
 รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

สมัยสามัญสมัยที่  1/2564  คร้ังที่  ๑ 
วันพฤหัสบดี  ท่ี  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕64 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1 นายสมศักดิ์   สัมมนา 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 นายสัญชัย  นามแย้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
7 นายห่อ   ท าการสม 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.หมุ่ 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 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 

    
เปิดประชุมเวลา  10.00  น. 
   เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เข้าร่วมประชุมฯ  และเชิญนายสมศักด์ิ  สัมมนา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด  จุด  เทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  และเป็นผู้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  สมัยสามัญ
สมัยท่ี  1/2564  ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

/ระเบียบวาระท่ี  1... 

1 นายวิชัย  บรรณสาร นายก อบต.ห้วยโจด 
2 นายลือชัย  จันทมาลา รองนายก อบต.ห้วยโจด 
3 นายกิจจา  แซ่ตั้น รองนายก อบต.ห้วยโจด 
4 นางณัฐพัชร์  ปานสิงห์ เลขานุการนายก อบต.ห้วยโจด 
5 นายศานติ  วงษ์สอาด หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
6 น.ส.พุทธรักษา  จ านงจิตร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 
7 นางสาวรจนา  แสงทวี นิติกรช านาญการ 
8 นายชวลิต  แก้วก่า ผู้อ านวยการกองช่าง 



-๒- 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  ทราบว่าทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีเรื่องแจ้งเกี่ยวกับพนักงานส่วน 
ต าบลท่ีจะโอนย้ายไปจังหวัดนครราชสีมา  ก็ขอเชิญครับ 

นายก อบต.  ครับ  ก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบครับเนื่องจากว่ามีพนักงานส่วนต าบล
จ านวนหนึ่งท่านคือนางสาวชยาภัค  เกตุทองมา  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  สังกัดกอง
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จะโอนย้ายไปสังกัดเทศบาลต าบลบ่อปลาทอง  อ าเภอปักธงชัย  
จังหวัดนครราชสีมาในวันท่ี  15  กุมภาพันธ์  2564  นะครับ  ทางด้านฝ่ายบริหารก็จะได้
เดินทางไปส่งท่ีเทศบาลด้วยในวันดังกล่าว  จึงได้ขอให้มีการประชุมในวันนี้นะครับ  ในโอกาสนี้ก็
จะได้ขอให้พนักงานส่วนต าบลท่ีจะโอนย้ายมากล่าวค าอ าลานะครับเนื่องจากว่าได้มาอยู่ท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจดประมาณสองปีนะครับ  ก็ขอเชิญครับ 

นางสาวชยาภัค  เกตุทองมา ค่ะ  ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านท่ีได้ดูแล  ช่วยเหลือตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ท่ี  
อบต.ห้วยโจดนะคะ  หากมีอะไรผิดพลาดไปหรือท าอะไรให้เป็นท่ีบาดหมางใจท้ังจะต้ังใจหรือไม่
ต้ังใจก็ขออภัยมา  ณ  โอกาสนี้ด้วยค่ะ  หากว่าท่านใดผ่านไปทางปักธงชัย  ก็ยินดีต้อนรับทุกท่าน
เลยนะคะ  ขอบคุณค่ะ 

นายก อบต.  ครับ  ก็ขอเชิญท่านปลัดในฐานะผู้บังคับบัญชาฝ่ายข้าราชการได้กล่าวค าอ าลาครับ 

ปลัด อบต.  ครับ  ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีการงานนะครับ  เป็นคนต้ังใจท างานอยู่แล้วนะครับก็
ขอให้ประสบความส าเร็จท้ังในเรื่องงานและครอบครับครับ  ขอบคุณครับ 

จรูญ  บ่อทอง  ครับ  ก็ขอเป็นตัวแทนสมาชิก อบต.กล่าวค าอ าลานะครับก็ขออวยพรให้ไปเติบโตในหน้าท่ี
การงานและมีความสุขในครอบคัวตลอดไปครับ 

