
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

สมัยวิสามัญ  สมัยที ่2  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖2 
ในวันที่  ๙  กรกฎาคม  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 - ลา 
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 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 นางสาวพรทิพย์  ประเสริฐสุด หัวหน้าส านักปลัด พรทิพย์  ประเสริฐสุด  
๖ นายจารุบุตร  สวัสดิกิจจานนท์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จารุบุตร  สวัสดิกิจจานนท์  
๗ นางสาวศิริรัตน์  เสามั่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศิริรัตน์  เสามั่น  
๘ นายภานุวัฒน์  เสร็จสิ้น ผู้ช่วยนายช่างโยธา ภานุวัฒน์  เสร็จสิ้น  
๙ นางนันทิชา  แกล้วกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นันทิชา  แกล้วกล้า  

 

ผู้เข้าประชุม        ๒๗     คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม      ๑      คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    ๙     คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

  เมื่อถึงเวลา  ๑๐.๐๐ น.  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   
นางสาวดรุณี   เข็มบุปผา  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงให้สัญญาณ 
เรียกสมาชิกเข้าประชุม   และได้อ่านประกาศอ าเภอกระสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
หว้ยส าราญ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.2562  
      

ประกาศอ าเภอกระสัง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.2562 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ได้ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ห้วยส าราญ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  เพ่ือพิจารณาใช้จ่ายทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับภัยแล้งให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต าบล      
ห้วยส าราญและเรื่องอ่ืน ๆ ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 
2562   มีก าหนด 5 วัน  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
   

อ าเภอกระสังพิจารณาแล้ว  เห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนต าบล   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 2562  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 8  – 12  กรกฎาคม 2562  มีก าหนด 5 วัน              
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 

           ค าเคลื่อน  พณะชัย 
     (นายค าเคลื่อน  พณะชัย) 
                   นายอ าเภอกระสัง 
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  นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ท าหน้าที่ประธาน   
ในที่ประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   ได้กล่าว    
เปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้      
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ       
    สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.2562 ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน  256๒ 
       

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  และมีผู้ใด
(ประธานสภาฯ)   ต้องการแก้ไขข้อความใดหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ได้ขอเปิดประชุม 
(ประธานสภาฯ) สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง         

ให้กับประชาชน  หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งในพ้ืนที่ต าบลห้วยส าราญ  ซึ่งได้รับ
แจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ          
ได้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต าบลห้วยส าราญที่ประสบภัยแล้ง
เนื่องจากสระน้ าแห้งขอด  ประชาชนไม่มีน้ าในการอุปโภคบริโภค  ท าให้ได้รับ
ความเดือดร้อนที่เกิดจากฝนทิ้งช่วงและปริมาณที่ฝนตกน้อย  เพ่ือให้มีน้ าใน 
การอุปโภคบริโภค   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ           
จึงหาแนวทางที่จะช่วยเหลือประชาชนต าบลห้วยส าราญ  โดยจะด าเนินการ 
ขุดลอกสระน้ าสาธารณะให้กับหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อน  จ านวน 3 
หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 3 บ้านกุดโคลน  หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป้า  และหมู่ที่ 13 
บ้านครองสมบูรณ์  ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  และอีก
หนึ่งโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาการสัญจร  การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร    
ในพ้ืนที่ท าเลโคกเพชร  เพื่อให้ได้รับความสะดวกเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
และมีผู้ใช้เส้นทางนี้จ านวนมากด้วย  จึงเสนอต่อสภาเพ่ือขอความเห็นชอบการ
ใช้จ่ายทุนส ารองเงินสะสมต่อสภาแห่งนี้  ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ -ญัตติการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทุนส ารองเงินสะสม  ตามระเบียบ 
(ประธานสภาฯ) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  4)      
พ.ศ. 2561 ข้อ ๘๗ (๒) ภายใต้เงื่อนไข ข้อ ๘๙ (๑) เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

  ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ชี้แจงรายละเอียด
ให้สมาชิกสภาฯ ทราบในการขออนุมัติใช้ทุนส ารองเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ครั้งที่ ๒ ค่ะ   
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นายไพโรจน์  ยืนยง เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน            
(นายก อบต.) ผมขอชี้แจงญัตติการขออนุมัติใช้ทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  ครั้งที่ ๒ ดังนี้ครับ 
     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

  ข้อ 87 ทุกสิ้นปีงบประมาณเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้      
ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วกันให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้า  
ของทุกปี  เพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม 

(๑) กรณียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม        
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม  ของปีงบประมาณนั้นให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๒) กรณีท่ีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงิน 
สะสมร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วน        
ที่เกินไป ใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (๑)  

ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ ายเงินสะสม ได้         
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการ
ที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท า
เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตามที่กฎหมายก าหนด 
    เหตุผล 
 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ ๘๗ (๒) ข้อ ๘๙ (๑) มาใช้จ่าย  
เนื่องจากแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคแห้งขอด  ประชาชนไม่มีน้ าในการ
อุปโภคบริโภค  เพราะประสบปัญหาภัยแล้ง  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะขออนุมัติ  
ใช้ทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อไป 
 จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญใน   
การพิจารณาอนุมัติใช้ทุนส ารองเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ต่อไป 
  
 

                          ไพโรจน์  ยืนยง 
    (นายไพโรจน์  ยืนยง) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
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นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ได้ชี้แจงรายละเอียด
(ประธานสภาฯ)   โครงการประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายทุนส ารองเงินสะสม  

ประจ าปี พ.ศ.2562  ครั้งที่ ๒  ค่ะ 
 

นายไพโรจน์  ยืนยง  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมขอชี้แจงเงินทุนส ารองเงิน
(นายก อบต.)   สะสมที่กองคลังได้รายงานให้ทราบตามข้อมูลบัญชีรายรับ รายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.256๒  ดังนี้ 
1.เงินสะสมยกมา ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2562  
   จ านวน 7,497,091.43 บาท 
2.เงินทุนส ารองเงินสะสมยกมา  ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
   จ านวน  11,381,278.89 บาท 
 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (๓)  ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ อีกร้อยละสิบของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณ
ภัยเกิดข้ึน  ดังนี้จึงไม่สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
  

ดังนั้น  จึงขออนุมัติใช้ทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ ส่วนรายละเอียด
โครงการใช้ทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ซึ่งการขุด
ลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์นั้นต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน       
พ.ศ.2547  ซึ่งในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาภัยแล้งนั้น  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     
ห้วยส าราญ  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  พิจารณาถึงความจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือที ่  
จะด าเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่เดือดร้อนเสนอต่อ    
สภาฯ  เพ่ือขอความเห็นชอบ  ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการเก่ียวกับการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547  
ข้อ 8  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  เพ่ือป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอันเกิด
จาก อุทกภั ยหรื อภั ยแล้ ง   และจ า เป็ นต้ อ งท าการขุ ดลอกแหล่ งน้ า
สาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน  ให้นายอ าเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
มีอ านาจด าเนินการ  ให้เอกชนท าการขุดลอกแหล่งน้ าดังกล่าวไปพลางก่อน
แล้วเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ว่าจ้าง 

 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ  
 

นายภานุวัฒน์  เสร็จสิ้น  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านครับ  ผมขอชี้แจงรายละเอียด
(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)  การขออนุมัติการใช้ทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562     

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ โดยมีรายละเอียดโครงการ
ประกอบการพิจารณาใช้ทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ดังนี้ครับ 
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รายละเอียดโครงการประกอบการพิจารณาใช้จ่ายทุนส ารองเงินสะสม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

1. โครงการขุดลอกหนองน้ ากุดโคลน  หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคลน ต าบลห้วยส าราญ  
อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ปริมาณงาน   ขุดลอกสระน้ าหนองกุดโคลนตามแบบที่ก าหนด  โดยมี
ความลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,399.48 ลูกบาศก์
เมตร  ทิ้งดินตามจุดที่ก าหนดให้ในที่สาธารณประโยชน์พร้อมท าการปรับเกลี่ย
เนินดินทิ้งให้เรียบร้อย  ด าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต. ก าหนด 

    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565) ล าดับที่ 21 หน้า 109) 
    งบประมาณ 347,600 บาท 
 

2. โครงการขุดลอกสระน้ าหนองตาเป้า  หมู่ที่ ๘ บ้านตาเป้า  
 ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

ปริมาณงาน  ขุดลอกสระน้ าหนองตาเป้าตามแบบที่ก าหนด  โดยมี
ความลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,988 ลูกบาศก์เมตร  
ทิ้งดินตามจุดทิ้งดินที่ก าหนดให้ในที่สาธารณประโยชน์พร้อมท าการ ปรับเกลี่ย
เนินดินทิ้งให้เรียบร้อย  ด าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต. ก าหนด 

    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565) ล าดับที่ 22 หน้า 110) 
    งบประมาณ  330,600 บาท 
 

3. โครงการขุดลอกสระน้ าหนองตะครอง  หมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์   
ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง   จังหวัดบุรีรัมย์ 

ปริมาณงาน  ขุดลอกสระน้ าหนองตะครองตามแบบที่ก าหนด         
โดยมีความลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,565.34 
ลูกบาศก์เมตร  ทิ้งดินตามจุดทิ้งดินที่ก าหนดให้ในที่สาธารณประโยชน์    
พร้อมท าการปรับเกลี่ยเนินดินทิ้งให้เรียบร้อย  ด าเนินการก่อสร้าง           
ตามแบบ ที่ อบต. ก าหนด 

