
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

สมัยสามัญ สมัยที่  ๓/2562  ครั้งที่  2 
วันที่  15  สิงหาคม  2562 

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 นางสุรีย์พร  บุญสร้าง รองปลัด อบต. 
4 นายศานติ  วงษ์สอาด หัวหน้าส านักงานปลัด 
5 นางสาวพุทธรักษา  จ านงค์จิตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
6 นายกุศล  คนฉลาด นายช่างโยธา 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด  เข้าร่วมประชุมฯ และเชิญนายสมศักดิ์  สัมมนา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จุดธูป  
เทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และผู้กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

ประธานสภาฯ  ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  สมัย
สามัญสมัยที่  ๓/2562  ครั้งที่  ๒  วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด  อยู่ในต าแหน่ง  13  คน  มาประชุมฯ  จ านวน  13  คน    ครบองค์
ประชุม  และมีผู้เข้าร่วมการประชุม  จ านวน  6  คน  และขอเริ่มประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

    
/ระเบียบวาระท่ี  1... 
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ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  1.1แจ้งรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  2563 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  ๓/2562 ครั้งที่  ๑  ลง

วันที่  5  สิงหาคม  ๒๕62  ในวาระท่ีหนึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕63โดยมติ
เป็นเอกฉันท์ไปแล้วนะครับ  และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไปเป็นที่
เรียบร้อย  กระผมขอให้ทางเลขานุการ  ได้อ่านรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติให้
ทางสมาชิกได้อ่านรายชื่อให้ทุกท่านได้ฟังอีกครั้งนะครับ 

๑. นายทองใส  ท าแกว  ส.อบต.หมู่ที่  4  เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายสมชาญ  เจิมขุนทด  ส.อบต.  หมู่ที่  5  เป็นกรรมการ 
๓. นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก  ส.อบต.หมู่ที่  3  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ลงวันที่  5  
สิงหาคม  2562  ครับ   

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ประธานสภาฯ  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  

สมัยสามัญสมัยที่  ๓/๒๕62  ครั้งที่  ๑  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่  5  สิงหาคม  
๒๕62  หากมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ  ให้ขอ
มติที่ประชุมสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ  ๓๓  วรรคสองต่อไป  หากไม่มีท่านใดโต้แย้ง  ก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  ๓/๒๕62  ครั้งที่  ๑  ด้วยนะครับ 

ที่ประชุมฯ   มีมติ  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓/๒๕62  
ครั้งที่  ๑  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2561 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ  ๓.๑  พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕63  

เพ่ือ พิจารณาร่างข้อบัญญั ติวาระที่ สอง (ตามข้อ  ๕๑  แห่ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔) 

การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕63  
ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไปแล้วนะครับ  และได้มีการ
ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติให้คณะกรรมการได้พิจารณาตามที่ได้มีการขอแปร
ญัตติไว้  ก็ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภา
นะครับ 
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ประธานฯแปรญัตติ  ตามที่กระผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตตินะ
ครับ  และมีกรรมการตามที่ท่านประธานสภาฯได้อ่านรายชื่อให้ฟังแล้วนะครับ  
ในเรื่องการแปรญัตตินะครับ  ได้มีการแจกแบบฟอร์มเกี่ยวกับค าขอแปรญัตติ
ให้กับท่านสมาชิกไปแล้วในการประชุมครั้งที่แล้ว  คือในวันที่  5  สิงหาคม  ๒๕62  
แต่ก็ไม่มีสมาชิกท่านใดได้น าเสนอที่จะขอแปรญัตตินะครับ  เมื่อไม่มีท่านใด
เสนอมา  แต่คณะกรรมการแปรญัตติก็ยังมีหน้าที่เหมือนเดิมนะครับว่าจะยืน
ตาม  หรือแก้ไขนะครับ  ก็อยากให้ทางเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติได้
อ่านระเบียบเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตติให้ท่านสมาชิก
ได้รับทราบก่อนนะครับ 

เลขานุการฯกรรมการแปรญัตติ    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ๕๐เมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง
เดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาเว้น
แต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภา
ท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้น 

ประธานฯแปรญัตติ  ตามที่เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ได้อ่านระเบียบให้กับทุก
ท่านได้รับทราบแล้วนะครับ  ดังนั้นเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเสนอขอแปรญัตติ
เข้ามาที่คณะกรรมการแปรญัตติภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวนะครับ  
คณะกรรมการแปรญัตติก็ได้ท าการประชุม   และได้มีมติดังนี้นะครับ   

