
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

สมัยสามัญ สมัยที่  2/2564  คร้ังที่  2 
วันที่  13  สิงหาคม  2564 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ผู้เข้าประชุม 

 
1 นายสมศักดิ์   สัมนา ประธานสภา  อบต.   
2 นายกฤษดี   ฤกษ์ดี รองประธานสภา อบต. 
3 นายราเชน  ขันตรีจิตร์ เลขานุการสภา  อบต. 
4 นายวัชรินทร์  พันธะกุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
5 นายจรูญ   บ่อทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
6 นายห่อ   ท าการสม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
7 นายสัญชัย   นามแย้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
8 นายวิโรจน์   ปุ้ยนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
9 นายค าหล้า  ปั่นแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 

10 นายทองใส   ท าแกว สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
11 นายสมชาญ  เจิมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
12 นายณรงค์   บ่อทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
13 นายสมคิด   จ ารัส สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
14 นายสมปอง   อุตตเสนต์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายวิชัย  บรรณสาร นายก อบต. 
2 นายลือชัย  จันทมาลา รองนายก อบต. 
3 นายกิจจา  แซ่ตั้น รองนายก  อบต. 
4 นางสุรีย์พร  บุญสร้าง รองปลัด อบต. 
5 นายชวลิต  แก้วก่า ผู้อ านวยการกองช่าง 
6 นายศานติ  วงษ์สอาด หัวหน้าส านักงานปลัด 
7 นายพัชรพงษ์  สุขแสวง ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83(บ้านห้วยโจด) 
8 นางสาวพุทธรักษา  จ านงค์จิตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
9 นางสาวรจนา  แสงทวี นิติกรช านาญการ 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด  เข้าร่วมประชุมฯ และเชิญนายสมศักดิ์  สัมมนา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จุดธูป  
เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และผู้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
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ประธานสภาฯ  ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  สมัย
สามัญสมัยท่ี  2/2564  ครั้งท่ี  ๒  วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด  อยู่ในต าแหน่ง  13  คน  มาประชุมฯ  จ านวน  13  คน    
ครบองค์ประชุม  และมีผู้เข้าร่วมการประชุม  จ านวน  9  คน  และขอเริ่ม
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   

ระเบียบวาระที่  1   เร่ืองแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1. ตามท่ีได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ซึ่งมีการคัดเลือกประธานและเลขานุการไป
แล้วเมื่อครั้งประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี  2/2564  ครั้งท่ี  1 เมื่อวันท่ี  6  
สิงหาคม  2564  ดังมีรายช่ือดังต่อไปนี้นะครับ 

1. นายสมชาญ  เจิมขุนทด  ส.อบต.หมู่ท่ี  5  ประธาน 
2. นายจรูญ  บ่อทอง  ส.อบต.หมู่ท่ี  1  กรรมการ 
3. นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก  ส.อบต.หมู่ท่ี 3  กรรมการและเลขานุการ 

2. ได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ไปแล้วเมื่อวันท่ี  10  สิงหาคม  2564  
ทราบว่าไม่มีผู้ใดเสนอขอแปรญัตตินะครับ  รายละเอียดตามท่ีได้จัดส่งรายงาน
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้ทุกท่านทราบแล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 ประธานสภาฯ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

สมัยสามัญสมัยท่ี  2/๒๕64  ครั้งท่ี  ๑  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันท่ี  6  สิงหาคม  
๒๕64  หากมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ  ให้ขอ
มติท่ีประชุมสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ  ๓๓  วรรคสองต่อไป  หากไม่มีท่านใดโต้แย้ง  ก็ขอมติท่ีประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี  2/๒๕64  ครั้งท่ี  ๑  ด้วยนะครับ 

ท่ีประชุมฯ   มีมติ  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  2/๒๕64  
ครั้งท่ี  ๑  เมื่อวันท่ี  6  สิงหาคม  2564 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ  ๓.๑  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕65 

เพื่ อ  พิจารณาร่างข้อบัญญั ติวาระท่ีสอง (ตามข้อ  ๕๑  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔) 

การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕65 ตามท่ี
ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติไปแล้วนะครับ  และได้มีการก าหนด
ระยะเวลาแปรญัตติให้คณะกรรมการได้พิจารณาตามท่ีได้มีการขอแปรญัตติไว้  ก็
ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้น าเสนอต่อท่ีประชุมสภานะครับ 
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ประธานฯแปรญัตติ  ตามท่ีกระผมได้รับแต่งต้ังให้เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตตินะ
ครับในเรื่องการแปรญัตตินั้นได้มีการแจกแบบฟอร์มเกี่ยวกับค าขอแปรญัตติ
ให้กับท่านสมาชิกไปแล้วในการประชุมครั้งท่ีแล้ว  คือในวันท่ี  6  สิงหาคม  ๒๕64 
แต่ก็ไม่มีสมาชิกท่านใดได้น าเสนอท่ีจะขอแปรญัตตินะครับ  เมื่อไม่มีท่านใด
เสนอมา  แต่คณะกรรมการแปรญัตติก็ยังมีหน้าท่ีเหมือนเดิมนะครับว่าจะยืน
ตาม  หรือแก้ไขนะครับ  ก็อยากให้ทางเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้
อ่านระเบียบเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการแปรญัตติให้ท่านสมาชิก
ได้รับทราบก่อนนะครับ 