นายก อบต.  ครับ  ก็ขอเชิญท่านประธานสภาฯ กล่าวค าอ าลาครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ  ก็ขอบอกว่าตอนมาก็ดีใจนะครับเพราะเป็นบุคลากรทางการศึกษานะครับต้องย้าย
ไปกข็อให้ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานและครอบครัวนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายก อบต.  ครับ  ก็รู้สึกดีใจนะครับท่ีนักวิชาการศึกษาจะได้ย้ายกลับภูมิล าเนาและได้อยู่ใกล้
ครอบครัวนะครับ  ก็ขอให้เจริญในหน้าท่ีการงาน  อนาคตก็ขอให้เป็นผู้อ านวยการกอง  ก็ขอให้
นักวิชาการศึกษารักษาความเป็นตัวของตัวเองในการท่ีเป็นคนพูดอ่อนหวานนะครับ  ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  สมัยสามัญสมัยท่ี  

4/2563  ครั้งท่ี  ๑  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันท่ี  29  ตุลาคม  ๒๕61  หากมีสมาชิกท่านใดประสงค์
จะขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ  ให้ขอมติท่ีประชุมสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  
๓๓  วรรคสอง 

ประธานสภาฯ  ก็ขอให้ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะครับ  ว่ามีตรงไหนต้องแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่
มีก็ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 

มติท่ีประชุม  รับรอง  13  เสียง 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องพิจารณา 

   3.1  พิจารณาก าหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ.2563 
การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2563  และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญแรก

ของปีถัดไป  ครับ   เชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  แจ้งระเบียบให้ท่ี
ประชุมทราบครับ 

เรียน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดท่ีเคารพ  กระผมขอช้ีแจง
ระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม  ดังนี้ 

ตามมาตรา  53  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  6)  พ.ศ. 2552  ได้ก าหนดว่า  “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินส่ี
สมัย  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด”  และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2554 

ข้อ 21  วรรคหนึ่ง  ก าหนดว่า  “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น   วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้
น าความในข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ข้อ  11  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัย
สามัญดังนี้ 

(๑) ....(๒)… 
(๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัย

ประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  การก าหนดสมัย
ประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด” 

ประธานสภาฯ   ครับ  ตามท่ีทางเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้ แจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการก าหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นแล้วนะครับ  ต่อไปก็ขอให้ทาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้เสนอว่าในการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  
2563  สมควรท่ีจะมีกี่สมัยครับ  ขอเชิญครับ 

ข้าฯ  นายวิโรจน์  ปุ้ยนอกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  ๓  ขอ
เสนอว่าสมควรท่ีจะมี  4  สมัยครับรวมกับสมัยแรกที่เราก าลังประชุมกันนี้ครับ 

ครับ  กระผม  นายจรูญ  บ่อทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ ท่ี  1  ขอ
รับรองครับ 

ครับ  กระผม  นายห่อ  ท าการสม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  
2  ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ   ครับมีท่านใดท่ีจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอมติท่ี ประชุมด้วยครับ 
มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบจ านวน  13  เสียง 

/ประธานสภาฯ... 

นายราเชน  ขันตรีจิตร์ 
เลขานุการสภาฯ 
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ประธานสภาฯ   เมื่อได้มีการก าหนดแล้วว่าสมควรท่ีจะมีการประชุมสภาสมัยสามัญองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด  จ านวนท้ังส้ิน  4  สมัย  ต่อไปก็ขอให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด  ได้เสนอนะครับว่าแต่ละสมัยในปี  พ.ศ.  2564  นั้นจะมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ก็คือสมัยแรกของปี พ.ศ.2565  และ
มีก าหนดด้วยว่ามีกี่วัน   

ครับ  กระผม  นายสมชาญ  เจิมขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลห้วยโจด  
หมู่ ท่ี  5  ขอเสนอว่าสมัยสามัญสมัยท่ี  2/2564  มีก าหนดระหว่างวันท่ี  1-15  สิงหาคม  
2564  ครับ 

ครับ  กระผม  นายวัชรินทร์  พันธะกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
หมู่ท่ี  1  ขอรับรองครับ 

ครับ  กระผม  นายสมคิด  จ ารัส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  
7  ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีได้เสนอมาแล้วนะครับมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอ
มติท่ีประชุมด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบจ านวน  13  เสียง 

