
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

สมัยวิสามัญ  สมัยที ่๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖2 
ในวันที่  ๑๔  มิถุนายน  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 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 - ลา 
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        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 าบลห้วย
ส าราญ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  
      

ประกาศอ าเภอกระสัง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.2562 

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ได้ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
ห้วยส าราญ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.2562  เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) และเรื่องอ่ืน ๆ ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ระหว่างวันที่ 10- 14 มิถุนายน 2562  
มีก าหนด 5 วัน  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  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  1  ประจ าปี 2562  ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562  มีก าหนด 5 วัน              
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๕  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2562 
 

     (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       
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  256๒ 
       

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  และมีผู้ใด
(ประธานสภาฯ)   ต้องการแก้ไขข้อความใดหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด     
(ประธานสภาฯ)   ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อม 

แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงรายละเอียด
ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
 

นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านค่ะ   
(ปลัด อบต.)    ดิฉันขอชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด   
                                        ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อม  
                                        แนวทางแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)     

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวน     
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น     
เป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง  
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  โดยให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561 -2565)  โดยใน
ระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)        
ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล   
 -ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้จัดท าเฉพาะครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ ในโครงการพัฒนาที่
ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ  เพ่ือประชาชนได้ใช้/
รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้น  และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 
2562 และให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ต่อไป 

 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  - ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2562)  
(ประธานสภาฯ)   ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 256๕) ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   เพ่ือขอ
ความเห็นชอบนั้น  จึงขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ชี้แจง
รายละเอียดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)            
ให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบและพิจารณาต่อไปค่ะ 

 

นายไพโรจน์  ยืนยง เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาทุกท่าน  ตามท่ีประธานสภาฯ  ได้กล่าว 
(นายก อบต.) ไปแล้วเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขอให้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบ
ต่อไปครับ 

 

นางนันทิชา  แกล้วกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ทุกท่านค่ะ  ตามญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยส าราญได้เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาฯ  ดังนี้ค่ะ 

 

      หลักการ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน  ซึ่ งเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถ
บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้ อย่าง                
มีประสิทธิภาพ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่ น   พร้อมทั้ งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่ น           
เป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้ข้อมูล      
จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบล
และให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒   

        

เหตุผล 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล         
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว  ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้ต่อไป 
  จึ ง เ รี ยนมาเ พ่ือ เสนอสภาองค์การบริหารส่ วนต าบล         
ห้วยส าราญพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ต่อไป 

 

    ส่วนรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  งานนโยบาย 
และแผน  ส านักปลัด อบต.  ได้จัดส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
ห้วยส าราญไปแล้ว  หวังว่าท่านสมาชิกสภาฯ  ได้อ่านและพิจารณาแล้วนั้น 
ขอให้ท่านประธานสภาฯ  ได้ขอมติที่ประชุมสภาฯ ต่อไปค่ะ 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบ 
(ประธานสภาฯ)   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบันและตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยส าราญไปแล้วนั้น  จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  มีท่านใดจะขอ
แก้ไขข้อความหรือมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกไหมค่ะ 
    

ที่ประชุมสภาฯ   - ที่ประชุมสภาได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
และไม่มีใครแก้ไขและไม่มีแสดงความคิดเห็นอีก 
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นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นอะไรอีก  ดังนั้นจึงขอมติ
(ประธานสภาฯ)   ที่ประชุมสภาฯ   ในการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  

๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ด้วยคะแนน
เสียง ๒๕  เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง  และให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญต่อไป 

 

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

นายด า  ละไมทอง เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๓) ผมขอขอบคุณท่านนายกและคณะผู้บริหารที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

โดยการวางท่อระบายน้ า เข้ าสระน้ าสาธารณประโยชน์ ของหมู่ที่  ๓           
บ้านกุดโคลน  เพ่ือน าน้ าเข้าสระน้ าสาธารณประโยชน์เพ่ือไว้ผลิตน้ าประปา
หมู่บ้าน  ผมขอขอบคุณมากครับ 

 

นายศักดินันท์  คงทันดี เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ทุกท่าน  ผมขอชี้แจงการด าเนินการตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า      

ที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น  ผมขอความอนุเคราะห์ท่าน
สมาชิกสภาฯ ในแต่ละหมู่บ้านช่วยดูแลและอ านวยความสะดวกในการวางท่อ
ระบายน้ าเ พ่ือไม่ให้กระทบกับท่อเมนประปาที่จ่า ยน้ าและแจ้งให้ช่าง
ผู้ด าเนินการก่อสร้างได้ด าเนินการอย่างระมัดระวังเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย
ด้วยครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ มีสมาชิกสาภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี 
นางอัมณา  วิศิษฏฺศิลป์ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่มา

ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้  ขอปิดประชุมค่ะ 
 

 เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ 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  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 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 


