
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  คร้ังที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖3 
ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3   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  
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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 นางสาวศิริรัตน์  เสามั่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศิริรัตน์  เสามั่น  
9 นางนันทิชา  แกล้วกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นันทิชา  แกล้วกล้า  

 

ผู้เข้าประชุม         ๒๘     คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม       -      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. แจ้งขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญที่เข้าร่วม
(ประธานสภาฯ)   ขบวนแห่หัวผักกาดขาวในงานวันหัวผักกาดขาว  วิถชีุมชน  คนสามเผ่า  ของด ี

เมืองกระสังและงานกาชาดอ าเภอกระสัง  ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 25         
มกราคม 2563  
2. แจ้งประชาสัมพันธ์การเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพต าบลห้วยส าราญ  ของชมรม   
เดิน – วิ่ง เพ่ือสุขภาพต าบลห้วยส าราญ  ก าหนดการจัดอบรมในวันศุกร์ที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2563  และเดิน – วิ่ง ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  2563  
 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ       
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจ าปี 2562  ในวันที่  ๒ ธันวาคม  2563 
       

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  และมีผู้ใด
(ประธานสภาฯ)   ต้องการแก้ไขข้อความใดหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  1. ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
(ประธานสภาฯ)   บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงาน 

ส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ฯลฯ  ประจ าปีงบประมาณ 2563  นั้น  ขอให้สมาชิก อบต. ได้แจ้ง 
ความประสงค์ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้แจกให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญแล้ว พร้อมนี้ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน
ได้ส่งแบบแจ้งความประสงค์ฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการด้วยค่ะ  และเสนอ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ือด าเนินการและ
ประกาศใช้ต่อไปค่ะ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบและด าเนินการ 
    ๒. การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยส าราญได้ชี้แจงรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้วยค่ะ 
 

นายไพโรจน์  ยืนยง  เรียนทานประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(นายก อบต.) ทุกท่าน  ขอชี้แจงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ทราบเกี่ยวกับ

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามบัญชีรายการงบประมาณที่จะได้รับการ
จัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล)  ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยส าราญได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จ านวน  9 โครงการ  โดยแยก
รายละเอียดได้ดังนี้ค่ะ 

 1.  รายการเงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้     
ด้านสื่อ DLTV  จ านวน  3  โครงการ   คือ 

  -ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  DLTV  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านกุดโคลน       
จ านวนเงิน  30,700 บาท 

  -ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล     
ห้วยส าราญบ้านครองสุข   จ านวนเงิน 30,700 บาท 

  -ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล     
ห้วยส าราญบ้านน้ าอ้อม   จ านวนเงิน 30,700 บาท 

 2. รายการเงินอุดหนุนส าหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง
ท้องถิ่น 

  -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 201 – 
014 สายบ้านกุดโคลน  หมู่ที่ 3 ถึงบ้านห้วยส าราญ  ต าบลห้วยส าราญ  กว้าง 6 
เมตร  ยาว 1,390 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.20 
เมตร  จ านวน 1 สาย  งบประมาณ 4,327,000 บาท 
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  -ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ .         
201 – 03  สายบ้านห้วยส าราญ  หมู่ที่  1  ถึ งทางโค้ งบ้ านกุดโคลน          
ต าบลห้วยส าราญ  กว้าง 6 เมตร  ยาว 1,775 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทาง
ลงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร   จ านวน 1 สาย  งบประมาณ 5,521,000 บาท 

 

 3. รายการเงินอุดหนุนส าหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒน าแหล่ง          
กักเก็บน้ า 

  -ขุดลอกคลองตะครอง  หมู่ที่  5 บ้านตะครอง  ต าบลห้วยส าราญ         
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่ า  33,060  ลูกบาศก์ เมตร   งบประมาณ 
1,993,000 บาท 

  -ขุดลอกหนองรักษ์  หมู่ที่  4 บ้านหนองรักษ์  ต าบลห้วยส าราญ           
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่ า  20,640  ลูกบาศก์ เมตร   งบประมาณ 
1,243,000 บาท 

 

 4. รายการเงินอุดหนุนส าหรับการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ    
ระบบประปาหมู่บ้าน 

  -ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง  หมู่ที่ 13 
บ้านครองสมบูรณ์  ต าบลห้วยส าราญ  จ านวน 1,241,000 บาท 

  -ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง  หมู่ที่ 6 
บ้านประดู่  ต าบลห้วยส าราญ  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า  จ านวน 
982,000 บาท   

