
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในวันที่  ๒๔  เมษายน  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 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 - ลา 
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 นางสุวิมล  ทองวิเศษ นักวิชาการศึกษา สุวิมล  ทองวิเศษ  

๑๐ นางนันทิชา  แกล้วกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นันทิชา  แกล้วกล้า  
 
 

ผู้เข้าประชุม       ๒๗     คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม     ๑      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   
ในที่ประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   ได้กล่าวเปิด
ประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
       
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  - แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนต าบล 
(ประธานสภาฯ)   ราย  นางสาวอรวรรณ  ผลเจริญ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ  สังกัด  กองคลัง   
    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ซึ่งโอน (ย้าย) มาจากเทศบาลต าบล
    เมืองศรีไค  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 
ที่ประชุมสภาฯ   -  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   
    สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  และมีผู้ใด 
(ประธนสภาฯ)   ต้องการแก้ไขข้อความใดหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ    - ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 



      - ๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
    ๓.๑ รายงานผลการพิจารณาและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลห้วยส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๓.๒ การประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดบุรีรัมย์     
    พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ๓.๑ รายงานผลการพิจารณาและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหาร
(ประธานสภาฯ)   ส่วนต าบลห้วยส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รายละเอียดขอให้
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงค่ะ 
นางนันทิชา  แกล้วกล้า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
    ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
    ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
    โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ ให้ปิด
    ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันและที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)   
    พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐ (๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
    ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
    ติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาให้ประชาชน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
    ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและปร ะเมินผล
    ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อย  
    ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุก ปี            
    จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ห้วยส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐) รายละเอียด 
    ตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกแล้ว  จึงเสนอให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
ที่ประชุมสภาฯ   -  รับทราบ 
 

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ๓.๒ การประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์      
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ.๒๕๖๐ ขอให้ผู้อ านวยการช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกทราบด้วยค่ะ 
นายศักดินันท์  คงทันดี  ผมขอแจ้งการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  พ.ศ. ๒๕๖๐  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม ๑๓๔      
    ตอนที่ ๑๓  ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีกฎหมายหลักท่ีต้องถือปฏิบัติ
    หลังจากกฎกระทรวงบังคับใช้  ดังนี้ 
     ๑. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๒. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๓. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
    กฎหมายที่ต้องถือปฏิบัติประกอบกับกฎหมายข้างต้น  ดังนี้ 
     ๑. กฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
     ๒. กฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
     ๓. กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน 
     ๔. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 



      -๔- 
 

     ๕. กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
     ๖. กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
     ๗. กฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม     
         ว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
     ๘. กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
     ๙. กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์
         สถานแห่งชาติและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
     ตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแล้วและให้ประชาสัมพันธ์ให้
    ผู้น าชุมชนและประชาชนในทุกหมู่บ้านในต าบล ห้วยส าราญได้รับทราบต่อไป 
ที่ประชุมสภาฯ   -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      - ไม่มี 
     

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา  ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ          
(ปลัด อบต.)   ที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้รับการจัดสรรถนนและระบบประปา
    หมู่บ้าน  ในกรณีเงินเหลือจ่ายที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ท าเป็น
    การขอใช้เงินเหลือตามโครงการไปแล้วนั้น   ทางรัฐบาลได้แจ้งให้จังหวัดทราบ
    ว่าได้น าเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายนั้นน าไปช่วยเหลือกรณีน้ าท่วมภาคใต้แล้ว 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -  รับทราบ 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไม่มี 
      

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  ๒๗  เดือนเมษายน  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


