
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  คร้ังที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖3 
ในวันที่  21  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 - ลา 
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  
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 เรื่อง ภัยแล้ง
(ประธานสภาฯ)   และการเผาตอซังข้าว  การเผาอ้อย  ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ใช้น้ าอย่างประหยัดไม่เผาตอซังข้าว  
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนทราบและร่วมกันเฝ้าระวังด้วยค่ะ  
   

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ       
    สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 256๓ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 2563 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ และมีผู้ใด 
(ประธานสภาฯ)   ต้องการแก้ไขข้อความใดหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  3.1 การเลือกตั้งท้องถิ่น  
(ประธานสภาฯ)    ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นทราบ 

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ได้ศึกษารายละเอียด       
ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วค่ะ  เพ่ือเตรียมสมัครเมื่อมีประกาศให้มี     
การเลือกตั้งค่ะ  

 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  4.1 ญัตติพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ประธานสภาฯ)   ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลห้วยส าราญ 

2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยส าราญ 
ขอให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม

สภาฯ ได้ทราบด้วยค่ะ 
นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
(ปลัด อบต.)   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  หมวด 1 ข้อ 8 

(๓) (๔) (๕) และ (๖) ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งครบวาระสองปี  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563       
จึงเสนอต่อสภาฯ  ได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการคณะต่าง ๆ 3 คณะ  รายละเอียด
ดังนี้ค่ะ  
 1.กรณีที่ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
 - ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประชุมสภาท้องถิ่น    โดยอาจด าเนินการใน     
สมัยประชุมสามัญ หรือ สมัยวิสามัญ   หรือเชิญประชุมกรณีพิเศษตามความ
เหมาะสม   โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุม      
ให้ชัดเจน 
 -การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
 -การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ประชุมต้องมีผู้รับรองจ านวนอย่างน้อย 
2  คน  และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม 
 -ในการเสนอชื่อ  หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวนให้ถือว่าบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก  หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจ านวนที่
ก าหนดให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ ได้รับการเสนอชื่อ
โดยการลงคะแนนลับ  ให้ใช้เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตร
คะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจ านวนที่ก าหนด 
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 -ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็น
ผู้ได้รับการเสนอชื่อจ านวนไม่เกินสามคนเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน  เมื่อตรวจ
นับคะแนนแล้วให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจน
ครบจ านวนที่ก าหนด  ในกรณีที่มีผู้ ได้รับคะแนนในล าดับ เดียวกันหลายคน       
ท าให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่เฉพาะผู้ซึ่งได้รับ
คะแนนเท่ากัน  ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้
วิธีการจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่นมีหนังสือ
แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
 

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 

-อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่        
มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย  การผังเมือง 
      -ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
      -ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัดและจังหวัด  โดยให้เน้น
ด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น  การแก้ไข
ปัญหาความยากจน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      -กรอบนโยบาย  ทิศทางแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 
       -นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นแถลงต่อสภาท้องถิ่น 
       -แผนชุมชน 
 ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่นและความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ
มาประกอบการพิจารณาด้วย 
2. ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจัดท าร่างแผนพัฒนา 
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2561  วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

    2.กรณีที่ให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
-ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  ให้ด าเนินการในคราวเดียวกัน            

การประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้น า
วิธีการคัดเลือกตามความในกรณีที่ให้สมาชิกท้องถิ่นคัดเลือกตามข้อ 1 ดังกล่าว
ข้างต้น 
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 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
       -ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        -ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

      -รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้ บริ หารท้องถิ่ น   เ พ่ือให้ผู้ บ ริหารท้องถิ่ น เสนอต่อสภา  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 

-แต่ งตั้ งคณะกรรมการหรือคณะท างานเ พ่ือช่วยปฏิบัติ งานตาม            
ที่เห็นสมควร 

-คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง  4 ปี 

 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้น         
(ประธานสภาฯ)   ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  จ านวน 3 ท่าน  เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอค่ะ 
 

นายนวน  เนิบกระโทก  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ส.อบต. หมู่ที่ 12)  ผม นายนวน  เนิบกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12  ผมขอเสนอ            

นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ครับ 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ   -มีผู้รับรองถูกต้อง  จ านวน 2 คน 

1. นางสุขณี  โนวิรัมย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
2. นางลัดดา  วงค์จันทร์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ทีประชุมสภาฯ   -ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีก เป็นอันว่า นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น 
(ประธานสภาฯ) สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ได้เป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   

ห้วยส าราญ   
 

นายด า  ละไมทอง เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(ส.อบต.หมู่ที่ 3) ผม นายด า  ละไมทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3  ผมขอเสนอ นายสมัย         

พารื่นรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ครับ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ -มีผู้รับรองถูกต้อง  จ านวน 2 คน 
      1.นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1 
      2.นายแถม  บุตรราช  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
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นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่า นายสมัย พารื่นรัมย์  สมาชิกสภา อบต. 
(ประธานสภาฯ)   หมู่ที่ 10 ได้เป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  
 

นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุ ม    
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)   ทุกท่านครับ  ผมนายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ผมขอเสนอ 

นายศุภชัย  รักษ์มณี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 ครับ  
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ   -มีผู้รับรองถูกต้อง  จ านวน 2 คน 
         1.นายจิรเมธ  ราชรัมย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
         2.นายจาตุรงค์  แท่นแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่า  นายศุภชัย  รักษ์มณี 
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 ได้เป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล     

ห้วยส าราญ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -มีมติเห็นชอบให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นครบจ านวน 3 คน  ดังนี้ 
1. นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
2. นายสมัย  พารื่นรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
3. นายศุภชัย  รักษ์มณี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ต่อไป เป็นการ เลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
(ประธานสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  จ านวน 3 คน ขอเชิญสมาชิกสภาฯ        

เสนอชื่อผู้เห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ     
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอได้เลยค่ะ 

 

นายแถม  บุตรราช  เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม     
(ส.อบต.หมู่ที่ 3)   ทุกท่านครับ  ผม นายแถม  บุตรราช  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 3  ผมขอเสนอ 
    นายนวน  เนิบกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 ครับ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   มีผู้รับรองถูกต้อง  จ านวน 2 คน 
         1. นายศุภชัย  รักษ์มณี  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 4 
         ๒. นายอดิศักดิ์  นะวันรัมย์  สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 7 
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นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่า  นายนวน  เนิบกระโทก   
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 ได้เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

นายทวี  พะวรรัมย์  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม     
(ส.อบต.หมู่ที่ 14)  ทุกท่าน  ผมนายทวี  พะวรรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14  ผมขอเสนอ      

นายจาตุรงค์  แท่นแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ครับ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ   -มีผู้รับรองถูกต้อง  จ านวน 2 คน 
         1.นางสุขณี  โนวิรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
         2.นายพิสิษฐ์  ทะเวชรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่า  นายจาตุรงค์  แท่นแก้ว   
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 1  ได้เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
 

นายประสิทธิ์  ซ่อนกลิ่น  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน   
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) ผมนายประสิทธิ์   ซ่อนกลิ่น   สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที่  1  ผมขอเสนอ            

นางสุขณี  โนวิรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 ครับ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ -มีผู้รับรองถูกต้อง  จ านวน 2 คน 
      1.นางลัดดา  วงค์จันทร์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
      2. นายด า  ละไมทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่า  นางสุขณี  โนวิรัมย์  สมาชิกสภา อบต. 
(ประธานสภาฯ) หมู่ที่ 13 ได้เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยส าราญ 
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ที่ประชุมสภาฯ   - มีมติเห็นชอบให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ครบจ านวน  3  คน  คือ 

      1.นายนวน  เนิบกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
      2.นายจาตุรงค์  แท่นแก้ว  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
      3.นางสุขณี  โนวิรัมย์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  4.2 การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  เป็นกรรมการธรรมาภิบาล 
(ประธานสภาฯ)   จังหวัดบุรีรัมย ์  

ด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.ธ.จ.บุรีรัมย์) จะครบ
วาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 28 มีนาคม 2563  และต้องด าเนินการสรรหา
กรรมการชุดใหม่ให้แล้ว  เสร็จภายใน 60 วันตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552 ข้อ 10 (2) นายอ าเภอ
กระสัง  จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอ าเภอกระสังแจ้งประธาน 
สภาฯ  ให้เรียกประชุมสมาชิกสภาฯ  เพ่ือคัดเลือกผู้แทนแห่งละหนึ่งคน  เพ่ือร่วม
คัดเลือกเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  (ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นของอ าเภอ) 
จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยส าราญ  จ านวน  1 คน  เพื่อเป็นตัวแทนด้วยค่ะ 

 

นายพิสิษฐ์  ทะเวชรัมย์  เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร ทุกท่าน  
(ส.อบต.หมู่ที่ 4)    ผมนายพสิิษฐ์  ทะเวชรัมย์  ผมขอเสนอชื่อ  นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์         

ประธานสภาฯ  เป็นตัวแทนของต าบลห้วยส าราญเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ครับ 

 

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

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีกเป็นอันว่า  นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ประธานสภาฯ   
(ประธานสภาฯ)   ได้เป็นตัวแทนคัดเลือกเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

