
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

สมัยวิสามัญ  สมัยที ่๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖3 
ในวันที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3   เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ประธานสภาฯ - ลากิจ 
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 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  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายไพโรจน์  ยืนยง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไพโรจน์  ยืนยง  
๒ นายอภิชาติ  เพ่ือนรัมย์ รองนายก อบต. อภิชาติ  เพ่ือนรัมย์  
3 นายสมถวิล  หวังดี รองนายก อบต. สมถวิล  หวังดี  
4 นายกิตติ  เสามั่น เลขานุการนายก อบต. กิตติ  เสามั่น  
5 นายศักดินันท์  คงทันดี ผู้อ านวยการกองช่าง ศักดินันท์  คงทันดี  
6 นางสาวพรทิพย์  ประเสริฐสุด หัวหน้าส านักปลัด พรทิพย์  ประเสริฐสุด  
7 นายจารุบุตร  สวัสดิกิจจานนท์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จารุบุตร  สวัสดิกิจจานนท์  
8 นายภูมิรพี  แก้วชัยภูมิ นักวิชาการคลังช านาญการ ภูมิรพี  แก้วชัยภูมิ  
9 นางนันทิชา  แกล้วกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นันทิชา  แกล้วกล้า  

 

ผู้เข้าประชุม         ๒7     คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม       1      คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม     ๙     คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

  เมื่อถึงเวลา  ๑๐.๐๐ น.  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   
นางสาวดรุณี   เข็มบุปผา   ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงให้สัญญาณ 
เรียกสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม และได้อ่านประกาศอ าเภอกระสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยส าราญ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.256๓ 
  

ประกาศอ าเภอกระสัง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

 

  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  รายงานขอเปิดประชุมสภา  สมัยที่ 1 ประจ าปี 
2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) และเรื่องอ่ืน ๆ ในอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563  โดยมีก าหนด 5 วัน  ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

  อ าเภอกระสังพิจารณาแล้ว  เห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนต าบล  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๑  ประจ าปี 2563  ระหว่างวันที่  20 - 24 กรกฎาคม 2563  มีก าหนด 5 วัน ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
     ค าเคลื่อน  พณะชัย 
           (นายค าเคลื่อน  พณะชัย) 
              นายอ าเภอกระสัง 
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  นายศุภชัย  รักษ์มณี  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ท าหน้าที่ประธาน   
ในที่ประชุม ได้จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัยและประธานสภาอ งค์การบริหารส่ วนต าบลห้วยส าราญ                      
ได้กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้      
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ       
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจ าปี 256๓ ในวันที่ 13  เมษายน 2563 
 

นายศุภชัย  รักษ์มณี  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ และมีผู้ใด 
(รองประธานสภาฯ)  ต้องการแก้ไขข้อความใดหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม 
             

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายศุภชัย  รักษ์มณี  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญจะจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(รองประธานสภาฯ  รายจ่ายประจ า 2564 ขอให้สมาชิกสภาได้ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนา  
ท าหน้าที่ประธานสภาฯ  ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่จะเสนอเข้าเพ่ือจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

    รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ว่าโครงการที่จะด าเนินการที่สามารถแก้ไขปัญหา 
    ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีนั้น มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (พ.ศ.2561 - 2565) หรือไม่  และถ้าโครงการท่ีมีความจ าเป็นแต่ไม่ได้อยู่ 
    ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ก็ให้เสนอโครงการเพื่อจัดท า 
    แผนพัฒนาเพิ่มเติมต่อไปครับและในวันนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
     คณะผู้บริหารก็ได้เสนอญัตติต่อประธานสภาฯ เพ่ือขอความเห็นชอบพิจารณา 
    ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) และ 
    ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ ๒ รายละเอียด 
    ตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทราบแล้วครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
       