  รวม  9 โครงการ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
ทั้งสิ้น 15,399,100 บาท  และจะได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ 4.1 ญัตติการก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ประจ าปี  
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2563  และเริ่มประชุมแต่ละสมัย  ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

ห้วยส าราญได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ด้วยค่ะ 
 
นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา     หลักการ 
(ปลัด อบต.)   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล      

พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 ในปีที่หนึ่งให้มี
สมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จะก าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดและสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง  ให้มีก าหนดไม่
เกินสิบห้าวันและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 2 การ
ประชุม ข้อ 21 
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เหตุผล 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.2552 มาตรา 53 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2554 หมวด 2 การประชุมข้อ 21 

  จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบเพ่ือที่จะได้เสนอการก าหนดสมัย
ประชุมและวันเริ่มประชุมสภาฯ ต่อไปค่ะ 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบแล้วนั้น  ขอให้ 
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกสภาฯ ได้เสนอสมัยประชุม  โดยมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน ด้วยค่ะ 
 

นายพสิิษฐ์  ทะเวชรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมนายพิสิษฐ์   ทะเวชรัมย์  
(ส.อบต.หมู่ที่ ๔)   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  ผมขอเสนอสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ 4 สมัยครับ         
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ -มีผู้รับรองถูกต้อง  จ านวน 2 คน 
      1.นายจิราเมธ  ราชรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
      2.นายแถม  บุตรราช  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม ่
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่าการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การ 
(ประธานสภาฯ)   บริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  สมัยสามัญ  ประจ าปี 2563  เป็น 4 สมัย 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.2563  
เป็น 4 สมัย 

 

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ แต่ละสมัยของปี พ.ศ.2563  
(ประธานสภาฯ)   ด้วยค่ะ 
 

นายศุภชัย  รักษ์มณี  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน   
(ส.อบต. หมู่ที่ 4)   ผมนายศุภชัย  รักษ์มณี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ผมขอเสนอวันเริ่มประชุม  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 ระยะวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ   
สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2563  ระยะเวลา 15 วัน  เริ่มวันที่ 7 – 21 เมษายน 
2563  ครับ 
 

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ   -มีผู้รับรองถูกต้อง  จ านวน 2 คน 

1. นายชาตรี  อินทร์รัมย์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
2. นายชอบ  แก้วปลั่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
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นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่าการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ   
(ประธานสภาฯ)   สมัยที่ 2  ประจ าปี 2563  วันเริ่มประชุม คือวันที่ 7 – 21 เมษายน 2563 
 

นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)   ผม นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  ผมขอเสนอวันเริ่ม 

ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ระยะเวลา 15 วัน  
เริ่มวันที่ 11 – 25 สิงหาคม  2563  ครับ 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -มีผู้รับรองถูกต้อง  จ านวน 2 คน 
         1.นางสุขณี  โนวิรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
         2.นายประสิทธิ์  บุญต่อ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่าการก าหนดวันเริ่มประชุมสภา           
(ประธานสภาฯ)   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี  พ.ศ.2563  วันเริ่มประชมุคือวันที่ 11 – 25  

สิงหาคม  2563 
 

นายชาตรี  อินทร์รัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหารสมาชิกทุกท่าน  ผมนายชาตรี  อินทร์รัมย์ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 6)   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ผมขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  

ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 15 วัน เริ่มวันที่ 8 – 22 ธันวาคม 2563 ครับ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
(ประธานสภาฯ)    
ที่ประชุมสภาฯ   มีผู้รับรองถูกต้อง  จ านวน 2 คน 

     1.นายอดิศักดิ์  นะวันรัมย์     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
         2. นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่าการก าหนดวันเริ่มประชุมสภา          
(ประธานสภาฯ)   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563 วันเริ่มประชุมคือวันที่                   

8 – 22  ธันวาคม 2563 
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ที่ประชุมสภาฯ   -มีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   

แต่ละสมัยประจ าปี พ.ศ.2563  ดังนี้ 
1. สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ระยะเวลา 15 วัน  เริ่มวันที่ 7 - 21 เมษายน 2563 
2. สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ระยะเวลา 15 วัน  เริ่มวันที่ 11 – 25 สิงหาคม 2563 
3. สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ระยะเวลา 15 วัน  เริ่มวันที่ 8 – 22 ธันวาคม 2563 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  4.2 ญัตติการก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี     
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ.2564 ขอให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงรายละเอียดด้วยค่ะ 
 

นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา      หลักการ 
(ปลัด อบต.)    ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 2  การประชุม 
 ข้อ 21 
    เหตุผล 
 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 2   
การประชุมข้อ 21 เพ่ือให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปีของปีถัดไป 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(ประธานสภาฯ) ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2564 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 เพ่ือให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ  
ประจ าปีของปีถัดไปนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เสนอวันเริ่มประชุม
สามัญประจ าปี 

 

นายพิสิษฐ์  ทะเวชรัมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
(ส.อบต. หมู่ที่ 4) ผมนายพิสิษฐ์  ทะเวชรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  ผมขอเสนอวันเริ่มประชุม

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2564  เริ่มวันที่ 3 – 17 กุมภาพันธ์ 
2564 ครับ 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ มีผู้รับรองถูกต้อง  จ านวน 2 คน 
 1. นายศุภชัย  รักษ์มณี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 2. นายอนันต์  ดีวิลัย  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์            เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่าการก าหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ       
(ประธานสภาฯ)   สมัยแรก  ประจ าปี 2564  วันที่ 3 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 
 

ที่ประชุมสภาฯ -มีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564 เริ่มวันที่ 3 – 17 ภุมภาพันธ์ 2564 
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นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  4.3 ญัตติขอความเห็นชอบการพิจารณาร่างเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ประธานสภาฯ)   (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้งท่ี 1 รายละเอียดขอให้ท่านนายกองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลห้วยส าราญได้ชี้แจงด้วยค่ะ 
    

นายไพโรจน์  ยืนยง  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
(นายก อบต.)   ทุกท่านครับ 
       หลักการ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561   
ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี 
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  รวมทั้งสามารถทบทวนเพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น      
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและตามความ
เหมาะสม  โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ข้อ 22/1  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยส าราญ  มีความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงจ านวนงบประมาณในโครงการ    
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
 เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้     
จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมงบประมาณเพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยส าราญครอบคลุมและครบตามเป้าหมาย   สามารถ
ด าเนินการได้ครบตามวัตถุประสงค์ ของโครงการและเกิดประสิทธิภาพ  
กลุ่มเป้าหมายสามารถน าองค์ความรู้มาพัฒนาต าบลห้วยส าราญเพ่ือประโยชน์  
ของประชาชน 
    เหตุผล 

ดั งนั้น   เ พ่ือให้การด า เนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติ งาน  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยส าราญจึงได้เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณที่ด าเนินการ  และ
รายละเอียด  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ ของเป้าหมายและงบประมาณที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ แล้ว  ดังนี้ 