  คณะกรรมการแปรญัตติมีมติ  ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕63  ประกอบกับไม่มีการเสนอค าแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตตินะครับ  จึงเห็นสมควรคงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕63  ไว้นะครับ 

ประธานสภาฯ  ตามที่ทางประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้อ่านมติของที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติไปแล้วนะครับว่า  มติของที่ประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติมีมติให้คงร่างเดิมไว้นะครับ   เมื่อไม่มีการแปรญัตตินะครับ  และ
คณะกรรมการแปรญัตติก็มิได้มีการแก้ไข  หรือเพ่ิมเติมข้อบัญญัตินะครับ ก็ขอ
มติที่ประชุมด้วยนะครับว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิมตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ๒๕63 
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ประธานสภาฯ  3.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม(ตามข้อ  ๕๒  แห่งระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔)   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ  ๕๒  
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา
วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ก็ขอน าปรึกษาที่ประชุมสภาฯ นะครับว่าจะมีการอภิปรายในวาระนี้
หรือไม่นะครับ 

มติที่ประชุม    มีมติไม่อภิปรายในวาระท่ีสาม 

ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีการอภิปรายในวาระนี้นะครับ  กระผมในฐานะประธานสภาก็
ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาสมัย
สามัญสมัยที่  ๓/๒๕62  ทั้งสองครั้งเป็นอย่างดีนะครับ  อาจมีกระทบกระทั่ง
กันบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาท่ีเกิดในที่ประชุมนะครับถือว่าเป็นการใช้สิทธิใน
สภาภายใต้ระบอบประชาธิปไตยก็แล้วกันนะครับ  เมื่อมีมติไม่อภิปรายในวาระ
ที่สามนี้นะครับกระผมก็ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะให้ตราร่างข้อบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕63  เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ๑๓  เสียงให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี พ.ศ.  ๒๕63  เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563 

ประธานสภาฯ  ครับ  เนื่องจากว่าทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้ขอหารือ
เพ่ือเพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่  3  เรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  โครงการ
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ า   หมู่ที่ 3  บ้านคลองยาง 
เส้น 3+7  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หมู่ที่  3   ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแก้ว  ก็ขอหารือในที่ประชุมครับว่าจะอนุมัติหรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  12  เสียง  ให้ เพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่   3  เรื่องพิจารณา
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ า   
หมู่ที่ 3  บ้านคลองยาง เส้น 3+7  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

ประธานสภา  ครับตามมติที่ประชุมให้เพ่ิมเรื่องพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  โครงการ
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ า   หมู่ที่ 3  บ้านคลองยาง 
เส้น 3+7  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ก็ขอบรรจุไว้ในข้อ  3.3  นะครับและขอ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ี  3  ข้อ  3.3  ต่อเลยนะครับ 

/3.3  พิจารณา.... 
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 3.3  พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ประธานสภาฯ  ครับตามที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน 
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ก็ขอให้ทาง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็น
ด้วยครับ 

นายก อบต.   ครับตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วน  
จ ากัด แก้วหาวงษ์   ด าเนินการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า   หมู่ที่ 3  บ้านคลองยาง เส้น 3+7  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หมู่ที่  3   
ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว   ขนาดกว้าง  4 เมตร  ยาว 
1,550  เมตร สูงโดยเฉลี่ย  0.50 เมตร  โดยปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 620 
ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด ศก. 1.00 x 1.00  เมตร  จ านวน  1  จุด  
จ านวน  18  ท่อน  และขนาด  ศก. 0.60 x 1.00 เมตร  3  จุด ๆ ละ  8  ท่อน  
จ านวน  24 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1 ป้าย  ก าหนด
แล้วเสร็จ วันที่  25 พฤษภาคม 2562  งบประมาณค่าก่อสร้างรวมเป็นเงิน 
380,820  บาท   ตามสัญญาจ้างเลขที่   14/2562   ลงวันที่  10  เมษายน  
2562 นั้น 

