
 

 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖2 
ในวันที่  ๑1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖2   เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

 
ผู้เข้าประชุม 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ประธานสภาฯ อัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  
๒ นายศุภชัย  รักษ์มณี รองประธานสภาฯ ศุภชัย  รักษ์มณี  
๓ นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา เลขานุการสภาฯ ดรุณี  เข็มบุปผา  
๔ นายจาตุรงค์  แท่นแก้ว สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑ จาตุรงค์  แท่นแก้ว  
๕ นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑ ประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  
๖ นายสิทธิ  ทองน า สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๒ สิทธิ  ทองน า  
๗ นายจ าเนียร  แสนกล้า สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๒ จ าเนียร  แสนกล้า  
๘ นายด า  ละไมทอง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๓ ด า  ละไมทอง  
๙ นายแถม  บุตราช สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๓ แถม  บุตราช  

๑๐ นายพิสิษฐ์  ทะเวชรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๔ พิสิษฐ์  ทะเวชรัมย์  
๑๑ นายสมอน  ทะเวชรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๕ สมอน  ทะเวชรัมย์  
๑๒ นายช่อย  นิโยนรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๕ ช่อย  นิโยนรัมย์  
๑๓ นางลัดดา  วงค์จันทร์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๖ ลัดดา  วงค์จันทร์  
๑๔ นายชาตรี  อินทร์รัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๖ ชาตรี  อินทร์รัมย์  
๑๕ นายจิรเมธ  ราชรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๗ จิรเมธ  ราชรัมย์  
๑๖ นายอดิศักดิ์  นะวันรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๗ อดิศักดิ์  นะวันรัมย์  
๑๗ นายชอบ  แก้วปลั่ง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๘ ชอบ  แก้วปลั่ง  
๑๘ นายบุญเชิด  มาคะเต สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๘ บุญเชิด  มาคะเต  
๑๙ นางปราณี  อุ่มพิมาย สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๙ ปราณี  อุ่มพิมาย  
๒๐ นายประสิทธิ์  บุญต่อ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๙ ประสิทธิ์  บุญต่อ  
๒๑ นางน้อย  ดียิ่ง สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๐ น้อย  ดียิ่ง  
๒๒ นายสมัย  พารื่นรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๐ สมัย  พารื่นรัมย์  
๒๓ นายประชุม  จุฬารัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๑ ประชุม  จุฬารัมย์  
๒๔ นายเอียง  สวิงรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๑ เอียง  สวิงรัมย์  
๒๕ นายนวน  เนิบกระโทก สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๒ นวน  เนิบกระโทก  
๒๖ นายอนันต์  ดีวิลัย สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๓ อนันต์  ดีวิลัย  
๒๗ นางสุขณี  โนวิรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๓ สุขณี  โนวิรัมย์  
๒๘ นายทวี  พะวรรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ ๑๔ ทวี  พะวรรัมย์  

 
 
 



-๒- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายไพโรจน์  ยืนยง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไพโรจน์  ยืนยง  
๒ นายอภิชาติ  เพ่ือนรัมย์ รองนายก อบต. อภิชาติ  เพ่ือนรัมย์  
๓ นายสมถวิล  หวังดี รองนายก อบต. สมถวิล  หวังดี  
๔ นายกิตติ  เสามั่น เลขานุการนายก อบต. กิตติ  เสามั่น  
๕ นายศักดินันท์  คงทันดี ผู้อ านวยการกองช่าง ศักดินันท์  คงทันดี  
๖ นางสาวพรทิพย์  ประเสริฐสุด หัวหน้าส านักปลัด พรทิพย์  ประเสริฐสุด  
๗ นายจักรเพชร  บุราสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม จักรเพชร  บุราสิทธิ์  
๘ นางสาวศิริรัตน์  เสามั่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศิริรัตน์  เสามั่น  
๙ นางนันทิชา  แกล้วกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นันทิชา  แกล้วกล้า  

10 นางนภสร  สุขใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลจ.ประจ า) นภสร  สุขใส  
 
 

ผู้เข้าประชุม        ๒๘     คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม      -       คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   ๑๐     คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

  เมื่อถึงเวลา  ๑๐.๐๐ น.  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   
นางสาวดรุณี   เข็มบุปผา  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงให้สัญญาณ 
เรียกสมาชิกเข้าประชุม  
 

  นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ท าหน้าที่ประธาน   
ในที่ประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ   ได้กล่าวเปิด
ประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
       
