
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖3 
ในวันที่  13 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3   เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต 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 - ลา 
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  
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 นางสาวศิริรัตน์  เสามั่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศิริรัตน์  เสามั่น  
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  
 

  นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ท าหน้าที่ประธาน   
ในที่ประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   ได้กล่าว       
เปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้      
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  1. แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญทราบ เกี่ยวกับ 
(ประธานสภาฯ)   มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    (COVID  19) ขอให้สมาชิกฯทุกท่าน  ได้ร่วมกันกับผู้น าชุมชน อสม.  
    และประชาชนในการร่วมกันป้องกันด้วยค่ะ  และหากจะไปติดต่อราชการ 
    ที่อ าเภอกระสังนั้น  ได้ก าหนดเป็นปฏิทินเป็นรายต าบล  ส าหรับต าบลห้วยส าราญ
    เป็นวันศุกร์หรือหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนสามารถเข้าไปติดต่อได้ค่ะ  
   

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ       
    สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ าปี 256๓ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ และมีผู้ใด 
(ประธานสภาฯ)   ต้องการแก้ไขข้อความใดหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  3.1 ก าหนดการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจ าปีงบประมาณ    
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ.2563  ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดด้วยค่ะ 
 

นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม     
(ปลัด อบต.)   ทุกท่านค่ะ  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดในการออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกัน 
    โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี  2563  ตามโครงการประชารัฐร่วมใจก าจัดภัย         
    โรคพิษสุนัขบ้า - แมว  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด าเนินเงินโครงการสัตว์     
    ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
     ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช  ปี  2560 – 2563  
     ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกประกาศจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง  ก าหนดเขตท้องที่ 
    ท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  
    ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2563  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
    ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฏาคม 2563  
    เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น 
    กับประชาชนในพื้นท่ีต าบลห้วยส าราญ  ซึ่งงานสาธารณสุข ส านักปลัดองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้มีแผนปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
    ระหว่างวันที่ 7 – 21 เมษายน  2563  และได้ออกฉีดไปแล้วบางหมู่บ้าน      
    ส่วนหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ฉีดก็ขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้ให้     
    ความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีน
    ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยค่ะ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  3.2 การตั้งจุดคัดกรองเพ่ือป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID  19) 
(ประธานสภาฯ)   ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ชี้แจงรายละเอียดด้วยค่ะ 
 

นายไพโรจน์  ยืนยง  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่านครับ   
(นายก อบต.)    ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพ่ือสังเกตอาการ
    ของผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศหรือจากต่างจังหวัดที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือ 
    พ้ืนที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือโรคโควิด 19  
    เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการป้องกันและควบคุมโรค 
    ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   จึงมีการตั้งจุดคัดกรอง 
    ในแต่ละหมู่บ้านร่วมกันในการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา กับผู้น าชุมชน อสม.  
    และประชาชนในต าบลห้วยส าราญ  พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนต าบล 
    ห้วยส าราญได้มีส่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ  โดยได้จัดซื้อเครื่องวัด
    อุณภูมิให้กับจุดคัดกรองทุกหมู่บ้านในต าบลห้วยส าราญครับ    
 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  4.1 ญัตติพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ประธานสภาฯ)   ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบ 
    รายละเอียดในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2563  เชิญค่ะ 
 

นายไพโรจน์  ยืนยง  เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ผมขอชี้แจงญัตติการพิจารณาใช้จ่าย     
(นายก อบต.)   เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้ครับ 
       หลักการ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน     
    การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้ 
    เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

  1.ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็น    
การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
  2.ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
  3.ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า     
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
  4.เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
  ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาวเสนอ
ต่อสภาฯ พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน 
3,279,000 บาท  พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมอย่างระมัดระวัง  เพ่ือมิให้เกิดผล
กระทบต่อการบริหารงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่และสนับสนุนการ
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติโดยให้กระท าได้เฉพาะโครงการหรือกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม  ซึ่งการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้จะต้องมีความ
พร้อมด้านสถานที่และโครงการหรือกิจกรรมต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท าไว้แล้ว  หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐให้
ด าเนินการแล้ว  รวมทั้งสามารถด าเนินการได้ภายใน 
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    เหตุผล 
     เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด  นายกองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เนื่องจากมีกิจกรรม 
    ที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนในการบริหารพัฒนา  ป้องกันการให้บริการ
    ด้านการบริหารชุมชนและสังคม  เพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน   
    คณะผู้บริหารจึงเห็นควรเสนอต่อสภาฯ แห่งนี้  เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน 
    สะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 (๑) , (๒) , (๓) , (๔) 
    โดยค านึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
    เสถียรภาพในระยะยาว  ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
    มีเงินสะสมตามบันทึกข้อความของกองคลัง  ณ  วันที่ 1 เมษายน 2563  ดังนี้ 