ประธานสภาฯ   ครับในล าดับต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอก าหนดระยะเวลาประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี  
3/2564  ว่าจะมีก าหนดระยะเวลากี่วันและจะก าหนดวันเริ่มต้นและส้ินสุดวันท่ีเท่าใดนะครับ  
โดยมีผู้รับรองสองท่านนะครับ  ขอเชิญครับ 

ครับกระผม  นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  
3  ขอเสนอว่าสมัยสามัญสมัยท่ี  3/2564  มีก าหนดระหว่างวันท่ี  16-30  ตุลาคม  2564 

ครับกระผมนายค าหล้า  ปั่นแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  
4  ขอรับรองครับ 

ครับกระผม  นายณรงค์  บ่อทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  
6  ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีได้เสนอมาแล้วนะครับมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอ
มติท่ีประชุมด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบจ านวน  13  เสียง 

ประธานสภา   ครับในล าดับต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอก าหนดระยะเวลาประชุมสมัยสามัญสมัยท่ี   
4/2564  ว่าจะมีก าหนดระยะเวลากี่วันและจะก าหนดวันเริ่มต้นและส้ินสุดวันท่ีเท่าใดนะครับ  
โดยมีผู้รับรองสองท่านนะครับ  ขอเชิญครับ 

ครับกระผม  นายห่อ  ท าการสม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  
2  ขอเสนอว่าสมัยสามัญสมัยท่ี  4/2564  มีก าหนดระหว่างวันท่ี  16-30  ธันวาคม  2564 

ครับกระผมนายสมปอง  อุตตเสนต์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  
7  ขอรับรองครับ 

 
/ครับกระผม... 



-๕- 

 

ครับกระผม  นายวัชรินทร์  พันธะกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่
ท่ี  1  ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีได้เสนอมาแล้วนะครับมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอ
มติท่ีประชุมด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบจ านวน  13  เสียง 

ประธานสภาฯ   ครับในล าดับต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอก าหนดระยะเวลาประชุมสมัยสามัญสมัย
แรกของปีถัดไป  ก็คือสมัยท่ี  1/2565 ว่าจะมีก าหนดระยะเวลากี่วันและจะก าหนดวันเริ่มต้นและ
ส้ินสุดวันท่ีเท่าใดนะครับ  โดยมีผู้รับรองสองท่านนะครับ  ขอเชิญครับ 

ครับ  กระผม  นายณรงค์  บ่อทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  
6  ขอเสนอว่าสมัยสามัญสมัยท่ี  1/2565  มีก าหนดระหว่างวันท่ี  1-15  กุมภาพันธ์  2565 

ครับ  กระผมนายสมชาญ  เจิมขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
หมู่ท่ี  5  ขอรับรองครับ 

ครับ  กระผม  นายจรูญ  บ่อทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  
1  ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ   ตามท่ีได้เสนอมาแล้วนะครับมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอ
มติท่ีประชุมด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบจ านวน  13  เสียง 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ  ในการนี้   กระผมขอทบทวนตามท่ีท่านสมาชิกได้
เสนอมาดังนี้  นะครับ 

1. สมัยสามัญสมัยท่ี  2/2564  ก าหนดวันท่ี  1-15  สิงหาคม  2564 
2. สมัยสามัญสมัยท่ี  3/2563  ก าหนดวันท่ี  16-30  ตุลาคม  2564 
3. สมัยสามัญสมยัท่ี  4/2563  ก าหนดวันท่ี  1-15  ธันวาคม  2564 
4. สมัยแรกของปีถัดไป  1/2565  ก าหนดวันท่ี  1-15  กุมภาพันธ์  2565 

