
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖2 
ในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2   เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

 
ผู้เข้าประชุม 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ประธานสภาฯ อัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  
๒ นายศุภชัย  รักษ์มณี รองประธานสภาฯ ศุภชัย  รักษ์มณี  
๓ นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา เลขานุการสภาฯ ดรุณี  เข็มบุปผา  
๔ นายจาตุรงค์  แท่นแก้ว สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑ จาตุรงค์  แท่นแก้ว  
๕ นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑ ประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  
๖ นายสิทธิ  ทองน า สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๒ สิทธิ  ทองน า  
๗ นายจ าเนียร  แสนกล้า สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๒ จ าเนียร  แสนกล้า  
๘ นายด า  ละไมทอง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๓ ด า  ละไมทอง  
๙ นายแถม  บุตราช สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๓ แถม  บุตราช  

๑๐ นายพิสิษฐ์  ทะเวชรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๔ พิสิษฐ์  ทะเวชรัมย์  
๑๑ นายสมอน  ทะเวชรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๕ สมอน  ทะเวชรัมย์  
๑๒ นายช่อย  นิโยนรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๕ ช่อย  นิโยนรัมย์  
๑๓ นางลัดดา  วงค์จันทร์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๖ ลัดดา  วงค์จันทร์  
๑๔ นายชาตรี  อินทร์รัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๖ ชาตรี  อินทร์รัมย์  
๑๕ นายจิรเมธ  ราชรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๗ จิรเมธ  ราชรัมย์  
๑๖ นายอดิศักดิ์  นะวันรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๗ อดิศักดิ์  นะวันรัมย์  
๑๗ นายชอบ  แก้วปลั่ง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๘ ชอบ  แก้วปลั่ง  
๑๘ นายบุญเชิด  มาคะเต สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๘ บุญเชิด  มาคะเต  
๑๙ นางปราณี  อุ่มพิมาย สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๙ ปราณี  อุ่มพิมาย  
๒๐ นายประสิทธิ์  บุญต่อ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๙ ประสิทธิ์  บุญต่อ  
๒๑ นางน้อย  ดียิ่ง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๐ - ลา 
๒๒ นายสมัย  พารื่นรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๐ สมัย  พารื่นรัมย์  
๒๓ นายประชุม  จุฬารัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๑ ประชุม  จุฬารัมย์  
๒๔ นายเอียง  สวิงรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๑ เอียง  สวิงรัมย์  
๒๕ นายนวน  เนิบกระโทก สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๒ นวน  เนิบกระโทก  
๒๖ นายอนันต์  ดีวิลัย สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๓ อนันต์  ดีวิลัย  
๒๗ นางสุขณี  โนวิรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๓ สุขณี  โนวิรัมย์  
๒๘ นายทวี  พะวรรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๔ ทวี  พะวรรัมย์  

 
 
 



-๒- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายไพโรจน์  ยืนยง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไพโรจน์  ยืนยง  
๒ นายอภิชาติ  เพ่ือนรัมย์ รองนายก อบต. อภิชาติ  เพ่ือนรัมย์  
๓ นายสมถวิล  หวังดี รองนายก อบต. สมถวิล  หวังดี  
๔ นายกิตติ  เสามั่น เลขานุการนายก อบต. กิตติ  เสามั่น  
๕ นายศักดินันท์  คงทันดี ผู้อ านวยการกองช่าง ศักดินันท์  คงทันดี  
๖ นางสาวพรทิพย์  ประเสริฐสุด หัวหน้าส านักปลัด พรทิพย์  ประเสริฐสุด  
๗ นายจารุบุตร  สวัสดิกิจจานนท์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จารุบุตร  สวัสดิกิจจานนท์  
๘ นางสาวศิริรัตน์  เสามั่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศิริรัตน์  เสามั่น  
๙ นางนันทิชา  แกล้วกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นันทิชา  แกล้วกล้า  

