
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖2 
ในวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  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  วงคจ์ันทร์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๖ ลัดดา  วงค์จันทร์  
๑๔ นายชาตรี  อินทร์รัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๖ -  
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 น้อย  ดียิ่ง  
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 นางอิน  ประสารรัมย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อิน  ประสารรัมย์  
๙ นางนันทิชา  แกล้วกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นันทิชา  แกล้วกล้า  

 
 

ผู้เข้าประชุม        ๒๗     คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม      -       คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    ๙     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       
    สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี ๒  ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  256๒ 
       

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  และมีผู้ใด
(ประธานสภาฯ)   ต้องการแก้ไขข้อความใดหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  3.1 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) 
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ. 2562 
    3.2 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

พ.ศ.2562 
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    3.1  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) 
    พ.ศ.2562 
     พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) 

พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562  
ไปแล้วนั้น  ตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
ส าราญทราบแล้วนั้น  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ
ได้ไปศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ 
 

3.2 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ.2562 

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562  
ตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ไป
ศึกษารายละเอียดที่เก่ียวข้องด้วยค่ะ 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  4.1 ญัตติพิจารณาโอนการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย         
(ประธานสภาฯ) พ.ศ. 2562  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ได้ชี้แจงรายละเอียดให้
สมาชิกสภาฯ ทราบด้วยค่ะ 

 

นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(ปลัด อบต.) ทุกท่าน  ขอชี้แจงรายละเอียดการโอนเปลี่ ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562  ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2562  ตามแผนงาน ดังนี้ 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวด     
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารการคลัง  งบลงทุน  หมวด  
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

3.แผนงานการศึกษา งานบริหรทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
หมวด 4 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 

ค าชี้ แจงเดิม    ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารการคลัง  แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานบริหารงานทั่วไป 
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เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตามแผนงานที่กล่าวข้างต้น 4 แผนงานนั้น  ได้ตั้ง
งบประมาณค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในแต่ละแผนงาน  จ านวน 1 เครื่อง       
รวม 4 เครื่อง  ดังนี้  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 22,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง  ส าหรับงานประมวลผล
แบบ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพ้ืนฐานพื้นฐานดังนี้ 
 -มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (๔ core) 
จ านวน  1  หน่วย  มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
6 MB  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ  

-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใด     
อย่างหนึ่ง  หรือดีกว่าดังนี้ 

1.เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

2.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

๓. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลัก  ในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๒ GB  

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อย
กว่า ๔ GB 

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑ : B หรือชนิด Solid State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า ๑๒๐ GB  จ านวน ๑ หน่วย 

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ ๑๐/

๑๐๐/๑๐๐๐ Base – T หรือดีกว่า      ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า   

๓ ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า   

๖๐๐ : ๑  และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว  จ านวน  ๑  หน่วย 
 

จึงขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๕  มีนาคม 
๒๕๖๒  เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญพิจารณาว่าให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒  ดังนี้ 
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่า 

ครุภัณฑ์  ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารการคลัง  งบลงทุน      
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ๓. แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

 โอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามแผนงานทั้ง ๔ แผนงาน ดังกล่าว
ข้างต้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ เครื่อง ส าหรับงานประมวลผล  
แบบ ๑  (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

-มีหน่วยประมวลผลงาน (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  ๒.๘ GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  จ านวน  ๑  หนว่ย 

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ cache Memory   รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB  

-มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือ
ดีกว่า  ดังนี้ 

๑) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า  ขนาดไม่
น้อยกว่า ๒ GB หรือ 

๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  
แบบ Graphics Processing Unit   ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า   ๒ GB หรือ 

๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๒ GB  

-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า  ขนาดความจุ   

ไม่น้อยกว่า ๑  TB หรือชนิด Solid State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB  
จ านวน ๑ หน่วย 

-มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ 

Base – T หรือดีกว่า   จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑   

และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว  จ านวน  ๑  หน่วย 

เสนอสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะ 
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นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์ ตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ได้ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภาฯ) การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔  
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ ๒๙ นั้น  จึงขอมติที่ประชุมใน
การอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -มีมติอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ 
ด้วยคะแนน ๒๕ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  4.2 ญัตติพิจารณาประกอบค าร้องขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ าของกรมพัฒนา
(ประธานสภาฯ)   ที่ดิน 
     เพ่ือด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน   

ขอให้ท่านนายก อบต.ห้วยส าราญ ได้ชี้แจงรายละเอียดการด าเนินการขอ
สนับสนุนงบประมาณให้สมาชิกสภาฯ ทราบ ในการขอความเห็นชอบต่อไป  
เชิญค่ะ 

 

นายไพโรจน์  ยืนยง  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ผมขอชี้แจงญัตติความเห็นชอบในการ
(นายก อบต.)   ด าเนินการขอสนับสนุนงบประมาณกับกรมพัฒนาที่ดิน 
       หลักการ 
     ตามท่ีกรมพัฒนาที่ดินได้แจงรายละเอียดในการเสนอโครงการ 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งน้ ากับกรมพัฒนาที่ดิน ที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์สามารถจัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนได้  ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
   เหตุผล 
 เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องในการด าเนินการค าขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญในการขอสนับสนุนงบประมาณจาก
กรมพัฒนาที่ดิน  จึงเสนอต่อสภาฯ  ขอความเห็นชอบในการด าเนินการ 
 

 ส่วนรายละเอียดผมขอให้นายศักดินันท์  คงทันดี ผู้อ านวยการกองช่าง  
ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ 

 

นางอัมณา   วิศิษฏ์ศิลป์  ขอให้นายศักดินันท์  คงทันดี  ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียด     
(ประธานสภาฯ)   ในการจัดท าโครงการ  เสนอของบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดินค่ะ 
 

นายศักดินันท์  คงทันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมขอชี้แจงรายละเอียดการ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  ขอความเห็นชอบต่อสภาฯ เพื่อด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   

จากกรมพัฒนาที่ดิน มีด้วยกันจ านวน ๘ โครงการ ดังนี้ 
1.โครงการขุดลอกสระน้ าหนองกุดโคลน  หมู่ที่ 3 
2.โครงการขุดลอกสระน้ าหนองตาเป้า  หมู่ที่ ๘ 
3.โครงการขุดลอกคลองห้วยตะครอง หมู่ที่ ๕ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๓ 
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๔.โครงการขุดลอกคลองห้วยไผ่  หมู่ที่ ๖ 
๕.โครงการขุดลอกคลองห้วยระหาน  หมู่ที่ 10 
6.โครงการขุดลอกห้วยไทร  หมู่ที่ ๔ 
๗.โครงการขุดลอกหนองตะครอง  หมู่ที่ ๑๓ 
๘.โครงการขุดลอกหนองไผ่  หมู่ที่ ๗ 

 

โดยกองช่างจะด าเนินการส ารวจรายละเอียดโครงการทั้ง ๘ โครงการ
เพ่ือจัดท าแผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ พิกัดโครงการ  พิกัดสถานที่ทิ้งดินของ
โครงการ  รวมทั้งพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์จากการน าโครงการมาประกอบเป็น
ข้อมูลเพ่ือส่งค าร้องขอโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบล      
ห้วยส าราญ  ทั้ง ๘ แห่ง  ไปยังกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ
ต่อไปครับ 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดในการด าเนินการจัดท าค าขอ 
(ประธานสภาฯ) สนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดินไปแล้วนั้น  จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ  

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบค่ะ 
 

ที่ประชุมสภาฯ -มีมติเห็นชอบในการด าเนินการจัดท าค าขอสนับสนุนงบประมาณจาก       
กรมพัฒนาที่ดินตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยส าราญ  จ านวน ๘ โครงการ  ด้วยคะแนนเสียง ๒๕ เสียง  งดออกเสียง   
๑ เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่มา 
(ประธานสภาฯ)   ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้  ดิฉันขอปิดประชุมค่ะ 
     
    เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 

 
    ลงชื่อ        ดรุณี  เข็มบุปผา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 
 

    ลงชื่อ     อัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                     (นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่   
 
 
  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