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  -แจ้งขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ที่เข้าร่วม
(ประธานสภาฯ)   ขบวนแห่งานวันหัวผักกาด  วิถีชุมชน  คนสามเผ่า  ของดีเมืองกระสังและ 

งานกาชาดอ าเภอกระสัง  ประจ าปี 256๒  เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม  256๒   
 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ       
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจ าปี พ.ศ.256๑ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม  256๑ 
       

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  และมีผู้ใด
(ประธานสภาฯ)   ต้องการแก้ไขข้อความใดหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๖๑ 
3.2 การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒    
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) 
๓.3 การอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก 
สภาท้องถิ่นพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน      
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  3.1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)   พ.ศ. 2561  รายละเอียดขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงค่ะ 
 

นางนันทิชา  แกล้วกล้า       เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ทุกท่านค่ะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบในที่เปิดเผย  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

 จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลห้วยส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด      
ตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพร้อมหนังสือแจ้งประชุมสภาฯ   
จึงเสนอให้สมาชิกสภาฯ ทราบค่ะ 

 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  3.2 การจัดท าแผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒    
(ประธานสภาฯ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงให้สมาชิก 

สภาฯ ทราบด้วยค่ะ 
นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา      เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(ปลัด อบต.) ทุกท่าน  ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 ข้อ 27 ดังนี้ 
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  ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  
โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม 
แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น ๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น 
 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศตั้งงบประมาณ
ด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ  เสนอร่างแผนการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ  เพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญเพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) เมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญพิจารณาแล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ     
และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วประกาศใช้ แผน        
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) เพ่ือให้
ประชาชนทราบ  รายละเ อียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ แล้ว         
จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบค่ะ       

 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ๓.3 การอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก 
(ประธานสภาฯ)   สภาท้องถิ่นพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน      

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒   
รายละเอียดขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงด้วยค่ะ 
 

นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา  ขอชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทราบเกี่ยวกับการอบรมโครงการพัฒนา
(ปลัด อบต.)   ประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก  สภาท้องถิ่นพนักงานส่วนต าบล   

ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562  
และมีหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้ทุกท่านได้
ด าเนินการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วค่ะ 

 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    ๔.๑ ญัตติการก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ          
    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  และเริ่มประชุมแต่ละสมัย 

๔.๒ ญัตติการก าหนดวันเริ่มประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี        
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    ๔.๓ ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง    
                                          (ครั้งที่ ๒) 
    ๔.๔ ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๒  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ๔.๑ ญัตติการก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ          
(ประธานสภาฯ)   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  และเริ่มประชุมแต่ละสมัย 

ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ด้วยค่ะ 
 

นางสาวดรุณี เข็มบุปผา     หลักการ 
(ปลัด อบต.)    พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
    สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด
    แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลก าหนดและสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง  ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน
    และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 การประชุม
    ข้อ 21 
       เหตุผล 
     เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การคบริหาร   
    ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 53 
    และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 2 การประชุม 
    ข้อ 21 
       

     จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบ เพื่อจะได้เสนอการก าหนด
    สมัยประชุมและวันเริ่มประชุมสภาฯ ต่อไปค่ะ 
 

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ทราบแล้วนั้น  
ประธานสภาฯ   ขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้เสนอสมัยประชุม  โดยมีผู้รับรองอย่างน้อย ๒ คน  
     ด้วยค่ะ 
 

นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายประสิทธิ์ ซ่อนกลิ่น 
(สมาชิกสภา อบต.) สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ผมขอเสนอสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ๔ สมัย 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ  มีผู้รับรองถูกต้อง 
(ประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
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ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่าการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การ 
(ประธานสภาฯ)   บริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  สมัยสามัญ  ประจ าปี 2562  เป็น 4 สมัย 
 

ที่ประชุมสภาฯ -มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.2562       
เป็น 4 สมัย 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ขอให้สมาชิกสภาฯ ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ แต่ละสมัยของปี พ.ศ.2562  
(ประธานสภาฯ)   ด้วยค่ะ 
 

นายศุภชัย  รักษ์มณี  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน   
(ส.อบต.หมู่ที่ 4)   ผม นายศุภชัย  รักษ์มณี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4   ผมขอเสนอ 

วันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.2562 ระยะเวลา 15 วัน  
เริ่มวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ครับ    
มีผู้รับรองถูกต้อง 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ   - ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่าการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  
(ประธานสภาฯ)   สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562  วนัเริ่มประชุมคือวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 
 