1. เงินสะสมยกมา  ณ  วันที่  ๑ เมษายน  2563   
           จ านวน   11,847,482.45   บาท 
    หัก ส ารองจ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน    จ านวน     3,249,810.00 บาท 
    หัก  ส ารองจ่ายร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประปี  
            จ านวน     4,795,197.00 บาท 
         (47,951,970.00 x 10%  =  4,795,197.00 บาท) 
    เงินสะสมที่สามารถใช้ได้      จ านวน 3,802,475.45 บาท 
 

2. เงินทุนส ารองเงินสะสมยกมา ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 
         จ านวน  8,490,135.22  บาท 

หัก  ส ารองจ่ายร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
          จ านวน 7,192,795.50 บาท 

                  (47,951,970.00 x 15 %  =  7,192,795.50 บาท) 
    เงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถใช้ได้     จ านวน  1,297,339.72 บาท 
 

     ซ่ึงมีเงินสะสมคงเหลือจ านวน 3,802,475.45 บาท  รายละเอียด 
    โครงการประกอบการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม  คณะผู้บริหารพิจารณาแล้ว      
    จึงเห็นควรเสนอขอที่ประชุมสภาฯ  เพ่ือขออนุมัติที่ประชุมสภาฯ  แห่งนี้ใช้จ่ายเงิน
    สะสม  จ านวน 3,279,000 บาท 
 

       (นายไพโรจน์  ยืนยง) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญชี้แจงรายละเอียดโครงการ
(ประธานสภาฯ)   ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2563 ด้วยค่ะ 
 

นายไพโรจน์  ยืนยง  เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมขอชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติ
(นายก อบต.)   ค่าใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วน 
    ต าบลห้วยส าราญ  โดยมีรายละเอียดโครงการประกอบการพิจารณาดังนี้ 
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รายละเอียดโครงการประกอบการพิจารณาใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส าราญ   ต าบลห้วยส าราญ         
   อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปริมาณงาน  กว้าง 0.40 เมตร  ลึก  0.40 เมตร  ยาว 46  เมตร  ด าเนินการก่อสร้างตามแบบ 
  ที่ อบต.ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 53  ล าดับที่ 1 )  งบประมาณ 60,000 บาท 
 

2.โครงการล้อมรั้วรอบสระน้ าสาธารณะ  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส าราญ  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปริมาณงาน  ก่อสร้างรั้วตามแบบที่ก าหนดโดยมีระยะความยาวรั้วไม่น้อยกว่า 166 เมตร  ด าเนินการ    
   ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1)                  
   หน้า 13  ล าดับที่ 2)  งบประมาณ 60,000 บาท 
 

3.โครงการขุดลอกคลองห้วยกุด  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส าราญ  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปริมาณงาน  ขุดลอกคลองตามแบบที่ก าหนดโดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,750 ลูกบาศก์เมตร       
   พร้อมท าการปรับเกลี่ยเนินดินคันคลองให้เรียบร้อย  ด าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) หน้า 5 ล าดับที่ 4) งบประมาณ 141,000 บาท 
 

4.โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส าราญ  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง         
   จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปริมาณงาน  ขยายเขตท่อจ่ายน้ าระบบประปาหมู่บ้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว  ตามแบบท่ีก าหนด  
   โดยมีระยะความยาวท่อจ่ายน้ าไม่น้อยกว่า 664 เมตร  ด าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา้ 53 ล าดับท่ี 3)  งบประมาณ 68,000 บาท 
 

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 บ้านน้ าอ้อม  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง     
   จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร  ด าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หนา้ 56 ล าดับที ่13) งบประมาณ 245,000 บาท 
 

6.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียนบ้านกุดโคลน  หมู่ที่ 4 บ้านหนองรักษ์  ต าบลห้วยส าราญ     
   อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปริมาณงาน  ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 160 เมตร  หนา 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
        ช่วงที่ 2  ผวิจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 6 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร  ด าเนินการก่อสร้างตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) หน้า 13 ล าดับที่ 4) 
งบประมาณ  340,000 บาท 
 