  เมื่อวันที่  17 เมษายน 2562  ผู้รับจ้างฯ ได้เข้าด าเนินการก่อสร้าง 
โดยผู้รับจ้างได้ด าเนินการน าเครื่องจักรเป็นรถแบคโฮ   เข้าด าเนินการถากถาง
ป่าขึ้นรูปถนนดินจากจุดเริ่มต้นโครงการฯ  จนถึงวันที่  23 เมษายน  2562 ได้
ระยะทางรวม 300  เมตร   และเมื่อทางผู้รับจ้างจะด าเนินการก่อสร้างต่อไป 
ได้มีนายไพโรจน์  นิลไธสงค์ พร้อมครอบครัว ได้เข้ามาท าการคัดค้านไม่ให้ท า
การก่อสร้างตัดถนนผ่านช่วงที่ดินซึ่งตนเองครอบครองอยู่อันเป็นที่ดินที่มี
เอกสารหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.4-01)  เป็น
เหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้  ผู้รับจ้างจึงได้แจ้งให้ผู้ควบคุม
งานลงไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ทั้งนี้  ผู้ควบคุมงานได้ท าการแจ้ง
ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือรับทราบ
เบื้องต้นแล้ว เมื่อวันที่  24  เมษายน  2562  และผู้ควบคุมงานสั่งให้ผู้รับจ้าง
หยุดท าการก่อสร้างชั่วคราวไว้ก่อน 

วันที่  13  พฤษภาคม  2562  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้
ท าหนังสือถึงส านักงานปฏิรูปที่ดินจึงหวัดสระแก้ว  เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบที่ดิน  ส.ป.ก.4-01  รายนายไพโรจน์  นิลไธสง  และที่ดิน  ส.ป.ก.4-
01  แปลงข้างเคียงตลอดแนวถนนว่ามีการด าเนินการกันทางเพ่ือเป็นทาง
สาธารณะหรือไม่  หากไม่มีในฐานะที่หน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานของรัฐผู้
มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลที่ดิน  ส.ป.ก.4-01  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
โจดขออนุญาตก่อสร้างถนนบนที่ดิน  ส.ป.ก.4-01  ตลอดแนวถนนและขอ 

 
 

/ความอนุเคราะห์... 
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ความอนุเคราะห์ท่านด าเนินการกันทางเพ่ือใช้เป็นทางสาธารณะให้ประชาชนได้
ใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้นและเพ่ือเป็นการยุติข้อพิพาทดังกล่าว  
ปัจจุบันยังไม่มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลได้
รับทราบ 

วันที่  31  กรกฎาคม  2562  เวลา  10.00  น.  ได้ด าเนินการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท  โดยมีผู้ร่วมประชุมจากศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอวัฒนานคร  ผู้น า
ชุมชน  ผู้ร้องและผู้เสียหาย  แต่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว  
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย  จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้  จึงได้นัด
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวอีกครั้งในวันที่  6  สิงหาคม  2562  เวลา  10.00  
น.  ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  บ้านคลองยาง  หมู่ที่  3  ต าบลห้วยโจด  
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดได้ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทดังกล่าวในวันอังคารที่  6  สิงหาคม  2562  เวลา  10.00  น.  ณ  ศาลา
ประชาคมหมู่ที่  3  บ้านคลองยาง  ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัด
สระแก้ว  โดยสามารถตกลงกันได้  แต่ผู้ร้องได้ขอเปลี่ยนเส้นทางจึงเป็นเห็นให้
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติดังกล่าว   ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

โครงการเดิม 
โครงการเดิมจุดเริ่มต้นโครงการเริ่มจากแยกถนนสายบ้านคลองยาง  

ต าบลห้วยโจด  - ไปบ้านนางามต าบลท่าเกวียน  ช่วง  กม.ที่  + 0.503  มา
สิ้นสุดที่ถนนสายหมู่ที่  3  บ้านคลองยาง – ไปบ้านเสาสูง  หมู่ที่  5  ช่วง  กม.
ที่  +  2.036  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1,550  เมตร  สูงโดยเฉลี่ย  
0.50  เมตร  โดยปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า  260  ลบ.ม.  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าขนาด  ศก.1.00 x 1.00  จ านวน  1  จุด  จ านวน  18  ท่อน  และ
ขนาด  ศก.  0.60 x 1.00  เมตร  จ านวน  3  จุด ๆ ละ  8  ท่อน  จ านวน  24  
ท่อน  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1  ป้าย 

   ขอเปลี่ยนแปลงเป็น 

โครงการใหม่จุดเริ่มต้นโครงการเริ่มจากแยกถนนสาย  หมู่ที่  3  บ้าน
คลองยาง – ไปบ้านเสาสูง  หมู่ที่  5  ช่วง กม.ที่  +2.036  มาสิ้นสุดที่คลองน้ า
ขาวช่วงที่นา  นายอานนท์  เดชทัน  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1,550  
เมตร  สูงโดยเฉลี่ย  0.50  เมตร  โดยปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  620  ลบ.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด  ศก.1.00 x 1.00  เมตร  จ านวน  1  จุด  
จ านวน  18  ท่อน  และขนาด  ศก.  0.60  x 1.00  เมตร  จ านวน  3  จุด ๆ 
ละ  8  ท่อน  จ านวน  24  ท่อน  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน  1  
ป้าย 