นายนวน  เนิบกระโทก  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน   
(ส.อบต.หมู่ที่ 12) ผมนายนวน  เนิบกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12  ผมขอเสนอวันเริ่ม

ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562  ระยะเวลา 15 วัน 
 เริ่มวันที่ 13 สิงหาคม 2562   

มีผูร้ับรองถูกต้อง 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ   - ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่าการก าหนดวันเริ่มประชุมสภา     
(ประธานสภาฯ) สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ประจ าปี พ.ศ. 2562  วันเริ่มประชุมคือวันที่ 13 

สิงหาคม 2562 
นายสมัย  พารื่นรัมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
(ส.อบต.หมู่ที่ 10) ผมนายสมัย  พารื่นรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ผมขอเสนอวันเริ่ม

ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562  ระยะเวลา 15 วัน      
เริ่มวันที่ 2 ธันวาคม 2562   มีผู้รับรองถูกต้อง   

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ทีป่ระชุมสภาฯ -ไม่มี 
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นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่าการก าหนดวันเริ่มประชุมสภา  
(ประธานสภาฯ) สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ.2562  วันเริ่มประชุมคือวันที่ 2 

ธันวาคม 2562 
 

ที่ประชุมสภาฯ -มีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
ห้วยส าราญ  แต่ละสมัยประจ าปี พ.ศ.2562  ดังนี้ 
1. สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ระยะเวลา 15 วัน  เริ่มวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 
2. สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ระยะเวลา 15 วัน  เริ่มวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
3. สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ระยะเวลา 15 วัน เริ่มวันที่ 2 ธันวาคม 2562 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  4.2 ญัตติการก าหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก   
(ประธานสภาฯ)   ประจ าปี พ.ศ.2563  
 ขอให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้รายละเอียดด้วยค่ะ 
 

นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา    หลักการ 
(ปลัด อบต.)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น 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 าปีของปี
ถัดไป 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงระเบียบฯ เพ่ือให้ก าหนดวันเริ่ม 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสามัญ  ประจ าปีของปีถัดไปนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เสนอ

วันเริ่มประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563  
 

นางสุขณี  โนวิรัมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ดิฉัน นางสุขณี  โนวิรัมย์   
(ส.อบต.หมู่ที่ 13) สมาชิกสภา หมู่ที่ 13  ดิฉันขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก

ประจ าปี พ.ศ.2563  เริ่มวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ค่ะ 
 มีผู้รับรองถูกต้อง 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่าการก าหนดวันเริ่มประชุม  
(ประธานสภาฯ) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563      
 

ที่ประชุมสภาฯ   -มีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ห้วยส าราญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.2563  เริ่มวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 
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นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์ 4.3 ญัตติพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 
 (ประธานสภาฯ)        เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)   
 รายละเอียดขอให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงด้วยค่ะ 
 

นายไพโรจน์  ยืนยง เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
(นายก อบต.)      
    หลักการ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)      
พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถ
แก้ไข  เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและตามความเหมาะสม
โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

  ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ 

    เหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ มีความจ า เป็นในการ

เปลี่ยนแปลงโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564)     
เนื่องจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ มีแนวทาง        
ที่จะด าเนินการจัดท าโครงการขุดลอกแหล่งน้ าในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง     
ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค  ถนนที่ใช้ในการสัญจรของประชาชน   
เพ่ือขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  โดยจะด าเนินการใช้งบประมาณจากเงินทุน
ส ารองเงินสะสมในการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงงมหาดไทยว่าด้วย  
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาต าบลห้วยส าราญ  ดังนั้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญจึงได้เปลี่ยนแปลงโครงการ/ปีงบประมาณที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25621-2564) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยส าราญได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่ง
ให้สมาชิกสภาฯ แล้ว 
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ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ชี้แจงให้สมาชิกสภา 
(ประธานสภาฯ)   ทราบแล้วนั้น  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 2)  
 

ที่ประชุมสภาฯ -มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 26 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  และให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 2) ต่อไป 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ 4.4 ญัตติพิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2562  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครภุัณฑ์การเกษตร  

ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ได้ชี้แจงรายละเอียดให้
สมาชิกสภาฯ ทราบด้วยค่ะ 

 

นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุม     
(ปลัด อบต.)   ทุกท่าน  ขอชี้แจงรายละเอียดโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร  ค่าจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า  ตั้งไว้  16,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า  สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที         
มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1.เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
 2.ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) 
 3.สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ก าหนด 
 4.สูบน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต 
 5.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมี    
ครบชุด  พร้อมที่ใช้งานได้ 
  