มติท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบจ านวน  13  เสียง 

ประธานสภาฯ  ครับตามท่ีได้มีการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ.2564  ไปเรียบร้อย 
แล้วนะครับก็ถือว่าเราสมาชิกาภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดได้ท าหน้าท่ีสมาชิกสภาได้
ครบถ้วนแล้วนะครับ  แม้ว่าในอนาคตเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่แล้วจะมีการเปล่ียนแปลงก็แล้วแต่ว่า
จะก าหนดอย่างไรนะครับ  ก็มาว่าเรื่องขอเราต่อนะครับเนื่องจากว่าได้รับเอกสารจากท่านปลัดนะ
ครับแต่ว่าไม่ได้น าเข้าบรรจุเข้าในระเบียบวาระประชุมสภาไว้นะครับ  แต่ถือว่าเป็นเรื่องท่ีมี
ความส าคัญต่อต าบลของเราจ านวน  3  เรื่องด้วยกันนะครับ  ก็จะขอมติท่ีประชุมว่าจะยินยอมให้
น าเข้าระเบียบวาระประชุมหรือไม่นะครับถ้ายินยอมให้น าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ก็
จะบรรจุไว้ในข้อ  3.2  3.3  และข้อ  3.4  ตามล าดับนะครับ  ก็จะมีรายละเอียดดังนี้ 

 

/1.ตามหนังสือ... 
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1. ตามหนังสือท่ี  คค  0703.62/5706  ลงวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2563  เรื่อง  
ขอความอนุเคราะห์ในการน าข้อมูลเข้าในวาระการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 

2. ตามหนังสือท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  7  บ้านเนินพัฒนา  ต าบลห้วยโจด  อ.วัฒนานคร  
จังหวัดสระแก้ว  ลงวันท่ี  8  กุมภาพันธ์  2564  เรื่องขออนุญาตต้ังท่ีพักส านักสงฆ์เป็นวัด 

3. การพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมสนองประราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมมารี  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

ครับตามท่ีได้แจ้งไปแล้วตามส าเนาหนังสือท่ีได้แจกให้กับท่านสมาชิกนะครับ  เมื่อท่านได้
ตรวจสอบแล้วนะครับ  ก็ขอมติท่ีประชุมด้วยครับว่าจะยินยอมให้บรรจุท้ังสามเรื่องไว้ในระเบียบ
วาระท่ี  3  เรื่องพิจารณาหรือไม่ครับ  หรือมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 

กฤษดี  ฤกษ์ดี  ครับ   กระผมนายกฤษดี  ฤกษ์ดี  ขอใช้สิทธิสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย 
โจด หมู่ท่ี   3  ขอเสนอให้บรรจุไว้ในระเบียบวาระท่ี  3  เลยครับเพราะแต่ละเรื่องท่ีได้เห็นแล้ว
ล้วนแต่มีความส าคัญต่อองค์กรของเราอย่างมากครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ  ถ้าเช่นนั้นขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  13  เสียง 

ประธานสภาฯ   ครับเมื่อทุกท่านเห็นชอบให้บรรจุไว้ในระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องพิจารณาแล้วนะครับ  ก็ 
จะให้ทางด้านเลขาฯได้ช้ีแจงให้กับทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งนะครับ 

เลขานุการสภาฯ   ครับก็จะขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระเบียบวาระท่ีขอเพิ่มเข้ามานะครับ 

   ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องพิจารณา 
3.2 พิจารณาตามหนังสือท่ี  คค  0703.62/5706  ลงวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2563  

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการน าข้อมูลเข้าในวาระการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด  ด้วยแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว  มีโครงข่ายทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบท่ีจะต้อง
ด าเนินการสร้าง  ปรับปรุงขยาย  ซ่อมแซม  ดูแลและบ ารุงรักษาทางและสะพาน  จ านวน  68  สาย
ทางระยะทางรวมท้ังส้ิน  1,133.864  กิโลเมตร  จากการตรวจสอบ  ปรากฏว่า  โครงข่ายทางหลวง
ชนบทสระแก้วบางสายทางมีพื้นท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  และอยู่ในเขต้ืนท่ีรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จ านวน  1  สายทาง  ซึ่งตามระเบียบกฎหมายของกรมป่าไม้  
จะต้องด าเนินการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้  และจะต้องมีเอกสารหลักฐานท่ี
แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นต้ังอยู่ให้ความ
เห็นชอบในการก่อสร้างปรับปรุงขยาย  ซ่อมแซม  ดูแลและบ ารุงรักษาทางและสะพานของ
ถนนลาดยางสายทางดังกล่าว  โดยการน าเสนารายงานการประชุมของสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแบบประกอบค ายื่นขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่านไม้ 

แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว  จึงขอความอนุเคราะห์มาเพื่อพิจารณาน าเข้าข้อมูลาสายทาง
ดังกล่าวเข้าในวาระการประชุมของสภาเพื่อให้ความเห็นชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย  ซ่อมแซมดูแล  และบ ารุงรักษาทางและสะพานของถนนลาดยางสายทางดังกล่าว  
เพื่อท่ีแขวงทางหลวงชนบทสระแก้วจะได้น าส าเนาเอกสารรายงานการประชุมสภาท่ีได้เห็นชอบแล้ว
ให้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไป 

/3.3  ตามหนังสือ... 
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3.3 ตามหนังสือท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  7  บ้านเนินพัฒนา  ต าบลห้วยโจด  อ.วัฒนานคร  
จังหวัดสระแก้ว  ลงวันท่ี  8  กุมภาพันธ์  2564  เรื่องขออนุญาตต้ังท่ีพักส านักสงฆ์เป็นวัด  ด้วย
คณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมด้วยประชาชนหมู่ท่ี  7  บ้านเนินพัฒนา  ต าบลห้วยโจด  อ าเภอ
วัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ได้ประชุมเห็นควรให้ด าเนินการขออนุญาตต้ังท่ีพักส านักสงฆ์เนิน
พัฒนาสามัคคีธรรมเพื่อขอต้ังเป็นวัด  โดยต้ังอยู่บนพื้นท่ีดิน  สปก.4-01  รวมทั้งหมด  9  ไร่  87  
ตารางวา  เพื่อให้พระสงฆ์และชาวบ้านได้ท าสาสนะกิจร่วมกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย  จึงขอ
ความอนุเคราะห์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดน าเข้าวาระการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจดเพื่อขอมติท่ีประชุมในการขออนุญาตต้ังท่ีพักส านักสงฆ์เป็นวัดเพื่อการ
ศาสนา  โดยไม่มีผลกระทบก่อให้ให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมและมีความปลอดภัย
ต่อราษฎรในพื้นท่ี 

3.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมสนองประราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมมารี  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   

ประธานสภาฯ   ครับตามท่ีทางเลขานุการได้แจ้งแล้วนะครับ  ก็จะมีท้ังหมดสามเรื่องนะครับ รายละเอียด 
ตามท่ีแจ้งแล้วนะครับ  จะมาพิจารณากันในช่วงบ่ายนะครับ  ก็ขอพักรับประทานอาหารกลางวันครับ 

   พักรับประทานอาหารกลางวัน  12.00  น.     

เร่ิมประชุม  13.30  น. 

ประธานสภาฯ   ครับก็ขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่อไปเลยนะครับ 

  3.2 พิจารณาตามหนังสือท่ี  คค  0703.62/5706  ลงวันท่ี  30  พฤศจิกายน  
2563  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการน าข้อมูลเข้าในวาระการประชุมสภาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยโจด  ด้วยแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว  มีโครงข่ายทางหลวงชนบทในความ
รับผิดชอบท่ีจะต้องด าเนินการสร้าง  ปรับปรุงขยาย  ซ่อมแซม  ดูแลและบ ารุงรักษาทางและ
สะพาน  จ านวน  68  สายทางระยะทางรวมทั้งส้ิน  1,133.864  กิโลเมตร  จากการตรวจสอบ  
ปรากฏว่า  โครงข่ายทางหลวงชนบทสระแก้วบางสายทางมีพื้นท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  และ
อยู่ในเขต้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  จ านวน  1  สายทาง  ซึ่งตาม
ระเบียบกฎหมายของกรมป่าไม้  จะต้องด าเนินการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้  
และจะต้องมีเอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นต้ังอยู่ให้ความเห็นชอบในการก่อสร้างปรับปรุงขยาย  ซ่อมแซม  ดูแลและ
บ ารุงรักษาทางและสะพานของถนนลาดยางสายทางดังกล่าว  โดยการน าเสนารายงานการประชุม
ของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบประกอบค ายื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้  

  แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว  จึงขอความอนุเคราะห์มาเพื่อพิจารณาน าเข้าข้อมูลาสาย
ทางดังกล่าวเข้าในวาระการประชุมของสภาเพื่อให้ความเห็นชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างปรับปรุงขยาย  ซ่อมแซมดูแล  และบ ารุงรักษาทางและสะพานของถนนลาดยางสายทาง
ดังกล่าว  เพื่อท่ีแขวงทางหลวงชนบทสระแก้วจะได้น าส าเนาเอกสารรายงานการประชุมสภาท่ีได้
เห็นชอบแล้วให้ประกอบการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 

/หลังจาก... 