 

 

/ครับตามท่ีได้... 
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ครับตามที่ได้น าเรียนไปแล้วนะครับ  ก็ขอให้ท่านประธานและที่ 
ประชุมได้พิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ  ตามท่ีทางนายกฯได้ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็นไป 
แล้วนะ ครับ  มีสมาชิกท่านใดสงสัยในรายละเอียดหรือไม่ครับ  ขอเชิญ
สอบถามได้เลยครับ  ถ้าไม่มี  ก็ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  11  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ  ครับมีท่านใดที่จะสอบถามหรือปรึกษาหารือในเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  

ครับขอเชิญท่านนายกครับ 
นายก อบต.  ครับ  แจ้งเรื่องงบประมาณนะครับ  คณะบริหาร  ข้าราชการ  

พนักงานส่วนต าบลทุกคน  ก็ขอรับปากกับท่านสมาชิกทุกท่านว่าจะใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้าง  
หรือเงินอุดหนุนงบประมาณ  และในข้อบัญญัติปี  62  ที่ผ่านมา  หากมี
ข้อผิดพลาด  หรือกระทบกระทั่งกับท่านสมาชิกฯก็ขออภัยต่อท่านมา ณ  
โอกาสนี้ด้วยนะครับ  และขอให้ท่านได้ชี้แจงงบประมาณให้กับทางชุมชนได้รับ
ทราบข้อมูลด้วยนะครับว่าเรามีความจ าเป็นต้องก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
เพ่ือที่ทางหมู่บ้านจะได้เข้าใจครับ  และจากงบประมาณที่ตั้งไว้  ก็คงไม่ผิดหวัง
นะครับว่าต้องมีงบประมาณเข้าตามที่ได้ประมาณการไว้จ านวน  39,500,000  
บาท   

ส่วนเรื่องการวางท่อนั้นก็จะเร่งรัดให้นะครับเพราะตอนนี้ผู้รับจ้างยังไม่
เข้ามาด าเนินการ  แต่ได้ติดตามเร่งรัดอยู่นะครับ 

นายจรูญ  บ่อทอง  ครับ  กระผมนายจรูญ  บ่อทอง  ส.อบต.หมู่ที่  1  ในเรื่องเสียงตาม 
สาย  ตามที่กระผมมาแจ้งนั้นยังไม่ได้ท าหนังสือเข้ามา  แต่ว่าวันนี้จะส่งหนังสือ
ให้ครับ 

นายสมชาญ  เจิมขุนทด  ครับ  กระผมนายสมชาญ  เจิมขุนทด  ส.อบต.หมู่ที่  5  ขอแจ้งเรื่อง
แสงสว่างครับ 

นายก อบต.  ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับ  ก็ขอให้ทางท่าน  ส.อบต.ทุกท่าน
ได้ท าหนังสือแจ้งไว้ที่  อบต.  เพ่ือที่ทางช่างจะได้ด าเนินการส ารวจพร้อม
ซ่อมแซมไปเลยครับ 

ประธานสภาฯ  ครับมีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอปิดประชุม
ครับ  และขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะครับ  เนื่องจากว่าเลย
ระยะเวลาเที่ยงมานานแล้ว   

ปิดประชุมเวลา 13.3๐  น. 
 

(ลงชื่อ)     ราเชน  ขันตรีจิตร์        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายราเชน  ขันตรีจิตร์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)      จรูญ  บ่อทอง        ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายจรูญ  บ่อทอง)     

 

 (ลงชื่อ)       ทองใส  ท าแกว      กรรมการ 
          (นายทองใส  ท าแกว) 

 

(ลงชื่อ)       วิโรจน ์ ปุ้ยนอก      กรรมการ 
            (นายวโิรจน์  ปุ้ยนอก) 

 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่  ๓/2562  ครั้ง  1   เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2562  ได้รับรองรายงานการ

ประชุมแล้ว  ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่  ๓/2562  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562   จึงได้ลงลายมือชื่อ
รับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ   
 

(ลงชื่อ)      สมศักดิ์  สัมมนา      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสมศักดิ์  สัมนา)   

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    


