
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐  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 - ลา 
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 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 นายณรงค์  อุ่มพิมาย สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๒ ณรงค์  อุ่มพิมาย  
๒๖ นายนวน  เนิบกระโทก สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๒ นวน  เนิบกระโทก  
๒๗ นายอนันต์  ดีวิลัย สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๓ อนันต์  ดีวิลัย  
๒๘ นางสุขณี  โนวิรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๓ สุขณี  โนวิรัมย์  
๒๙ 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 นางสาวศิริรัตน์  เสามั่น นักวิชาการเงินและบัญชี ศิริรัตน์  เสามั่น  
๗ นางสาวพรทิพย์  ประเสริฐสุด หัวหน้าส านักปลัด พรทิพย์  ประเสริฐสุด  
๘ นายจารุบุตร  สวัสดิกิจจานนท์ นักพัฒนาชุมชน จารุบุตร  สวัสดิกิจจานนท์  
๙ นายศักดินันท์  คงทันดี ผู้อ านวยการกองช่าง ศักดินันท์  คงทันดี  

๑๐ นางนันทิชา  แกล้วกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นันทิชา  แกล้วกล้า  
 
 

ผู้เข้าประชุม       ๒๘     คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม     -       คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   ๑๐     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   ใน
ที่ประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   ได้กล่าวเปิดประชุม
และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
       
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  - แจ้งรายชื่อผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า  

(ประธานสภาฯ)   ที่ได้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจ าปี ๒๕๕๙  ที่กรมส่งเสริม 
    การปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอถึงส านักอาลักษณ์   
    ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว  มีจ านวน  ๑๕  ราย 
ที่ประชุมสภาฯ   -  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ    
    สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  และมีผู้ใด 
(ประธนสภาฯ)   ต้องการแก้ไขข้อความใดหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ    - ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
 



      - ๓- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  - แจ้งการจัดงานวันหัวผักกาดขาวของดีเมืองกระสัง  และงานกาชาดประจ าปี 
(ประธานสภาฯ)   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จงึขอแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบ   ซึ่งอ าเภอ 
    กระสังได้ก าหนดจัดงานวันหัวผักกาดขาวของดีเมืองกระสังและงานกาชาด 
    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
    ขอแจ้งให้สมาชิกเข้าร่วมขบวนแห่ในวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ด้วยค่ะ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    ๔.๑ ญัตติการก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ     
    ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  และวันเริ่มประชุมแต่ละสมัย  ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมแต่ละสมัย 
    ๔.๒ ญัตติการก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยแรก             
    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ๔.๑ ญัตติการก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
(ประธานสภาฯ)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมแต่ละสมัย  ขอให้ปลัด 
    องค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดประชุมสภาฯ 
    ด้วยค่ะ 
นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา     หลักการ 
(ปลัด อบต.)    พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมยัประชุม
    สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด   
    แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหาร   
    ส่วนต าบลก าหนดและสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง  ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน 
    และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น         
    พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ การประชุม  
    ข้อ ๒๑ 
       เหตุผล 
     เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
    ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๓ และ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ 
     จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ  เพื่อจะได้เสนอการก าหนดสมัยประชุม
    และวันเริ่มประชุมสภาฯ 
นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบแล้วนั้น 
(ประธานสภาฯ)   ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอสมัยประชุม  โดยมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน  ด้วยค่ะ 
 

นายพิสิษฐ์  ทะเวชรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายพิสิษฐ์  ทะเวชรัมย์  
(ส.อบต.หมู่ ๔)   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๔  ผมขอเสนอสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  
    ๓ สมัยครับ 
 



      - ๔- 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
(ประธานสภาฯ)   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
 

นายนวน  เนิบกระโทก  เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายนวน  เนิบกระโทก       
(ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒)  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒  ผมขอเสนอสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ            
    ๔  สมัย ครับ 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
(ประธานสภาฯ)   มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -  ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  เนื่องจากมีผู้เสนอ  ๒ ท่าน  จึงขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ  ให้ลงคะแนน 
(ประธานสภาฯ)   ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๐ เป็นกี่สมัย  ขอให้ทุกท่าน       
    ได้ยกมือเพ่ือขอมติค่ะ  
     สมัยประชุม ๓ สมัย  ด้วยคะแนนเสียง ๔ เสียง 
     สมัยประชุม ๔ สมัย  ด้วยคะแนนเสียง  ๒๒ เสียง 
     งดออกเสียง  ๑ เสียง   ลา  ๑ คน 

 

ที่ประชุมสภาฯ   - มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี ๒๕๖๐ เป็น ๔ สมัย 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ  แต่ละสมัยของปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ประธานสภาฯ)   ด้วยค่ะ 
 

นายศุภชัย  รักษ์มณี  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายศุภชัย  รักษ์มณี   
(ส.อบต.หมู่ ๔)   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ ๔  ผมขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒   
    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มวันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๐ ครับ  
    มีผู้รับรองถูกต้อง 
นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่า  การก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  
(ประธานสภาฯ)   สมัยที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วันเริ่มประชุมคือวันที่ ๑๖ เมษายน  ๒๕๖๐ 
 

นายสมัย  พารื่นรัมย์  เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายสมัย  พารื่นรัมย์   
(ส.อบต.หมู่ ๑๐)   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่ ๑๐  ผมขอเสนอวันเริ่มประชุมสภาฯ     
    สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มวันที่ ๓  
    สิงหาคม ๒๕๖๐ ครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
 

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภา   -  ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่าการก าหนดวันเริ่มประชุม  สมัยสามัญ  
(ประธานสภาฯ)   สมัยที่ ๓  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  วันเริ่มประชุมคือ  วันที่ ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 