โครงการที่ แก้ ไขและเปลี่ ยนแปลงรายละเ อียดของโครงการ           
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  1.โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ าประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส าราญ  
ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 53 ล าดับที่ 3  เปลี่ยนแปลงจ านวนงบประมาณ     
ปี  พ.ศ .2563 - 2565 จากปีละ 50,000 บาท  เป็นปี งบประมาณ              
ละ 100,000 บาท 
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 2. โครงการล้อมรั้วรอบสระน้ าสาธารณะ  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส าราญ 
ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 55  ล าดับที่ 12  เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ    
จากปีงบประมาณ 2564  เป็นปีงบประมาณ 2563 – 2564 
 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน นายสุด นิรัมย์   ถึงบ้าน        
นายบัญญัติ ก้อนค า  หมู่ที่ 3 บ้านกุดโคลน  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  
จังหวัดบุรีรัมย์  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 59 
ล าดับที่  30  เปลี่ยนแปลงจ านวนงบประมาณในปีงบประมาณ 2563          
จากงบประมาณจ านวน 140,000 บาท  เป็นงบประมาณ 200,000 บาท 
 4 . โ คร งกา รซ่ อมแซมถนน  คสล . หน้ า โ ร ง เ รี ย นบ้ านกุ ด โ คลน             
ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 60 ล าดับที่ 33  เปลี่ยนแปลงจ านวนงบประมาณ  
จาก500,000 บาท  เป็น 600,000 บาท 
 5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  6 บ้านประดู่     
ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์   บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 65 ล าดับที่ 54  เปลี่ยนแปลงจ านวนงบประมาณ  
จาก 300,000 บาท  เป็น  600,000 บาท 
 6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านเลขที่ 7  ถึงสามแยกทางไป     
บ้ านโคกสู ง   หมู่ ที่  8  บ้ านตาเป้ า   ต าบลห้ วยส าราญ  อ า เภอกระสั ง           
จังหวัดบุรีรัมย์  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 69    
ล าดับที่  75  เปลี่ ยนแปลงจ านวนงบประมาณจาก 400,000 บาท              
เป็น 600,000 บาท 
 7.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านตาดี-คุ้มบ้านหลัก หมู่ที่ 10 บ้านตาดี
ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ล าดับที่ 97  เปลี่ยนแปลงจ านวนงบประมาณ    
จาก 200,000 บาท  เป็น 2,000,000 บาท 
 8. โ ค ร ง ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม ถ น น  ค ส ล .  ห มู่ ที่  1 1  บ้ า น ส ว น ร ว ม              
ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 76  ล าดับที่ 106  เปลี่ยนแปลงจ านวนงบประมาณ
จาก 500,000 บาท  เป็น 550,000 บาท 
 9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 12 บ้านครองสุข  
ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 78 ล าดับที่ 114  เปลี่ยนแปลงจ านวนงบประมาณ
จากปีละ 300,000 บาท  เป็นปีละ 750,000 บาท 
 10.โครงการซ่อมแซมถนน คสล. (จากบ้านนางสุขณี โนวิรัมย์) หมู่ที่ 13 
บ้านครองสมบูรณ์   ต าบลห้วยส าราญ  อ า เภอกระสัง   จั งหวัดบุ รี รัมย์          
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 80 ล าดับที่  125  
เปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก 200,000 บาท  เป็น 600,000 บาท 
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 11 . โครงการก่ อสร้ า งถนน คสล .  หมู่ ที่  14 บ้ านห้ วยแสนสุ ข             
ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 -2565) หน้า 83 ล าดับที่  137  เปลี่ยนแปลงงบประมาณ        
จาก 350,000 บาท  เป็น 600,000 บาท 
 12.โครงการขุดลอกคลองห้วยกระหาด  หมู่ที่  2 บ้ านน้ า อ้อม         
ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 112 ล าดับที่ 30  เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ   
จากปีงบประมาณ 2565  งบประมาณ 1,360,000 บาท เป็นปีงบประมาณ 
2563 - 2565  งบประมาณปีละ 1,500,000 บาท 
 13.โครงการขุดลอกคลองห้วยไผ่  หมู่ที่ 6 บ้านประดู่  ต าบลห้วยส าราญ  
อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
หน้า  112  ล าดับที่  33  เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณและงบประมาณ           
จากปีงบประมาณ 2565  งบประมาณ 570,000 บาท  เป็นปีงบประมาณ 
2563 - 2565  งบประมาณปีละ 1,500,000 บาท 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา 
    แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.
ห้วยส าราญ  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 87         
ล าดับที่ 7  เปลี่ยนแปลงงบประมาณปีงบประมาณ 2563-2565 งบประมาณ             
ปีละ 900,000 บาท  เป็นปีงบประมาณละ 1,500,000 บาท 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
จ้าง และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 96 ล าดับที่ 1  เปลี่ยนแปลงจ านวนงบประมาณ     
จาก 400,000 บาท  เป็น  500,000 บาท 

 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
       

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ชี้แจงให้สมาชิกสภา 
(ประธานสภาฯ) ทราบแล้วนั้น  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้ พิจารณาร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่น          

(พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) จ านวน 10 โครงการไปแล้วนั้น
ด้วยค่ะ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน  26 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง  และให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
– 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1) ต่อไป 
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นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  4.4 ญัตติขอความเห็นชอบการพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ประธานสภาฯ)   (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับที่ 1  
 ซึ่งได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)    

ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  เพ่ือขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่ น ได้ผ่ านการประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน
คณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญแล้วนั้น  จึงขอให้
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ชี้แจงรายละเอียดหลักการ   
และเหตุผลในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) เพ่ือให้ที่ประชุมสภาทราบและพิจารณาต่อไปค่ะ 

 

นายไพโรจน์  ยืนยง เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม  ตามท่ีประธานสภาฯ 
(นายก อบต.) ได้กล่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561  -2565) เพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ 1) นั้น   เนื่องจากจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม   
การปกครองท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ต าบลห้วยส าราญ  และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) เพ่ือใช้ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าที่จะแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนต าบลห้วยส าราญที่จะต้องด าเนินกิจกรรมเร่งด่วนและ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนต าบลห้วยส าราญในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-256๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑)  ได้ผ่านคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยส าราญแล้ว  และได้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยส าราญแล้วเสนอต่อสภาเพ่ือขอความเห็นชอบ  รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ พร้อมหนังสือเชิญประชุมสภาฯ แล้วนั้น      
ส่วนรายละเอียดในการด าเนินการผมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           
เป็นผู้ชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบต่อไปครับ 
 