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายศุภชัย  รักษ์มณ ี  4.1 ญัตติขอความเห็นชอบพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) 
(รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
แทนประธานสภาฯ)  จึงได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)       
    ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  เพ่ือขอความเห็นชอบร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน 
    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญแล้วนั้น  จึงขอให้ท่าน
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ชี้แจงรายละเอียดหลักการและ 
    เหตุผลในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม       
    (ฉบับที่ 2)  เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบและพิจารณาต่อไปครับ 
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นายไพโรจน์  ยืนยง  เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามที่        
(นายก อบต.)   ประธานสภาฯ  ได้กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
    เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญมีความจ าเป็น
    ในการเพ่ิมเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
    ห้วยส าราญ  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ความจ าเป็นและ 
    ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีตามอ านาจหน้าที่และภารกิจเพ่ือน าไป     
    จัดท างบประมาณในปีงบประมาณ 2564 จึงได้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  
    เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบลห้วยส าราญและเพ่ือประโยชน์
    ของประชาชนต าบลห้วยส าราญในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
    2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ได้ผ่านคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลห้วยส าราญแล้ว และได้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
    เพ่ือเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญเพื่อขอความเห็นชอบ   
    รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ พร้อมหนังสือเชิญ 
    ประชุมสภาฯ แล้วนั้น  ส่วนรายละเอียดในการด าเนินการผมขอให้นักวิเคราะห์ 
    นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ  ได้ทราบต่อไปครับ  
 

นางนันทิชา  แกล้วกล้า  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉันขอชี้แจง
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) รายละเอียดในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  
    (ฉบับที่ 2) ดังนี้ 
       หลักการ 
     ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (พ.ศ.2561-2565) และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น 
     เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรมดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญมีความจ าเป็น 
    เร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    ประสิทธิผล  จึงมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  
    และสถานการณ์เพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม 
    และเพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน      
    ในพ้ืนที่ต าบลห้วยส าราญ   ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ห้วยส าราญได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
    2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) เรียบร้อยแล้ว  จึงน าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
    เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญให้ความเห็นชอบ 
       

        เหตุผล 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนด 
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็น 
    แนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาท้องถิน่สามารถแก้ไข เพ่ิมเติม 
    หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและตามความเหมาะสมโดยให้เป็นไป 
    ตามระเบียบนี้ 
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     ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น     
    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
     1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 
     2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
    ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา 46 แห่ง 
    พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 
     เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนา
    ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชน
    ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศไว้ 
     จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญพิจารณา 
    ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
    ต่อไป ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบแล้วทั้งหมด   
    จ านวน 14 โครงการ 
     1.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) อบต.ห้วยส าราญ    
    อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์   
     2.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ  
    โรงเรียนบ้านตาเป้า  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
     3.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก   หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส าราญ 
    ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
     4.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  หมู่ที่ 14 บ้านห้วยแสนสุข 
    ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย ์
     5. โครงการวางท่อระบายน้ าเข้าสระน้ าหนองตะครองในพ้ืนที่หมู่ที่ 12 
    บ้านครองสุข  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
     6.โครงการก่อสร้างที่สูบน้ าเพื่อเป็นจุดส่งน้ าให้รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์
    ในการระงับเหตุอัคคีภัยหรือภัยแล้ง  หมู่ที่ ๒ บ้านน้ าอ้อม  ต าบลห้วยส าราญ   
    อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
     7.โครงการก่อสร้างที่สูบน้ าเพื่อเป็นจุดส่งน้ าให้รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์
    ในการระงับเหตุอัคคีภัย หมู่ที่ 4 บ้านหนองรักษ์  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  
    จังหวัดบุรีรัมย์ 
     8.โครงการกอ่สร้างที่สูบน้ าเพื่อเป็นจุดส่งน้ าให้รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์
    ในการระงับเหตุอัคคีภัยหรือภัยแล้ง หมู่ที่ 6 บ้านประดู่ ต าบลห้วยส าราญ   
    อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
     9.โครงการก่อสร้างที่สูบน้ าเพื่อเป็นจุดส่งน้ าให้รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์
    ในการระงับเหตุอัคคีภัยหรือภัยแล้ง  หมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์   
    ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
     10.โครงการจัดซื้อท่อส่งน้ า P.V.C. ขนาด Ø  6 นิ้ว 
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     11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (ซอยบ้านนายยงค์ - บ้านนางช่วย) 
    หมู่ที่ 3 บ้านกุดโคลน  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
     12.โครงการขุดลอกห้วยไทร  หมู่ที่ 4 บ้านหนองรักษ์  ต าบลห้วยส าราญ 
    อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
     13.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า (ซอยบ้านนายสนวน  ทะนารัมย์)  
     หมู่ที่ 5 บ้านตะครอง  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
     14.โครงการปรับปรุงถนน คสล. (ซอยกลางบ้านเลขที่ 31-8) หมู่ที่ 8 
    บ้านตาเป้า  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
 