7.โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่ 5 บ้านตะครอง  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง        
   จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร  ยาว 570 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร  ลาดเอียง 1:1   
หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 2,257.20 ลูกบาศก์เมตร  วางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  
จ านวน 2 จุด  จุดละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อนและท าการเกรดเกลี่ยลาดคันทางถนนให้เรียบร้อย  ด าเนินการก่อสร้าง
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 61 ล าดับที่ 40)  
งบประมาณ 109,000 บาท 
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8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านประดู่  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปริมาณงาน  ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 83 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 332 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จ านวน 7 ท่อน 
        ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร  ด าเนินการก่อสร้างตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) หน้า 14 ล าดับที่ 5 
งบประมาณ 228,000 บาท 
 

9.โครงการขุดลอกสระน้ าหนองไผ่  หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปริมาณงาน  ขุดลอกสระน้ าหนองไผ่ตามแบบที่ก าหนดโดยมีปริมาตรดินขุด  ไม่น้อยกว่า 6,400 ลูกบาศก์
เมตร  ทิ้งดินตามจุดทิ้งดินที่ก าหนดให้พร้อมท าการปรับเกลี่ยเนินดินให้เรียบร้อย  ด าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ 
อบต.ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ล าดับที่ 32)  งบประมาณ 289,000 บาท 
 

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 7 ถึงสามแยกไปบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 บ้านตาเป้า    
ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 120 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า          
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร  จ านวน 4 ท่อน  ด าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) หน้า 14 ล าดับที่ 6)งบประมาณ 171,000 บาท 
 

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพงษ์ ไป บ้านนางทิพวรรณ สุขเลิศ  หมู่ที่ 9         
บ้านโนนอิน  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 90 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีต   
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร  ด าเนินการก่อสร้างตามแบบ        
ที่ อบต.ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 71 ล าดับที่ 85)  งบประมาณ 167,000 บาท 
 

12.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาดี – คุ้มบ้านหลัก  หมู่ที่ 10 บ้านตาดี  ต าบลห้วยส าราญ  
อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปริมาณงาน   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 250 เมตร  หนา 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารงเมตร  ด าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) หน้า 14 ล าดับที่ 7)  งบประมาณ 314,000 บาท 
 

13.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสวนรวม  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง        
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 175 เมตร  หนา 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร  ด าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) หน้า 14 ล าดับที่ 8 )งบประมาณ 220,000 บาท 
14.โครงการขุดลอกสระน้ าหนองตะครอง  หมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง      
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปริมาณงาน  ขุดลอกสระน้ าหนองตะครองตามแบบที่ก าหนดโดยมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 11,000 
ลูกบาศก์เมตร  ทิ้งดินตามจุดทิ้งดินที่ก าหนดให้พร้อมท าการปรับเกลี่ยเนินดินทิ้งให้เรียบร้อย  ด าเนินการก่อสร้างตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 111 ล าดับที่ 26) งบประมาณ 499,000 บาท 
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15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านห้วยแสนสุข  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง   
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปริมาณงาน  ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 100 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร 
        ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 17 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 68 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร  จ านวน 9 ท่อน  ด าเนินการก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1)  ล าดับที่ 11  หน้า 15)  
งบประมาณ  276,000 บาท 
 

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส าราญ  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง      
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร  ยาว 32 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  192 ตารางเมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร  ด าเนินการก่อสร้างตามแบบ       
ที่ อบต.ก าหนด  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 54  ล าดับที่ 7) 
    รวมงบประมาณทั้งสิ้น  3,279,000 บาท 
 

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ตามท่ีท่านนายองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
(ประธานสภาฯ)   การใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ไปแล้วนั้น  จึงขอมติ       
    ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ด้วยคะแนน 
    เสียง 25 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
นายศักดินันท์  คงทันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  สภาทุกท่าน  ผมขอแจ้งความคืบหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
    ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   ที่ได้รับ 
    การจัดสรรจ านวน  9  โครงการ  ประกอบด้วย  
     -เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้    
      ด้านสื่อ DLTV   จ านวน   3  โครงการ 
  -เงินอุดหนุนส าหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 

จ านวน  2  โครงการ 
  -เงินอุดหนุนส าหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 
 จ านวน  2  โครงการ 
  -เงินอุดหนุนส าหรับการก่อสร้ างและปรับปรุง เ พ่ิมประสิทธิภาพ       

ระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน 2 โครงการ 
     ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วและจะได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาท าสัญญา
    ก่อหนี้ผูกพันให้ทันตามท่ีก าหนดไว้  กรณีที่มีเงินเหลือจ่ายจะได้ด าเนินการขอใช้ 
    เงินเหลือจ่ายต่อไปครับ 
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ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

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 
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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 
   
   

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