    4.3 ขอความเห็นชอบด าเนินโครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ              
    และการก าหนดจุดทิ้งดินที่ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภาฯ)   โครงการขุดลอกหนองรักษ์  หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ์  ต าบลห้วยส าราญ       
    อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ด้วยค่ะ  
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นายไพโรจน์  ยืนยง  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ประสบปัญหาแหล่งกักเก็บน้ า 
(นายก อบต.)   ตื้นเขิน  ไม่สามารถกักเก็บน้ าเพื่อใช้ในฤดูแล้งได้  เป็นสาเหตุที่ท าให้ประชาชน 
    ประสบปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค  รวมทั้งน้ าเพื่อการเกษตร   
    ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ซึ่งมีภารกิจตามอ านาจหน้าที่ 
    ที่จะต้องจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่            
    จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการขุดลอกประกอบกับได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี พ.ศ.2563  จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อนุมัติ
    งบประมาณโครงการขุดลอกหนองรักษ์  หมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ์  (น.ส.ล. เลขที่ 
    บร 00333 ที่ดินเลขที่ 304 ระวาง 5639112466) ให้องค์การบริหารส่วน
    ต าบลห้วยส าราญด าเนินการตามโครงการขุดลอกหนองรักษ์เพ่ือแก้ไขปัญหา 
    ดังกล่าว  มีรายละเอียดดังนี้ 
     -โครงการขุดลอกหนองรักษ์  หมู่ที่ 4 บ้านหนองรักษ์  ต าบลห้วยส าราญ  
    อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  
     ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,640 ลูกบาศก์เมตร  งบประมาณ  
    1,243,000 บาท  โดยมีรายละเอียดการขุดลอกดังนี้ 
    จุดที่ 1 ขนาดกว้างประมาณ 100 เมตร ยาวประมาณ 113 เมตร  
   ลึกเฉลี่ย 1.00-1.50 เมตร ปริมาตรดินขุดประมาณ 13,375 ลูกบาศก์เมตร 
    จุดที่ 2 ขนาดกว้างประมาณ 24 เมตร ยาวประมาณ 135 เมตร  
   ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดประมาณ 3,121 ลูกบาศก์เมตร 
    จุดที่ 3 ขนาดกว้างประมาณ 30 เมตร ยาวประมาณ 98 เมตร  
   ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดประมาณ 2,917 ลูกบาศก์เมตร 
    จุดที่ 4 ขนาดกว้างประมาณ 32 เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร  
   ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาตรดินขุดประมาณ 1,227 ลูกบาศก์เมตร 

 

    รวมปริมาตรดินขุดทั้งโครงการประมาณ 20,640 ลูกบาศก์เมตร 
   จึงขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    

  ห้วยส าราญเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินโครงการขุดลอกหนองรักษ์ด้วยครับ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการขุดลอกหนองรักษ์  หมู่ที่ ๔   
(ประธานสภาฯ)   ดิฉันขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญในการด าเนิน 

  โครงการขุดลอกหนองรักษ์ด้วยค่ะ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -มีมติเห็นชอบให้ด าเนินโครงการขุดลอกหนองรักษ์ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  การก าหนดจุดทิ้งดินที่ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ 
(ประธานสภาฯ)   ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญได้ชี้แจงรายละเอียด 
   การก าหนดจุดทิ้งดินที่ได้จากการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะด้วยค่ะ 
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นายไพโรจน์  ยืนยง  ในการก าหนดจุดทิ้งดินที่ขุดลอก  โดยน ากรวด  หิน  ดิน ทราย  ที่ได้จาก 
(นายก อบต.)   การขุดลอกไปเป็นประโยชน์ทางราชการ  ซึ่งหมู่ที่ ๔ บ้านหนองรักษ์ และหมู่ที่ ๓ 
    บ้านกุดโคลน  ได้ประชุมประชาคมหมู่บ้าน  แล้วได้ก าหนดจุดทิ้งมูลดินที่ขุดลอก
    แหล่งน้ าดังกล่าวเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  เพ่ือให้ความ 
    เห็นชอบที่จะได้ด าเนินการขุดลอกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
    วิธีการเก่ียวกับการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547 ข้อ 6  
    โดยก าหนดจุดทิ้งดินไว้ดังนี้ 
         1.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระหนองรักษ์  จ านวน 8,640 ลูกบาศก์เมตร 
         2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านกุดโคลน  
             จ านวน 6,000 ลูกบาศก์เมตร 
         3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าสาธารณะประโยชน์  จ านวน 6,000 ลูกบาศก์เมตร 
 

     ตามรายละเอียดข้างต้นที่กล่าวมานั้น  จึงขอให้ท่านประธานสภาฯ       
    ได้ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ เพ่ือพิจารณา 
    เห็นชอบด้วยครับ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ตามที่ท่านนายกฯ  ได้ชี้แจงรายละเอียดมาแล้วนั้น  ดิฉันขอมติที่ประชุมสภา
(ประธานสภาฯ)   องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ  ด้วยค่ะ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -มีมติเห็นชอบก าหนดจุดทิ้งมูลดินที่ได้จากการขุดลอกหนองรักษ์  ดังนี้ 
         1.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระหนองรักษ์  จ านวน 8,640 ลูกบาศก์เมตร 
         2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านกุดโคลน 
            จ านวน 6,000 ลูกบาศก์เมตร 
         3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าสาธารณะประโยชน์  จ านวน 6,000 ลูกบาศก์เมตร 
      

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม ่
(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 
      

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 
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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 
 
 
 

   
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