10 นางไพรัตน์  โด่งพิมาย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ไพรัตน์  โด่งพิมาย  
11 นายปรีชา  นิโยนรัมย ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ปรีชา  นิโยนรัมย ์  
12 นายภานุวัฒน์  เสร็จสิ้น ผู้ช่วยนายช่างโยธา ภานุวัฒน์  เสร็จสิ้น  
13 นางสาวสุมิตรา  นิสังข์รัมย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สุมิตรา  นิสังข์รัมย์  
14 นางสาวสุพัตรา  ดาทอง พนักงานจ้างทั่วไป สุพัตรา  ดาทอง  

 
 

ผู้เข้าประชุม        ๒๗     คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม      1      คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    14     คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

  เมื่อถึงเวลา  ๑๐.๐๐ น.  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   
นางสาวดรุณี   เข็มบุปผา  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงให้สัญญาณ 
เรียกสมาชิกเข้าประชุม  
 

  นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ท าหน้าที่ประธาน   
ในที่ประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   ได้กล่าว   
เปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้      
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ       
    สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ในวันที่  ๙  กรกฎาคม  256๒ 
       

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  และมีผู้ใด
(ประธานสภาฯ)   ต้องการแก้ไขข้อความใดหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  3.1 รายละเอียดรายรับจริง พ.ศ. 2561 และการจัดท าร่างงบประมาณ
(ประธานสภาฯ)   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
                                ห้วยส าราญได้ชี้แจงรายละเอียดด้วยค่ะ     
 

นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา  เรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
(ปลัด อบต.)   สมาชิกสภาฯ ทราบ  เรื่องการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างความผาสุก  ความ
สงบและปลอดภัย  รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  ข้อ 4 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ 
  

การตั้งงบประมาณด้านรายรับและด้านรายจ่าย 
 การตั้งงบประมาณด้านรายรับจากรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไปและการตั้งงบประมาณ
ด้านรายจ่ายให้กระท าตามที่กฎหมาย ระเบียบ  กฎกระทรวง ข้อบังคับ  ค าสั่ง 
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด  เพ่ือด าเนินการตามอ านาจ
หน้ าที่ แ ละภารกิ จ ถ่ า ย โอน   รวมทั้ ง แนวนโยบายของรั ฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย  โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณตามแนวทาง การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

 ด้านรายรับ 
 การจัดท างบประมาณรายรับให้ตั้งยอดเงินรวมทั้งปี  โดยประมาณการ
ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่รับจริงและ
รายได้ของปี พ.ศ.2562  ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  มาประกอบการ
พิจารณาในการประมาณการรายรับและเงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณไว้ 
 

 ด้านรายจ่าย 
 การจัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  ให้ตั้ง
จ่ายเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน  รวมทั้งนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการ
จัดท างบประมาณและเป็นการบูรณาการจัดท างบประมาณให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่จังหวัด  ซึ่งการจัดท างบประมาณนั้น  ให้เป็นไป
ตามรูปแบบของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  โดยให้เป็นไปตามกฎมาย ระเบียบ 
ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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 การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ
บริหารงบประมาณที่รับการจัดสรรจากรัฐบาลและงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณด้วยความโปร่งใส  เป็นไปตามแผนงานและเวลาที่ก าหนดไว้   
อย่างเคร่งครัดและสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้ 
 -ประมาณการรายรับทุกหมวดรายรับ  ตั้งไว้  47,951,970.- บาท 
 -ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ตั้งไว้ 47,951,970.- บาท 
การตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 นี้  เป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล  รายละเอียดประมาณการ
รายรับและงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการตามเอกสารที่ได้ส่งให้
สมาชิกสภาฯ  ทราบแล้วค่ะ 

 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  3.2 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
(ประธานสภาฯ)   ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ   

ทราบด้วยค่ะ 
 

นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม
(ปลัด อบต.)   ทุกท่าน  ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 ข้อ 27 ดังนี้ 

ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวม 
แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้ว 
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศตั้งงบประมาณ
ด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 3) จึงเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการ
ตามโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  แผนงานบูรณาการกรมส่งเสริมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เ พ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการ
ด าเนินการพัฒนาในพ้ืนที่ภายในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ห้วยส าราญเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชน  หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง 
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ในพ้ืนที่ต าบลห้วยส าราญ  เนื่องจากสระน้ า  แห้งขอด ประชาชนไม่มีน้ า      
ในการอุปโภคบริโภค  ท าให้ได้รับความเดือดร้อนที่เกิดจากฝนทิ้งช่วงและ
ปริมาณที่ฝนตกน้อย  เพ่ือให้มีน้ าในการอุปโภคบริโภค  โดยจะด าเนินการ    
ขุดลอกสระน้ าสาธารณะให้กับหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน  จ านวน 3 
หมู่บ้าน  ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  และอีกหนึ่ง
โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาการสัญจร  การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่
ท าเลโคกเพชร  เพ่ือให้ได้รับความสะดวกเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและ   
มีผู้ใช้เส้นทางนี้จ านวนมากด้วย  
 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญเสนอร่างแผนการด า เนินการประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลห้วยส าราญ  เพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) และคณะกรรมการพัฒนาฯ  ได้มีมติเห็นชอบ 
พร้อมทั้งได้เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญพิจารณา      
ให้ความเห็นชอบ  และได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  เมื่อวันที่ ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  
เพ่ือให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ ค่ะ  

 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 ญัตติพิจารณาโอนการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย         
       พ.ศ. 2562 โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 4.2 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563          
                                                   วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
 4.3 พิจารณาเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ         
                                                   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                                                  งบประมาณ พ.ศ.2563 
 4.4 พิจารณาก าหนดระยะเวลาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
                                                   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  4.1 ญัตติพิจารณาโอนการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย         
(ประธานสภาฯ) พ.ศ. 2562 โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ได้ชี้แจงรายละเอียดในการ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุม
ทราบและพิจารณาต่อไป 

 

นายไพโรจน์  ยืนยง ตามท่ีประธานสภาฯ  ได้กล่าวไปแล้วนั้น  เกี่ยวกับญัตติขออนุมัติโอน 
(นายก อบต.) เงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ในส่วนราชการ  กองคลังที่ได้เสนอขอด าเนินการ

จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 
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       หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)      
พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๒๗    
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อ านาจของสภาท้องถิ่นและข้อ ๓๒ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ๓๙ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับ
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศ     
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบแล้ว  แจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้ง 
แก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 

 

       เหตุผล 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพ่ือน าไปใช้  
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๕๐  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าว  ขอจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑   
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด ๔  การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ และมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
๑. ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน ๒ รายการ 
    -ตู้เหล็ก  แบบ ๒ บาน  จ านวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท                 
เป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐  บาท 

         -ตู้เหล็กเก็บแผนที่ภาษี  จ านวน ๑ ตู้  เป็นเงิน  ๑๔,๕๐๐ บาท 
    ๒. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  จ านวน ๑ รายการ 
            -กล้องดิจิตอล  จ านวน ๑ ตัว  เป็นเงิน ๑๙,๓๐๐ บาท 
    ๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ รายการ 
            -เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  ขาวด า  ชนิด  Network    

จ านวน  ๑  เครื่อง  เป็นเงิน  ๕๔,๐๐๐ บาท 
ตามระเบียบดังนี้ 
๑.ตามบัญชีราคาครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 
๒.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
๓.จัดหาทั่วไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา   
    มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 
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จึงเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
รายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒      
ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงต่อไปครับ 

     

นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ขออนุมัติโอนเงิน
(ปลัด อบต.)  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  ดังนี้  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   

   ๑.ตู้เหล็ก เป็นเงิน  ๑๒,๐๐๐  บาท  เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน  จ านวน ๒ ตู ้  
มีคุณลักษณะดังนี้ 
๑) มีมือจับชนิดบิด 
๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น 
๓) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามบัญชีมาตรฐาน 

ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 
๒.ตู้เหล็กเก็บแผนที่ภาษี  เป็นเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท  เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแผนที่ภาษี   
จ านวน ๑ ตู้  จัดหาทั่วไปและส ารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 

   ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   กล้องถ่ายรูป  เป็นเงิน  ๑๙,๓๐๐ บาท  เพ่ือจัดซื้อกล้องดิจิตอล  จ านวน ๑ ตัว   

คุณลักษณะมีความละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซล 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์  เป็นเงิน  ๕๔,๐๐๐ บาท  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์        
หรือ LED ขาวด า  ชนิด Network  แบบที่ ๑  จ านวน ๑ เครื่อง  มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

   -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ X ๑,๒๐๐ dpi 
   -มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที (ppm) 
   -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
   -มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB 
   -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/ Base-T   
หรือ ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
(IEEE 802.๑๑ b ,g , n) ได ้

   -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A๓ A๔ , Letter , Legal และ Custom  เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

   รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น  ๙๙,๘๐๐ บาท 

โอนลด  ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
 -โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
โอนลด ๙๙,๘๐๐ บาท  มีงบประมาณถือจ่าย ๒๐๐ บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนเงิน
(ประธานสภาฯ)  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 นั้น   จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ   ในการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ที่ประชุมสภาฯ  -มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   ด้วยคะแนน 25 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง    
 

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์    4.2 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ. 2563   วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

ตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่น   โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้เสนอญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563      เพ่ือเป็นการ
ก าหนดค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  เข้าที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ
แถลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ขอเชิญค่ะ 

 

นายไพโรจน์  ยืนยง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ                      
(นายก อบต.)            ทุกท่าน 

บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  จะได้ 
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญอีกครั้งหนึ่ง 

ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   จึงขอ 
แถลงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์ทาง  
การคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563  ดังต่อไปนี้ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยตั้ง  
งบประมาณแบบสมดุลและได้ประมาณการรายรับและตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ดังนี้ 

ต้ังงบประมาณการรายรับ  ตั้งไว้จ านวน  47,951,970 บาท 
ตั้งประมาณการรายจ่าย     ตั้งไว้จ านวน  ๔๗,๙๕๑,๙๗๐ บาท 
 

ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดท าบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น  โดยได้จัดท างบประมาณรายรับให้ตั้งยอดรวมทั้งปี  โดยประมาณการใกล้เคียง
กับปีที่ผ่านมา  คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่รับจริงและรายได้ของปี  พ.ศ.2562  
โดยได้ตั้งประมาณการรายรับทั้งปี   ให้ครบทุกหมวดตามเอกสารที่จัดส่งให้สมาชิก
สภาฯ ได้พิจารณาแล้ว 

 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  กล่าวให้ผู้เข้าประชุมสภาฯ พัก 10 นาที  และให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน   
(ประธานสภาฯ)   เข้าประชุม  โดยเลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ  เข้าห้องประชุมและ 

เริ่มประชุมต่อ 
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ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้แถลง    
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563         
ให้สมาชิกสภาฯ ทราบแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เกี่ยวกับ        
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่ 

 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปราย 
        

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายจึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นสมควร
(ประธานสภาฯ)   รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ.2563 หรือไม่  
 

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ดังนี้ 

  คะแนนเสียง 25  เสียง 
  ไม่รบัหลักการ      -    เสียง 
  งดออกเสียง        1   เสียง 
  

4.3 พิจารณาเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  เมื่อที่ประชุมรับหลักการแล้ว  จึงขอน าเรียนปรึกษาที่ประชุมสภาฯ          
(ประธานสภาฯ)   ว่าเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา  เพื่อรับค าแปรญัตติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เป็นจ านวนเท่าใด   จึงให้ที่ประชุม
เสนอตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม  หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น       
ข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวน
ไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน  ข้อ 105 (3) คณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติแล้วก าหนดวันแปรญัตติว่ามีก าหนดระยะเวลากี่วัน  ขอให้
สมาชิกสภาฯ เสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน  ขอเชิญค่ะ 

 

