
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖2 
ในวันที่  26 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 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 นางสาวศิริรัตน์  เสามั่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศิริรัตน์  เสามั่น  
๙ นางนันทิชา  แกล้วกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นันทิชา  แกล้วกล้า  

 

ผู้เข้าประชุม        ๒๘     คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม      -       คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    9     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  สมัยท่ี ๓  ครั้งที่ 1  ในวันที่  14  สิงหาคม  256๒ 
       

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  และมีผู้ใด
(ประธานสภาฯ)   ต้องการแก้ไขข้อความใดหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓       

ครั้งที่ 1/2562  ในวันที่ 14  สิงหาคม  2562  นายกองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลห้วยส าราญ  ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ     
และสภาฯ  ได้มีมติรับหลักแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
พ.ศ. 2563 
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ในวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการไปแล้วนั้น  พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติและได้ประชุมเลือกประธานกรรมการฯ และเลขานุการแปรญัตติ  
เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2562  และมีมติ เห็นชอบให้รับค าแปรญัตติ       
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้แล้ว  รายละเอียดขอให้ประธานกรรมการ      
แปรญัตติได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบด้วยค่ะ 

นายศุภชัย  รักษ์มณี  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมเลือกประธานกรรมการฯ          
(ประธานฯ แปรญัตติ)  และเลขานุการแปรญัตติ  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562  พร้อมกับได้ 

ก าหนดให้รับค าแปรญัตติและได้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ให้ทราบถึงวัน เวลา ในการยื่นค าขอแปรญัตติ            
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ไปแล้วนั้น  ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาฯ        
ท่านใดยื่นขอแปรญัตติตามก าหนดระยะเวลา  คณะกรรมการแปรญัตติ     
จึงได้ประชุมแล้วมีมติยืนยันตามร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  พร้อมท าหนังสือรายงานสรุปผลฯ        
ถึงประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ตามข้อ 50      
พร้อมบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการการแปรญัตติและบันทึก
ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือให้ประธานสภาฯ ได้พิจารณา  
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เพ่ือพิจารณาวาระที่ 2     
ขั้นแปรญัตติ   วาระท่ี 3  ขั้นลงมติต่อไป 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ 4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ. 2563  วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ  

ตามท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2562  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562  ได้รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
ไปแล้ว  และได้ก าหนดระยะเวลาการยื่นขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ย  ประ จ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2563  ไ ว้ นั้ น  
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมแล้วรายงานว่าไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติ   
ต่อคณะกรรมการประกอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้พิจารณาแล้วไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  จึงขอยืนยันตามร่างเดิมและเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาขอ
ความเห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  โดยไม่มีการขออภิปรายหรือไม่ 

 

ที่ประชุมสภาฯ   -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 26 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ให้ผ่าน    
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563      
วาระ  ที่ 2  ขั้นแปรญัตต ิ
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นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ.2563  วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
     ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ได้มีมติ 

เห็นชอบในการผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติไปแล้วนั้น   ซึ่งในข้อ 4.2 นี้ เป็นการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ในวาระท่ี 3  ขั้นลงมต ิ
  

จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนห้วยส าราญหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 26 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  ให้ตราเป็น 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.2563  
ซึ่ งองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  จะได้ เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ให้นายอ าเภอกระสัง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป   

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน   
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)   ผมขอสอบถามการด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าของ หมู่ที่ 1            

บ้านห้วยส าราญ  ว่าจะได้ด าเนินการในช่วงไหนครับ 
 

นายไพโรจน์  ยืนยง  เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาสภาฯ ทุกท่าน  ตามที่สมาชิกสภาฯ   
(นายก อบต.)   ประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  ได้สอบถามเรื่องการก่อสร้างรางระบายน้ า  ซึ่งองค์การ 

บริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้แจ้งให้ผู้รับเหมาเข้ามาท าสัญญาแล้วครับ  
ส่วนผู้รับเหมาจะด าเนินการก่อสร้างตอนไหนนั้นยังไม่ทราบ  แต่คาดว่าจะ
ด าเนินการในเร็ว ๆ นี้  เพราะผู้รับเหมาต้องด าเนินการก่อสร้างตามสัญญา  
ถ้าไม่ด าเนินการตามสัญญาก็จะต้องถูกปรับครับ   ผมขอขอบคุณท่าน
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ   และพนักงานส่วนต าบลทุกท่าน ที่ให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของต าบลห้วยส าราญ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่ อง 
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  ถนนช ารุด   ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปีนี้และ 
เรื่องอ่ืน ๆ  ที่ท่านได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านของ
ท่านให้กับคณะผู้บริหาร ได้ทราบและได้แก้ไขปัญหาร่วมกัน  ช่วยกัน
ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาต าบลห้วยส าราญให้ดีขึ้นครับ  ขอขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
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นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  ขอขอบคุณทุกท่าน         
(ประธานสภาฯ)   ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  ขอปิดประชุมค่ะ 
 

 เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
  

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

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  29  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 
   
   

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