    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565) ล าดับที่ 21 หน้า 111) 
    งบประมาณ  317,200  บาท 
 

4. โครงการลงหินคลุกถนนในเขตพ้ืนที่ท าเลเลี้ยงสัตว์โคกเพชร  หมู่ที่ 1     
บ้านห้วยส าราญ  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ปริมาณงาน  เกรดเกลี่ยผิวทางเดิมลงหินคลุกถนน  ผิวจราจรขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร  ยาว 2,000 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร  ด าเนินการก่อสร้าง        
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  

    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565) ล าดับที่ 6  หน้า 54) 
    งบประมาณ  381,000  บาท 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  1,376,400 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหม่ืน    
หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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ที่ประชุม   - รับทราบ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ตามท่ีกองช่างโดย นายภานุวัฒน์  เสร็จสิ้น ผูช้่วยนายช่างโยธา  ได้ชี้แจง
(ประธานสภาฯ)   รายละเอียดโครงการใช้ทุนส ารองเงินสะสมไปแล้วนั้น  จึงขอมติที่ประชุม    

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญเพื่อพิจารณาอนุมัติค่ะ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -มีมติอนุมัติให้ใช้ทุนส ารองเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562       
ด้วยคะแนนเสียง 25 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  และส าหรับโครงการ   
ขุดลอกจ านวน  3 โครงการ  ให้มีมติก าหนดจุดทิ้งมูลดินที่ขุดลอกไว้ดังนี้ 

1. โครงการขุดลอกหนองน้ ากุดโคลน  หมู่ที่ ๓ บ้านกุดโคลน  
ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 1.1 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 
 1.2 บริเวณรอบหนองกุดโคลน 
 2. โครงการขุดลอกสระน้ าหนองตาเป้า  หมู่ที่ ๘  บ้านตาเป้า  
 ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2.1 บริเวณรอบหนองตาเป้า 
 2.2 โรงเรียนบ้านตาเป้า 
 3. โครงการขุดลอกสระน้ าหนองตะครอง  หมู่ที่ 13              
บ้านครองสมบูรณ์   ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง   จังหวัดบุรีรัมย์ 
 3.1 บริเวณรอบหนองตะครอง 
 3.2 โรงเรียนบ้านตะครอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมัย  พารื่นรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  ผมขอสอบถาม 
(ส.อบต. หมู่ที่ 10) ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญดังนี้ 

1.  เรื่องการเกรดเกลี่ยถนนภายในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยส าราญ  ที่ได้
ด าเนินการไปแล้วช่วงต้นปีงบประมาณ 2562  จะด าเนินการเกรดเกลี่ยถนน 
ที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้สัญจรไป-มา  ได้สะดวกในช่วงจะ  
สิ้นปีงบประมาณหรือไม่ 

2. การก่อสร้างถนนลาดยาง    ผมอยากให้ด าเนินการตลอดทั้งสาย  
เพ่ือที่ประชาชนจะได้สัญจรไป – มา ได้สะดวกมากขึ้นครับ 

 

นายไพโรจน์  ยืนยง  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ตามท่ีนายสมัย  พารื่นรัมย์   
(นายก อบต.) สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ 10  ได้สอบถามเรื่องเกรดเกลี่ยถนนในเขตพ้ืนที่ต าบล 

ห้วยส าราญนั้น  จะให้กองช่างออกไปท าการส ารวจและด าเนินการต่อไปครับ    
ส่วนเรื่องการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านตาดีต้องด าเนินการขอรับสนับสนุน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ครับ   

 

ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ 
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นายนวน  เนิบกระโทก  เรียนท่านประธานสภา ฯ  คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
(ส.อบต. หมู่ที่ 12) ผมขอแจ้งให้ด าเนินการซ่อมแซมถนนสายจากหมู่ที่ 5 , 12, 13 ไปบ้านตามา  

ต าบลชุมแสง  ด้วยครับ  เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมาก 
 

นายไพโรจน์  ยืนยง ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ  ที่ได้แจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
(นายก อบต.) ได้ทราบครับ  จะได้แจ้งให้กองช่างได้ออกไปส ารวจถนนสายดังกล่าว  เพ่ือที่จะ

ได้ด าเนินการซ่อมแซมต่อไปครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไหมค่ะ   
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี  
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาประชุม 
(ประธานสภาฯ)   โดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้  ดิฉันขอปิดประชุมค่ะ 
 
    เลิกประชุมเวลา  1๓.00 น. 
 
 

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



 
 
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.256๒ 
 
  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 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

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 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