-๘- 

 

  หลังจากท่ีทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดตามหนังสือดังกล่าวแล้วมีท่านใดสงสัยสอบ
สอบเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  13  เสียง   

 3.3 ตามหนังสือท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  7  บ้านเนินพัฒนา  ต าบลห้วยโจด  อ.วัฒนานคร  
จังหวัดสระแก้ว  ลงวันท่ี  8  กุมภาพันธ์  2564  เรื่องขออนุญาตต้ังท่ีพักส านักสงฆ์เป็นวัด  
ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมด้วยประชาชนหมู่ ท่ี  7  บ้านเนินพัฒนา  ต าบลห้วยโจด  
อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ได้ประชุมเห็นควรให้ด าเนินการขออนุญาตต้ังท่ีพักส านักสงฆ์
เนินพัฒนาสามัคคีธรรมเพื่อขอต้ังเป็นวัด  โดยต้ังอยู่บนพื้นท่ีดิน  สปก.4-01  รวมทั้งหมด  9  ไร่  
87  ตารางวา  เพื่อให้พระสงฆ์และชาวบ้านได้ท าสาสนะกิจร่วมกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย  จึง
ขอความอนุเคราะห์นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดน าเข้าวาระการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยโจดเพื่อขอมติท่ีประชุมในการขออนุญาตต้ังท่ีพักส านักสงฆ์เป็นวัดเพื่อการ
ศาสนา  โดยไม่มีผลกระทบก่อให้ให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมและมีความ
ปลอดภัยต่อราษฎรในพื้นท่ี 

ครับ  หลังจากท่ีได้ตรวจสอบตามเอกสารท่ีได้ช้ีแจงแล้วมีท่านได้สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ครับ 

ทองใส  ท าแกว   ครับกระผม  นายทองใส  ท าแกว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  
4  ขออนุญาตสอบถามว่าตามหนังสือท่ีส่งมานั้นจะให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด
พิจารณาในเรื่องอะไรครับ   เนื่องจากว่าในเรื่องของการเปล่ียนจากส านักสงฆ์เป็นวัดนั้นก็ต้องไป
ส่งท่ีส านักพุทธ  แล้วจะให้ทางสมาชิกสภาฯพิจารณาในเรื่องใดครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ  ก็ขอให้ทางสมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี  7  ได้ช้ีแจงด้วยครับ 

สมคิด  จ ารัส   ครับ  กระผมนายสมคิด  จ ารัส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ท่ี  7   
ขออนุญาตช้ีแจงนะครับ  ท่ีต้องน าเรื่องเข้าท่ีประชุมสภาฯทราบว่าจะให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจดรับรองว่าในการท่ีจะเปล่ียนจากส านักสงฆ์เป็นวัดนั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบก่อให้
ให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อชุมชนครับ 

ประธานสภาฯ  ครับตามท่ีทางท่าน ส.อบต.หมู่ท่ี  7  ได้ช้ีแจงไปแล้วนะครับมีท่านใดสงสัยหรือไม่ครับ  ถ้า
ไม่มี  ก็ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  13  เสียง 

    3.4 การพิ จารณาให้ความ เห็นชอบเข้าร่ วมสนองประราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมมารี  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  เชิญนายกได้ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

นายก อบต.  ครับ  กระผมขอช้ีแจงรายละเอียดดังนี้นะครับก่อนอื่นขออนุญาตช้ีแจงรายละเอียดท่ีมา
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชด าริ   ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีโครงการนี้ เรียกโดยย่อว่า(อพ.สธ.)สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงสืบต่องานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  พระองค์ท่านมี 

/พระราชด าริ... 