นายศุภชัย  รักษ์มณี  ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบ      
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ   พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 22 จึงขอให้ท่านสมาชิก 
    สภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 
    (ฉบับที่ 2)   
ที่ประชุมสภาฯ   -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 24 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง และให้ 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ต่อไป 
 

นายศุภชัย  รักษ์มณี  4.2 ญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่    ครั้งที่ 2 
ประธานสภาฯ)   รายละเอียดขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงด้วยครับ 
 

นายไพโรจน์  ยืนยง  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
(นายก อบต.)   เสนอต่อสภาเพ่ือขออนุมัติความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น   
    (พ.ศ.2561 - 2565) ครั้งที่ 2 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ 
    สมาชิกสภาฯ พร้อมหนังสือเชิญระชุมสภาฯ แล้วนั้น  ส่วนรายละเอียดในการ 
    ด าเนินการผมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบ
    ต่อไปครับ 
 

นางนันทิชา  แกล้วกล้า  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉันขอชี้แจง
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) รายละเอียดในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง 
    (ครั้งที่ 2) 
        หลักการ 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
    ข้อ 22 ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการ 
    จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและ 
    ในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
    จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนงานโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือประโยชน์
    ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ  
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    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง 
    ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 
    ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
    พ.ศ.2537 โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ 
    ตามความจ าเป็นและตามความเหมาะสม  โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
     ข้อ 22/1 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ มีความจ าเป็นในการ 
    เปลี่ยนแปลงจ านวนงบประมาณในโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     (พ.ศ.2561-2565) 
        เหตุผล 
     ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  องค์การบริหาร 
    ส่วนต าบลห้วยส าราญจึงได้เปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีด าเนินการบรรจุไว้ใน 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   
    รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ แล้ว  ดังนี้ 
     1.โครงการอบรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
    ในปี พ.ศ. 2564  จากเดิมจ านวน  10,000 บาท  เป็น 50,000 บาท 
     2.ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่  เปลี่ยนแปลง 
    งบประมาณในปี พ.ศ.2564 - 2565  จากเดิมจ านวน 100,000 บาท   
    เป็น 300,000 บาท 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

นายศุภชัย  รักษ์มณี  ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบแล้วนั้น   
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประธานสภาฯ )   เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) จ านวน 2 โครงการ ไปแล้วนั้นด้วยครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 24 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  และให้นายก 
    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
    2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นายศุภชัย  รักษ์มณี  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที 
ประธานสภาฯ) 
นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)   ทุกท่านครับ  ผมขอสอบถามกรณีท่ีทางหลวงชนบทได้มาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
    สาธารณะในเขตพ้ืนที่ของหมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 14  นั้น  ผมขอเสนอให้ย้ายไฟฟ้า 
    ส่องสว่างสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ติดตั้งก่อนแล้วนั้น 
    ในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว  ไปไว้ในจุดที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะหรือพ้ืนที่อ่ืน
    ได้หรือไม่ครับ 
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นายด า  ละไมทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมครับ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 3)   ผมขอสอบถามการด าเนินการเกี่ยวกับสายพาดดับของหมู่ที่ 3 บ้านกุดโคลน  
    ว่าจะได้ด าเนินการเมื่อไรครับ 
 

นายประชุม  จุฬารัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 11)  ทุกท่านครับ  ผมขอเสนอโครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางประจ าต าบล          
    ห้วยส าราญ  สถานที่ก่อสร้างในพ้ืนที่  หมู่ที่ 9 บ้านโนนอิน  ครับ 
 

นายศุภชัย  รักษ์มณี  ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างได้ตอบค าถามและชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที 
ประธานสภาฯ )  
 