นายด า  ละไมทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
(ส.อบต. หมูที่ 3)   และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ      
            จ านวน 5 คน ครับ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
(ประธานสภาฯ)  
ที่ประชุมสภาฯ   มีผู้รับรองถูกต้อง  จ านวน 2 คน คือ 

1. นายแถม  บุตราช  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
2. นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
และไม่มีผู้ใดเสนออีก 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  หากไม่มีผู้ใดเสนออีก ถือว่ามติที่ประชุมเห็นควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ 
(ประธานสภาฯ)   จ านวน 5 คน 
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เมื่อที่ประชุมก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 5 คน  
แล้วต่อไปเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  เสนอชื่อ   
ผู้ ที่สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  คนที่ 1  ค่ะ  

 

นางสุขณ ี โนวิรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
(ส.อบต.หมู่ที่ 13)  และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ดิฉัน  นางสุขณี  โนวิรัมย์  สมาชิกสภา อบต.    

หมู่ที่ 13  ดิฉันขอเสนอ  นายศุภชัย  รักษ์มณี  สมชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 4  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1 ค่ะ 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
(ประธานสภาฯ) 

1. นายชาตรี  อินทร์รัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
2. นายจิราเมธ  ราชรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
-มีผู้ใดเสนออีกหรือไม ่

 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  หากไม่มีผู้ ใดเสนออีกเป็นอันว่าผู้ถูกเสนอชื่อคือ  นายศุภชัย  รักษ์มณี  
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการพิจารณาเพื่อรับค าแปรญัตติคนที่ 1   

ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการเพ่ือรับค าแปรญัตติ       
คนที่ 2 ด้วยค่ะ 

 

นายแถม  บุตราช  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
(ส.อบต.หมู่ที่ 3)   และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายแถม  บุตราช  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3   

ผมขอเสนอนายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  มีผู้รับรองถูกต้อง คือ 
(ประธานสภาฯ)   1. นายอดิศักดิ์  นะวันรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

3. นายช่อย  นิโยนรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
-มีผู้ใดเสนออีกหรือไม ่

 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  หากไม่มีผู้ใดเสนออีกเป็นอันว่าผู้ถูกเสนอชื่อ คือ นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 1 เป็นกรรมการพิจารณาเพื่อรับค าแปรญัตติคนที่ 2   

ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการเพ่ือค าแปรญัตติ คนที่ 3 
ด้วยค่ะ 

 

นางลัดดา  วงคจ์ันทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
(ส.อบต. หมู่ที่ 6)   และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉัน  นางลัดดา  วงค์จันทร์  สมาชิกสภา อบต. 

หมู่ที่ 6  ดิฉันขอเสนอ นางสุขณี  โนวิรัมย์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 13 ค่ะ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏฺศิลป์  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  มีผู้รับรองถูกต้อง คือ 
(ประธานสภาฯ)    
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1. นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
    2.นายพิสิษฐ์  ทะเวชรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    -มีผู้ใดเสนออีกหรือไม ่
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  หากไม่มีผู้ ใดเสนออีกเป็นอันว่าผู้ถูกเสนอชื่อ คือ  นางสุขณี  โนวิรัมย์     
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13  เป็นกรรมการพิจารณาเพื่อรับค าแปรญัตติ       

คนที่ 3   ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการเพ่ือรับค าแปร
ญัตติคนที่ 4 ด้วยค่ะ 

       

นายด า  ละไมทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
(ส.อบต. หมู่ที่ 3) และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านครับ  ผมนายด า  ละไมทอง  สมาชิกสภา อบต. 

