
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
สมัยวิสามัญสมัยท่ี  1/2562   

วันศุกร์  ที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕62 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

********************** 
   

รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1 นายสมศักดิ์   สัมนา ประธานสภา  อบต.  ห้วยโจด 
2 นายกฤษดี   ฤกษ์ดี รองประธานสภา อบต. ห้วยโจด 
3 นายราเชน  ขันตรีจิตร์ เลขานุการสภา  อบต.ห้วยโจด 
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 

รายชื่อสมาชิกผู้ไม่มาประชุม 
1 นายสมชาญ  เจิมขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายวิชัย  บรรณสาร นายก อบต.ห้วยโจด 
2 นายกิจจา  แซ่ตั้น รองนายก อบต.ห้วยโจด 
3. นายลือชัย  จันทมาลา รองนายก อบต.ห้วยโจด 
4 นางสุรีย์พร  บุญสร้าง รองปลัด อบต.ห้วยโจด 
5 นายศานติ  วงษ์สอาด หัวหน้าส านักงานปลัด 
6 นายชวลิต  แก้วก่า ผอ.กองช่าง 
7 นางสาวพุทธรักษา  จ านงค์จิตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
8. นางสาวญาณิศา  นามวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นางสาวรจนา  แสงทวี นิติกรช านาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
  เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เข้าร่วมประชุมฯ  และเชิญนายสมศักดิ์   สัมมนา  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จุด  เทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  และเป็นผู้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด  สมัยวิสามัญสมัยที่  1/2562  ครั้งที่  1  ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  สมัย
สามัญสมัยที่  2/2562  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่  30  เมษายน  2562 หากมีสมาชิกท่าน
ใดประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ  ให้ขอมติที่ประชุมสภาฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๓๓  วรรคสอง 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องพิจารณา 
3.1  พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีก าหนดช่วงระยะเวลาห้าปี  (พ.ศ.2561-2565)   

นายวิชัย  บรรณสาร  ตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่  สก  0023.3/ว762  ลงวันที่  23  พฤษภาคม  2562   การ
ด าเนินการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน ต าบล
ห้วยโจดเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีก าหนดช่วงระยะเวลาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)  เพ่ือให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังดหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด  ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน  โครงการ  
กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดให้กับประชาชน  ทั้งนี้  ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15  มิถุนายน  
2562  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  แต่เนื่อง
ด้วยระยะเวลาที่เร่งรีบจึงได้มีการเชิญประชุมโดยเร่งด่วน  เพ่ือให้ทันต่อระยะเวลาที่
จ ากัดนะครับ  ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดได้พิจารณา
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีก าหนดช่วงระยะเวลาห้าปี(พ.ศ.2561-2565)  ที่จัดส่งให้ท่าน
สมาชิกทุกท่านแล้วนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ก็ขอ
จบการรายงานเท่านี้ครับ 

ประธานสภาฯ  ครับตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดได้ชี้แจงรายละเอียด
ตามแผนฯที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งให้แล้วนะครับ  ก็ขอให้ทางท่านสมาชิกทุกท่านได้
ตรวจสอบตามแผนนะครับว่ามีการบรรจุโครงการตามที่ได้มีการประชุมประชาคม
เข้ามาและตรงตามความต้องการของประชาชนหรือไม่นะครับ  มีสมาชิกท่านใด
สงสัยหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
   ไมมี่ 

ปิดประชุมเวลา  14.30  น. 
 
(ลงชื่อ)          ราเชน  ขันตรีจิตร์         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
              (นายราเชน  ขันตรีจิตร์) 
 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

 
  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)            จรูญ  บ่อทอง          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
      (นายจรูญ  บ่อทอง)     

 
(ลงชื่อ)            ทองใส  ท าแกว        กรรมการ 

      (นายทองใส  ท าแกว) 
 

(ลงชื่อ)              วิโรจน์  ปุ้ยนอก      กรรมการ 
                (นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก) 

 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่  2/2562  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2562  ได้รับรองรายงานการ
ประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่  1/2562   เมื่อวันที่  14   มิถุนายน  2562  จึงได้ลงลายมือชื่อ
รับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ   
 

  (ลงชื่อ)          สมศักดิ์  สัมนา          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสมศักดิ์  สัมนา)   

                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   