นายศักดินันท์  คงทันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  ท่านครับ  ผมขอชี้แจงรายละเอียดที่สมาชิกสภาได้สอบถามมาตามล าดับดังนี้ครับ 
     1. กรณีท่ีนายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 ได้ถามเกี่ยวกับ
    การด าเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ทางหลวงชนบทได้ด าเนินการ
    ติดตั้งให้นั้นและเสนอให้ย้ายสายไฟฟ้าส่องสว่างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    ห้วยส าราญที่อยู่ในบริเวณเดียวกันไปยังจุดที่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะนั้น      
    ผมขอปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารก่อนเพ่ือที่จะได้ประสานกับการไฟฟ้าส่วน 
    ภูมิภาคอ าเภอกระสังครับ  และอีกอย่างผมว่าไม่ต้องด าเนินย้ายเพราะถ้าไฟฟ้า  
    ส่องสว่างสาธารณะของทางหลวงชนบทที่ติดตั้งเกิดเสียไม่สว่างต้องแจ้งให้มาซ่อม 
    ก็จะใช้เวลานานมากหรืออาจไม่มาด าเนินการให้เลยครับ 
     2.กรณีท่ีนายด า ละไมทอง  สมาชิกสภา หมู่ที ่2  ได้สอบถามว่าการ 
    ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งสายพาดดับของหมู่ที่ 3 บ้านกุดโคลน  ขอเรียนว่า 
    ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการครับ 
     3.กรณีนายประชุม  จุฬารัมย์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 เสนอให้ก่อสร้าง 
    สนามกีฬาประจ าต าบลห้วยส าราญ ที่หมูที่ 9 บ้านโนนอิน  จะต้องด าเนินการ 
    เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 8 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  ต้องด าเนิน
    การถอนสภาพที่ดินเพ่ือสร้างสนามกีฬากลางประจ าต าบล  ซึ่งเรื่องนี้ขอพิจารณา
    ก่อนนะครับ 
     ผมขอชี้แจงการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ 2563  ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างตามแผนงานอุตสาหกรรมและ 
    การโยธา  ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  จ านวน 7 โครงการ  ดังนี้ครับ 
     1.โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หน้าโรงเรียนบ้านกุดโคลน 
     2.โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านสวนรวม 
     3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยแสนสุข 
     4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านน้ าอ้อม 
     5.โครงการก่อร้างรางระบายน้ าบ้านกุดโคลน 
     6.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านหนองไผ่ 
     7.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านครองสมบูรณ์ 
    ซึ่งโครงการทั้ง 7 โครงการนี้คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ 
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     ส่วนการด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร 
    ปีงบประมาณ  2563  จ านวน 9 โครงการ  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ห้วยส าราญได้ด าเนินการแล้วดังนี้  
         -โครงการจัดซื้อ DLTV จ านวน  3  โครงการ  ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
         -โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ านวน 6 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
    ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจาก 
    โครงการที่มีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างไปยังจังหวัดบุรีรัมย์      
    เพ่ือที่จังหวัดจะได้ส่งเอกสารไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไปครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

นายจารุบุตร  สวัสดิกิจจานนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
(นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) ทุกท่านครับ  ผมขอชี้แจงดังนี้ครับ 
         -เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้จ่ายประจ า 
    ทุกเดือนนั้น  ซึ่งโดยปกติกองสวัสดิการสังคมจะด าเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ 5 
    ของทุกเดือนนั้น  เนื่องจากปัจจุบันการด าเนินการเบิกจ่ายเงินจะต้องผ่านการ 
    ตรวจสอบจากกรมการปกครองและกรมบัญชีกลางก่อน  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อ 
    ผู้ที่เสียชีวิตหรือมีข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วก็จะจัดส่งรายชื่อที่ผ่าน 
    การตรวจสอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบประมาณวันที่ 5 ของทุกเดือน  
    ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลจะได้รับรายชื่อจากกรมบัญชีกลางในวันที่ 5  
    ของเดือน  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องแจ้งยอดเงินเบี้ยยังชีพให้ธนาคาร
    ภายใน 3 วัน เพ่ือจัดเตรียมเงินให้ถูกต้องกับการเบิกจ่ายจริง ดังนั้นห้วงระยะเวลา
    ของการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลจะอยู่ในช่วงวันที่ 8 - 10 
    ของทุกเดือน   จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
    ในพ้ืนที่ทราบ 
         -ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  รับการจัดสรรตามโครงการ   
    เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาด
    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
    ของมนุษย์   ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเบิกจ่ายให้ประชาชน 
    ซึ่งได้รับผลกระทบฯ ตามรายชื่อที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
    ของมนุษย์ให้ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