หมู่ที่ 3  ผมขอเสนอ  นายสมัย  พารื่นรัมย์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 10 ครับ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  มีผู้รับรองถูกต้อง คือ 
(ประธานสภาฯ) 1.นายแถม บุตราช  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

2.นายสิทธิ  ทองน า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
-มีผู้ใดเสนออีกหรือไม ่

 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มีผู้ใดเสนอท่ีอีก 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  หากไม่มีผู้ ใดเสนออีกเป็นอันว่าผู้ถูกเสนอชื่อ คือ นายสมัย  พารื่นรัมย์  
(ประธานสภาฯ)   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  เป็นกรรมการพิจารณาเพื่อรับค าแปรญัตติคนที่ 4   

ขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการเพ่ือรับค าแปรญัตติ     
คนที่ 5 

 

นายนวน  เนิบกระโทก  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
(ส.อบต.หมู่ที่ 12)  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญทุกท่านครับ            

ผมนายนวน  เนิบกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ผมขอเสนอ       
นางลัดดา  วงค์จันทร์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  ครับ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  มีผู้รับรองถูกต้องคือ 
(ประธานสภาฯ)   1.นายอดิศักดิ์  นะวันรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
    2.นายชอบ  แก้วปลั่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
    -มีผู้ใดเสนออีกหรือไม ่
 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  หากไม่มีผู้ใดเสนออีกเป็นอันว่าผู้ถูกเสนอชื่อคือ นางลัดดา  วงค์จันทร์   
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เป็นกรรมการพิจารณาเพื่อรับค าแปรญัตติคนที่ 5 
 

ที่ประชุมสภาฯ -มีมติ เห็นชอบให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ         
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 5 คน  ดังนี้ 
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1. นายศุภชัย  รักษ์มณี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
2. นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
3. นางสุขณี  โนวิรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
4. นายสมัย  พารื่นรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
5. นางลัดดา  วงค์จันทร์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

 

นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 

คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการฯ เพ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการเพ่ือรับค าแปร
ญัตติ  ดังนั้น  จึงขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติ  มาประชุม  ณ ห้องสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการฯ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่รับค าแปรญัตติ   

 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

4.4 พิจารณาก าหนดระยะเวลาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอปรึกษาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญทุกท่านว่าจะมี
(ประธานสภาฯ)   การแปรญัตติมีก าหนดกี่วัน 
 

นายศุภชัย  รักษ์มณี เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 4) และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ผม นายศุภชัย  รักษ์มณี  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4  

ผมขอเสนอให้มีระยะเวลาในการแปรญัตติก าหนดภายใน  3  วันครับ 
 คือวันที่ 15, 16 ,19  สิงหาคม  2562  เวลา 0๘.๓0 น. – 16.30 น. 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  มีผู้รับรองถูกต้องคือ 
(ประธานสภาฯ) 1.นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 2.นายพิสิษฐ์  ทะเวชรัมย์       สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 มีท่านใดเสนออีกหรือไม ่
 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ หากไม่มีผู้ใดเสนออีกถือว่ามติท่ีประชุมมีมติก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติ 
(ประธานสภาฯ)   ภายใน 3 วัน  ตามที่นายศุภชัย  รักษ์มณี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  เสนอ 

และหากผู้ใดจะยื่นแปรญัตติให้ยื่นภายใน 3 วัน    โดยยื่นค าแปรญัตติต่อ
ประธานกรรมการแปรญัตติ  ระยะเวลาในการยื่นแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 15, 
16, 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. นะค่ะ 
 

 ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญครั้งต่อไป
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  เ พ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ
และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ  ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ขอแจ้ง 
(ปลัด อบต.)   ให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านทราบการอบรมโครงการกิจกรรมก าจัดขยะ 
 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ให้มีจิตส านึกในการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก  ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย ด้วยความร่วมมือ
ของประชาชนและทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยส าราญ  เพ่ือให้
ประชาชนในต าบลห้วยส าราญมีสุขภาพดี  ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  
ก าหนดจัดอบรมในวันที่ 16 สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 
12.00 น. เป็นต้นไป  โดยให้ส่งรายชื่อเข้าอบรมจ านวนหมู่บ้านละ  5 คน  
ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ในแต่ละหมู่บ้านได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยค่ะ  
ส าหรับรายชื่อผู้เข้าอบรมขอให้ส่งภายในวันนี้นะค่ะ  ตามเอกสารที่ได้แจกให้
แต่และหมู่แล้วค่ะ 

 