เลขานุการฯกรรมการแปรญัตติ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๕๐
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตาม
ร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวัน
ประชุมพิจารณา  เว้นแต่  กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปร
ญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัย
ต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น 

ประธานฯแปรญัตติ  ตามท่ีเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้อ่านระเบียบให้กับทุก
ท่านได้รับทราบแล้วนะครับ  ดังนั้น  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเสนอขอแปร
ญัตติเข้ามาท่ีคณะกรรมการแปรญัตติภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวนะครับ  
คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้ท าการประชุม   และได้มีมติดังนี้นะครับ   

  คณะกรรมการแปรญัตติมีมติ  ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕65  ประกอบกับไม่มีการเสนอค าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ  จึงเห็นสมควรคงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕65  ไว้นะครับ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีทางประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้อ่านมติของท่ีประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติไปแล้วนะครับว่า  มติของท่ีประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติมีมติให้คงร่างเดิมไว้นะครับ   เมื่อไม่มีการแปรญัตตินะครับ  และ
คณะกรรมการแปรญัตติก็มิได้มีการแก้ไข  หรือเพิ่มเติมข้อบัญญัตินะครับ ก็ขอ
มติท่ีประชุมด้วยนะครับว่าจะมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือไม่ครับ 

มติท่ีประชุม  มีมติ  13  เสียงให้คงร่างเดิมตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ๒๕65 
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ประธานสภาฯ  3.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม(ตามข้อ  ๕๒  แห่งระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔)   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ  ๕๒  
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสามไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา
วาระนี้ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ก็ขอน าปรึกษาท่ีประชุมสภาฯ นะครับว่าจะมีการอภิปรายในวาระนี้
หรือไม่นะครับ 

มติท่ีประชุม    มีมติ  13  เสียง  ไม่อภิปรายในวาระท่ีสาม 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีการอภิปรายในวาระนี้นะครับ  กระผมในฐานะประธานสภาก็
ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับท่ีได้ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยท่ี  2/๒๕64  ท้ังสองครั้งเป็นอย่างดีนะครับ  อาจมีกระทบกระท่ัง
กันบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาท่ีเกิดในท่ีประชุมนะครับถือว่าเป็นการใช้สิทธิใน
สภาภายใต้ระบอบประชาธิปไตยก็แล้วกันนะครับ  เมื่อมีมติไม่อภิปรายในวาระ
ท่ีสามนี้นะครับกระผมก็ขอให้ท่ีประชุมลงมติว่าจะให้ตราร่างข้อบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕65  เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ๑๓  เสียงให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕65  เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ.2565 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00  น. 

เริ่มประชุม 13.30 น. 

  3.3  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2566-2570) 

ประธานสภาฯ  ก็ขอให้ทางคณะผู้บริหารได้ช้ีแจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -
2570)  ครับ  เชิญครับ 

นายก อบต.  ครับ กระผมนายวิชัย  บรรณสาร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจดครับ  ขอช้ีแจงเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ 

  (นายศานติ  วงษ์สะอาด  ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับร่างแผ่นพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -
2570)แยกตามยุทธศาสตร์ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
โจดและผู้เข่าร่วมประชุมได้รับทราบ  รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

 
/เมื่อผู้บริหาร... 
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ประธานสภาฯ  เมื่อผู้บริหารได้ช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผ่นพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  มีสมาชิกท่านใดสงสัย  สอบถามหรือไม่ครับ  ถ้า
ไม่มี  ก็ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  13  เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองอื่นๆ  
ประธานสภาฯ  ครับมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอปิดประชุม

ครับ  และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะครับ  เนื่องจากว่าเลย
ระยะเวลาเท่ียงมานานแล้ว   

ปิดประชุมเวลา 15.3๐  น. 
 

(ลงช่ือ)        ราเชน  ขันตรีจิตร์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายราเชน  ขันตรีจิตร์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 

(ลงช่ือ)       จรูญ  บ่อทอง          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายจรูญ  บ่อทอง)     
 

 

 (ลงช่ือ)        ทองใส  ท าแกว       กรรมการ 
             (นายทองใส  ท าแกว) 

 
 

(ลงช่ือ)     วิโรจน์  ปุ้ยนอก         กรรมการ 
            (นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก) 

 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  2/2564  ครั้ง  1   เมื่อวันท่ี  6  สิงหาคม  2564  ได้รับรองรายงาน

การประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  2/2564  ครั้งท่ี  2  เมื่อวันท่ี  13  สิงหาคม  2564   จึงได้ลง
ลายมือช่ือรับรองไว้ เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนท่ัวไปทราบ   
 

(ลงช่ือ)     สมศักดิ์  สัมนา        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสมศักดิ์  สัมนา)   

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    