นายภูมิรพี  แก้วชัยภูมิ  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ 
(นักวิชาการคลังช านาญการ) ผมขอชี้แจงการส ารวจประเมินภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้างว่าได้ด าเนินการส ารวจ 
    และประเมินที่ดินในพ้ืนที่ต าบลห้วยส าราญเสร็จแล้ว  ได้มีการแจ้งให้ที่ได้รับ 
    การประเมินที่ดินทราบ  ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2563 นี้จะต้องช าระภาษีครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
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นายศุภชัย  รักษ์มณี  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี 
 

นายศุภชัย  รักษ์มณี  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มา 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ผมขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ) 
 
    เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 

 
 
ลงชื่อ       ดรุณี  เข็มบุปผา  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                       (นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 
              ลงชื่อ      ศุภชัย  รักษ์มณี           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                  (นายศุภชัย  รักษ์มณี) 
                           รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.256๓ 

   
    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 
   
   

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมัย  พารื่นรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมขอสอบถาม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 10)  กรณเีกิดเหตุวาตภัยในพื้นท่ีของหมู่ที่ 10 บ้านตาดี  ว่าถ้าเกิดเหตุแล้ว 
    จะต้องด าเนินการอย่างไรบ้างครับ 
 

นายศักดินันท์  คงทันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  ขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านทราบกรณีเกิดเหตุวาตภัยให้ผู้น าชุมชน 
    ได้แจ้งหนังสือการเกิดเหตุมายังองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  เพ่ือที่     
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่างจะได้ออกไปส ารวจความเสียหาย
    พร้อมกรอกแบบส ารวจข้อเท็จจริงความเสียหายจากเหตุดังกล่าว  เพื่อให้ 
    คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  ดิฉันขอขอบคุณทุกท่าน 
(ประธานสภาฯ)   ที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ดิฉันขอปิดประชุมค่ะ 
 

    เลิกประชุมเวลา  13.00 น. 
 
 
 
     

ลงชื่อ       ดรุณี  เข็มบุปผา  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                       (นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา) 



              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 
              ลงชื่อ       อัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                  (นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
      -๑๐- 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  1๗  เมษายน  พ.ศ.256๓ 

   
    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 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
นายไพโรจน์  ยืนยง  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมขอแจ้งเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ    
(นายก อบต.)    การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งจะมีการจัดอบรมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563    
ขอเน้นย้ าให้สมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทุกท่านนะครับ 



 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
      -9- 
 

นายจารุบุตร  สวัสดิกิจจานนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
(นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ) ทุกท่านครับ  ผมขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563  เป็นต้นมานั้น  กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้โอนเงิน
โดยตรงและผู้ที่รับเงินสดก็จะรับเงินสดโดยตรงจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยส าราญ  ที่ผ่านมาพบปัญหาว่าการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางบางราย        
ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ  ซึ่งตอนนี้ก าลังตรวจสอบเป็นรายบุคคล  ซึ่งในเดือน
กุมภาพันธ์มีการปรับปรุงทั้ง 2 ระบบ  พบว่าการโอนเงินสมบูรณ์ขึ้นไม่มีปัญหา  
แต่บางรายที่ยั ง ไม่ ได้ รับเงินจะมีการติดตามและแก้ ไขปัญหาต่อไปครับ             
จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ  ถ้าผู้สูงอายุ  ผู้พิการรายใด     
พบปัญหาก็ขอให้มาติดต่อกองสวัสดิการได้ครับ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี  
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอเรื่อง อ่ืน ๆ อีก  ขอขอบคุณทุกท่าน         
(ประธานสภาฯ)   ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  ขอปิดประชุมค่ะ 
 

 เลิกประชุมเวลา  14.00 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 
   
   

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