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณเดือนมกราคม 
2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติม     
(ฉบับที่ 5) ล าดับที่ 8 หน้า 29 
  

เนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2561 
ราคาสูงขึ้นจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนมกราคม 2561      
เป็นเงิน 18,200 บาท  จึงเสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณาโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    แผนงานการเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับแคหะและชุมชน 

   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร  ค่าจัดซื้อเครื่อง  
สูบน้ า  แบบหอยโข่งมอเตอร์ ไฟฟ้า  ตั้ ง ไว้   16,000 บาท  เ พ่ือจ่าย          
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า  สูบน้ าได้ 1,130 ลิตร 
ต่อนาที  คุณลักษณะดังนี้ 
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 1.เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
 2.ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) 
 3.สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีก าหนด 
 4.ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต 
 5.อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด  
พร้อมที่จะใช้งานได ้
โอนเพิ่ม  2,200  บาท  มีงบประมาณถือจ่าย 18,200 บาท 
โอนลด    2,200 บาท  ในแผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน   
 (ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท  
โอนลด 2,200 บาท  มีงบประมาณถือจ่าย 39,800 บาท 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณเดือนธันวาคม 2561  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 5)      
ล าดับที่ 3 หน้า 29 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะ 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภาฯ)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ 27 นั้น  จึงขอมติที่ประชุม 
ในการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2562 

 

ที่ประชุมสภาฯ -มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
ด้วยคะแนน 26 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ครั้งต่อไปในวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติใช้ทุนส ารองเงินสะสมตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 87 (2) เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภคฯ 

 

ทีป่ระชุมสภาฯ - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นางอัมณา  วิสิษฎ์ศิลป์ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
นายนวน  เนิบกระโทก เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ผมขอสอบถาม 
(ส.อบต.หมู่ที่ 12) เกี่ยวกับถนนลาดยางสายบ้านหนองรักษ์ – ตะครอง  จะได้ด าเนินการซ่อมแซม

ถนนลาดยางไหมครับ  และถนนดังกล่ าวอยู่ ในความรับผิดชอบของ           
อบต.ห้วยส าราญ หรือหน่วยงานไหนครับ 
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นายไพโรจน์  ยืนยง  ตามท่ีสมาชิกสภา  นายนวน  เนิบกระโทก  ได้สอบถามเรื่องถนนสาย 
(นายก อบต.)   บ้านหนองรักษ์ –ตะครอง นั้น  ผมได้ประสานไปที่องค์การบริหารส่วน 

จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว  ได้รับแจ้งว่าได้น าเข้า
แผนพัฒนาฯ เพ่ือที่จะได้ด าเนินการต่อไปครับ  ก็คงต้องรอไปก่อนครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

นายพิสิษฐ์  ทะเวชรัมย์  เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ   
(ส.อบต.หมู่ที่ 4) หมู่บ้านของผมมีปัญหาเรื่องฝุ่นครับ  ซึ่งเกิดจากการจราจรถนนในหมู่บ้าน     

ที่เป็นหลุมเป็นบ่อท าให้เกิดปัญหาเรื่องฝุ่น  จากการเผาอ้อย  ที่มีผลกระทบกับ
หมู่บ้าน/ชุมชน  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านนายก อบต. ใช้รถบรรทุกน้ า 
ไปฉีดน้ าถนนสายบ้านหนองรักษ์  เพ่ือไม่ให้เกิดฝุ่นละอองครับ 

 

นายไพโรจน์  ยืนยง ตามท่ีสมาชิกสภา หมู่ที่ 4  ได้แจ้งมานั้น  ต้องขอขอบคุณครับที่ได้เอาใจใส่  
(นายก อบต.) กับประชาชนต าบลห้วยส าราญ  ทาง อบต.ห้วยส าราญจะให้รถบรรทุกน้ า     

ไปฉีดน้ าลดฝุ่นในหมู่บ้าน  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ช่วยกันรณรงค์ลดการเผาขยะ  ลดการเผาอ้อยด้วยครับ 

 

ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  ดิฉันขอขอบคุณทุกท่าน 
(ประธานสภาฯ)   ที่มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้  ดิฉันขอปิดประชุมค่ะ 
 
    เลิกประชุมเวลา  16.๐0 น. 
 
 
 
     ลงชื่อ        ดรุณี  เข็มบุปผา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                        (นางสาวดรณุี  เข็มบุปผา) 
                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 
     ลงชื่อ     อัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                 (นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์) 
                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.2561 
 
  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 
 
 
 
 
 
     
 
      
 
 
 