นางนันทิชา  แกล้วกล้า เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉันขอชี้แจง 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) รายละเอียดในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 1) ดังนี้ 
     หลักการ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  มีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติม
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจเนื่องจากจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบล      
ห้วยส าราญ  และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย     
ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ   จึงจ าเป็นต้อง
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เ พ่ิมเติม (ฉบับที่  1 )            
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนต าบลห้วยส าราญ  
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  ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้พิจารณาให้ความ

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
เรียบร้อยแล้ว  จึงน าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  เสนอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยส าราญพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

     เหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครอง พ.ศ.2548 แก้ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
ข้อ 22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  โดย (1) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา        
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เ พ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา      
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
พ.ศ.2537 ด้วย   

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น       
ที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ   งานพระราชพิธี  รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้ งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้   

จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
ต่อไป  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบแล้วทั้งหมด
จ านวน  5  โครงการดังนี้ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส าราญ  ถึงหมู่ที่ 13 
บ้านครองสมบูรณ์  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มบ้านหลัก หมู่ที่  10 บ้านตาดี          
ถึงถนนลาดยางสายห้วยราช – สตึก  ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง       
จังหวัดบุรีรัมย์ 

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านสวนรวม  ต าบลห้วยส าราญ 
    อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
     4.โครงการขุดลอกคลองห้วยกุด   หมู่ที่ 1 บ้านห้วยส าราญ   
    ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

     1.ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
 2.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ    
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นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบ    
(ประธานสภาฯ)   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 ข้อ 22/2     
จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
 

ที่ประชุมสภาฯ -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 26 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  และให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ต่อไป 

     

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ครั้งต่อไปในวันที่ 21  
(ประธานสภาฯ) กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  

ต าบลห้วยส าราญ   เพ่ือพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ห้วยส าราญเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบล  
ห้วยส าราญ  ที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  20  กุมภาพันธ์  2563 

 

ทีป่ระชุมสภาฯ -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
(ปลัด อบต.)   ทุกท่าน   ดิฉันขอแจ้งให้ทราบเรื่องการสรรหาและผู้ที่ได้รับการทาบทาม        
    เพ่ือเสนอผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาคัดเลือก      
    เป็นกรรมการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  และได้ 
    ประกาศรับสมัครฯ กกต.ท้องถิ่น  เมื่อวันที่  27  มกราคม 2563  และเริ่มรับ 
    สมัครระหว่างวันที่  3 – 7  กุมภาพันธ์  2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจ านวน 
    กกต.ท้องถิ่นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นก าหนดไว้  จ านวน 3 คน   
    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้มีผู้มาสมัครครบจ านวน  3  คน       
    กกต.ท้องถิ่นนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง 
    และสิ้นสุดลงเมื่อ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง  พร้อมนี้ก็ขอให้ผู้ที่ 
    จะสมัคร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ 
    กฎหมายระเบียบการเลือกตั้งด้วยค่ะ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
 

นายไพโรจน์  ยืนยง  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม  
(นายก อบต.)   ทุกท่าน  ผมขอแจ้งให้สมาชิกสภาทราบและเข้าร่วมงานวันท้องถ่ินไทย           

ในวันที่ 18  มีนาคม 2563  และท้องถิ่นอ าเภอกระสังได้ด าเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอกระสัง  เริ่มแข่งขัน
วันที่  12 กุมภาพันธ์  2563  เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  18  มีนาคม 2563  
โดยช่วงเช้าของวันที่ 18 มีนาคม 2563  ร่วมพิธี ณ พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕  
หน้าที่ว่าการอ าเภอกระสัง  เสร็จแล้วก็จะแข่งขันกีฬาทุกประเภทในรอบชิง
ชนะเลิศจนเสร็จช่วงค่ าก็จะมี   การเลี้ยงสังสรรค์  ขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ  
พนักงาน  ได้เข้าร่วมงานด้วยครับ 
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ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน 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  14  กุมภาพันธ์  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 
   
   

 
 
 
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