      - ๕- 
 

นายศุภชัย  รักษ์มณี  เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ผมนายศุภชัย  รักษ์มณี 
(ส.อบต.หมู่ ๔)   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  ผมขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๔   
    ประจ าปี ๒๕๖๐  ระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐  
     มีผู้รับรองถูกต้อง 
นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ)   
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่าการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  
(ประธานสภาฯ)   สมัยที่ ๔  ประจ าปี ๒๕๖๐  วันเริ่มประชุมคือวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -  มีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ แต่ละสมัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ดังนี้ 
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ระยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มวันที่  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๐ 
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ระยะเวลา ๑๕  วัน  เริ่มวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ระยะเวลา ๑๕  วัน  เริ่มวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ๔.๒ ญัตติการก าหนดวันเริ่มประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยแรก              
(ประธานสภาฯ)   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑     
 

นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา     หลักการ 
(ปลัด อบต.)    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด ๒  การประชุม
    ข้อ ๒๑ 
       เหตุผล 
     เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
    สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  หมวด ๒ 
    การประชุมข้อ ๒๑  เพ่ือให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปีของปีถัดไป  
 

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ตามท่ีปลัด อบต.  ได้ชี้แจงระเบียบฯ  เพ่ือให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ   
(ประธานสภา)   ประจ าปีของปีถัดไปนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้เสนอวันเริ่มประชุม 
    สามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นายชาตรี  อินทร์รัมย์  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน  ผมนายชาตรี  อินทร์รัมย์ 
(ส.อบต. หมู่ที่ ๖)   สมาชิกสภาฯ   หมู่ที่ ๖  ผมขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก      
    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑   เริ่มวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ครับ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
 

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภา) 
ที่ประชุมสภา   -  ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่าการก าหนดวันเริ่มประชุม  สมัยสามัญ  
(ประธานสภา)   สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เริ่มวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  
 

ที่ประชุมสภาฯ   -  มีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
    สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เริ่มวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 



      - ๖- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายณรงค์  อุ่มพิมาย  สืบเนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ได้จัดการแข่งขันกีฬา 
(ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒)  ได้มีนักกีฬาฟุตบอลของทีมบ้านครองสุขลงแข่งขันแล้วประสบอุบัติเหตุแขนหัก   
    จึงขอแจ้งให้ทางคณะผู้บริหารทราบและไปเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุบัติเหตุด้วย   
    เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจด้วยครับ 
 

นายไพโรจน์  ยืนยง  ผมและคณะผู้บริหารที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเนื่องจากติดภารกิจหน้าที่  เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว
(นายก อบต.)   ก็จะได้ไปเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุต่อไปครับ  และผมขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้ 
    ทราบ  โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา 
    ท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน  และ  
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งก าหนดการจัดโครงการดังกล่าว  ในวันที่  ๑๐  
    กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  และเดินทางไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่  ๑๔ – ๑๗   
    กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ณ  จังหวัดเลย  จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่น 
 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 

นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา  ขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบ เกี่ยวกับการยื่นแบบเสียภาษีของสมาชิกสภาฯ   
(ปลัด อบต.)   ขอให้ทุกท่านได้เตรียมเอกสารของตนเองให้กับกองคลัง  โดยมีเอกสารที่ต้อง     
    ยื่นแบบภาษี  คือ  ส าเนาบัตรประชาชนของตนเอง,  ส าเนาบัตรประชาชนของ    
    คู่สมรส  ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร  ล าดับที่ ๑ – ๓  ที่มีอายุไม่เกิน  ๒๕ ปี    
    ให้ส่งเอกสารที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ไม่เกินวันที่  ๑๕  
    มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -  รับทราบ 
 

นายจารุบุตร  สวัสดิกิจจานนท์ ผมขอแจ้งต่อสมาชิกสภาฯ  โครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(นักพัฒนาชุมชน)   บัดนี้ได้ถึงก าหนดช าระแล้ว   โดยมีที่ได้ช าระหนี้แล้ว  ๑๒ กลุ่ม  และยังไม่ได้   
    ช าระหนี้อีก ๒ กลุ่ม  คือ  หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๕ ที่ยังไม่มาช าระตามก าหนดเวลา 
    ที่ก าหนด  แล้วต้องช าระดอกเบี้ยเพ่ิมตามที่กฎหมายก าหนดครับ  
 

ที่ประชุมสภาฯ   -  รับทราบ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 

 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไม่มี 
 
 
 
 
 



      -๗- 
 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  ดิฉันขอขอบคุณทุกท่าน        
(ประธานสภาฯ)    ที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ดิฉันขอปิดประชุม 
 
     เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 
 
    ลงชื่อ        ดรุณี  เข็มบุปผา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                     (นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา) 
                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 
    ลงชื่อ     อัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                     (นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์) 
                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 
 
      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  ได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่  ๖  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
    ลงชื่อ     นวน  เนิบกระโทก ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายนวน  เนิบกระโทก) 
    สมาชิกสภา อบต.ห้วยส าราญ  หมู่ที่ ๑๒ 
 
    ลงชื่อ       สมัย  พารื่นรัมย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสมัย  พารื่นรัมย์) 
    สมาชิกสภา อบต. ห้วยส าราญ  หมู่ที่ ๑๐ 
 
    ลงชื่อ       ปราณี  อุ่มพิมาย ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางปราณี  อุ่มพิมาย) 
      สมาชิกสภา อบต.ห้วยส าราญ  หมู่ที่ ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      -๗- 
 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  ดิฉันขอขอบคุณทุกท่าน        
(ประธานสภาฯ)    ที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ดิฉันขอปิดประชุม 
 
     เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 
 
    ลงชื่อ        ดรุณี  เข็มบุปผา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                     (นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา) 
                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 
    ลงชื่อ     อัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                     (นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์) 
                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 
 
 

 
 