นายจารุบุตร  สวัสดิกิจจานนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) ทุกท่านครับ  กองสวัสดิการสังคม  ขอประชาสัมพันธ์งานของกองสวัสดิการ 

สังคมให้สมาชิกสภาฯ ทราบ  เพ่ือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน        
ในหมู่บ้านได้ทราบดังนี้ 

1. การใช้ระบบเครื่องอ่านบัตรในระบบสารสนเทศในการสมัคร    
รับเบี้ยผู้สูงอายุ  เบี้ยพิการ และผู้ป่วยเอดส์  ส าหรับรายใหม่ให้น าบัตร
ประจ าตัวประชาชนตัวจริงมาใช้สมัครเพ่ือรับเงินเบี้ยต่าง ๆ  ซึ่งในอนาคตจะ
ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านตามนโยบาย   
ของรัฐบาล 

2.การต่อบัตรคนพิการในปัจจุบันทางพัฒนาสังคมจังหวัดจะมีการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด  โดยจะมีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
หากพบว่าไม่เข้าลักษณะเกณฑ์ของความพิการก็จะไม่ พิจารณาต่อบัตร      
คนพิการให้  ถึงแม้จะมีใบรับรองความพิการจากแพทย์ก็ตาม 

3.การนับอายุของผู้สูงอายุ  ซึ่งจะคิดอายุในวันที่  30  กันยายน 
ของทุกปี  เพ่ือค านวณอายุของผู้สูงอายุตามขั้นบันได  และจัดตั้งงบประมาณ
ในปีงบประมาณถัดไป 

 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

นายจิราเมธ  ราชรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน           
(ส.อบต.หมู่ที่ 7)   ผม นายจิราเมธ  ราชรัมย์  สมาชิกสภาฯ  อบต. หมู่ที่ 7   ขอแจ้งให้นายก 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าของ     
บ้านหนองไผ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายไฟฟ้าที่พาดผ่านถนน  ท าให้รถบรรทุก
อ้อย  รถขนของที่สูง ๆ ที่ขับผ่านถนนสายนี้ท าสายไฟฟ้าขาด  จึงขอให้
ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ด้วยครับ 
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นายไพโรจน์  ยืนยง  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(นายก อบต.)   ส าหรับเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าของหมู่ที่ ๗  ที่มีปัญหานี้  จะให้ทางกองช่าง 

ออกไปส ารวจเพ่ือที่จะขอขยายเขตไฟฟ้า  และเพ่ือที่จะแจ้งให้การไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาคอ าเภอกระสังได้ประมาณการค่าใช้จ่ายมาให้กับทางองค์การ     
บริหารส่วนต าบลห้วยส าราญก่อนครับ และแจ้งให้การไฟฟ้าด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องสายไฟฟ้าที่พาดผ่านด้วยครับ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ   - ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  ขอแจ้งให้เลขานุการสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) ได้ท าหนังสือแจ้งสมาชิกที่ไม่ได้มาประชุมในวันนี้  คือ  นางน้อย  ดียิ่ง  

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10  ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ    
ได้นัดประชุมครั้งต่อไป  ในวันที่  26 สิงหาคม  2562  เวลา  10.00 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   ขอขอบคุณ     
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  ขอปิดประชุมค่ะ 

 

 เลิกประชุมเวลา  1๖.00 น. 
  

ลงชื่อ       ดรุณี  เข็มบุปผา  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                       (นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 
              ลงชื่อ       อัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                  (นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  พ.ศ.2562 

   
    ลงชื่อ     นวน   เนิบกระโทก     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายนวน  เนิบกระโทก) 
    สมาชิกสภา อบต.ห้วยส าราญ  หมู่ที่ 12 
   
    ลงชื่อ     สมัย  พารื่นรัมย์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสมัย  พารื่นรัมย์) 
    สมาชิกสภา อบต.ห้วยส าราญ  หมู่ที่ 10 
   
    ลงชื่อ     ปราณี  อุ่มพิมาย     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางปราณี  อุ่มพิมาย) 
    สมาชิกสภา อบต.ห้วยส าราญ  หมู่ที่ 9 



   
   

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