-๙- 

 

  พระราชด าริว่า  พันธุ์พืช  พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นนับวันยิ่งจะสูญหายไป  ถ้าหากว่า
ไม่มีการอนุรักษ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไม้หายาก  พันธุ์ไม้ท่ีมีคุณค่าต่าง ๆ ท่านจึงมีพระราชด าริให้ทุก 
อปท.ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล  อบต.ได้มีส่วนร่วมสมัครเข่าร่วมโครงการ  ส าหรับโครงการนี้มี
วัตถุประสงค์ท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท่ีมีคุณค่าในท้องถิ่นให้คงอยู่ในถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน  ไม่ให้สูญ
พันธุ์  การด าเนินโครงการนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาในการเข้าร่วมโครงการ  และเมื่อ
ทางส านักพระราชวังอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการแล้ว  อบต.จึงจะด าเนินโครงการได้  จะต้องมี
ส่วนร่วมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น อบต.  โรงเรียนในพื้นท่ี  ทุกหมู่บ้าน  ใน
การส ารวจพืชพันธุ์ต่าง ๆ โครงการนี้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแล้ว  ยังรวมถึงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปราชญ์ชาวบ้าน  
หมอยาสมุนไพรต่าง ๆ และจะได้ขอความร่วมมือทุกหมู่บ้านในการส ารวจข้อมูลน าส่งมาท่ี อบต.
และ อบต.จะได้บันทึกฐานข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ลงในข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์  เพื่อหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง  หรือ อบต.เองในการทราบข้อมูลก็สามารถท่ีจะไปสืบค้นได้โดยง่าย  ก็ถือว่าเป็น
โครงการท่ีดีครับ  ในตัวโครงการท่ีจะสมัครเข้าร่วมโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาด้วย
ในวันนี้  ก็เลยน าเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภา  เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาก็ขอน า
เรียนให้ทุกท่านได้โปรดพิจารณาครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ  ตามท่ีท่านนายกได้น าเรียนข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วนะครับ  ก็ขอให้ท่านสมาชิกทุก
ท่านได้ร่วมกันพิจารณาครับ  มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมในการ
ให้ความเห็บชอบเข้าร่วมสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากจากพระราชด าริ  ขอมติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  13  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอื่นๆ   
4.1  รายงานสถานการคลังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก

จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี  
4)  พ.ศ.2561  ข้อ  89  ขอรายงานสถานการณ์คลังยอดเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้  ณ  
วันท่ี  11  กุมภาพันธ์  2564   

เงินทุนส ารองเงินสะสม  24,306,639.28  บาท 
เงินสะสม  ณ  30  กันยายน  2563  10,513,041.96  บาท 
หักลูกหนี้ภาษี  58,380.65  บาท 
หักเบี้ยยังชีพ  2,080,300.00  บาท 
หักค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร(3เดือน)  2,729,139.00  บาท 
หักส ารองจ่าย  10% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  3,900,000.00  บาท 
หักเงินสะสมท่ีได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่าย  2,478,000.00  บาท 
คงเหลือเงินสะสมท่ีสมารถใช้จ่ายได้  0  บาท 
ครับตามท่ีได้รายงานสถานการคลังเนื่องจากว่าจะมีครหาว่าท าไมเงินเข้า  13  ล้าน  

จ่ายไป  10  ล้านนะครับ เนื่องจากว่ามีการด าเนินการตามโครงการท่ีค้างช าระอยู่นะครับ  และ
ส่วนท่ีต้องใช้งบประมาณก็ได้ใช้งบกลางไปนะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีงบประมาณจริง ๆ ครับ 

 
/4.2 เรื่องถังขยะ... 



-๑๐- 

 

นายก อบต.   เรื่องถังขยะหมู่ท่ี  6  ตามท่ีหมู่ท่ี  6  ท าหนังสือขอถึงขยะมานะครับก็ต้อง ท าแผนใน
การจัดซื้อจัดจ้างถังขยะนะครับ  ในระยะแรกก็จะด าเนินการรับรับการสนับสนุนจากบริษัทโปร
เฟสฯ  ก่อนนะครับก็ขอช้ีแจงไว้เท่านี้ครับ 

สมชาญ  เจิมขุนทด  4.2  เรื่องการขุดดินถมท่ีหน้าถนนหมูท่ี  5  บ้านเสาสูงนะครับ  น าเรียนเพื่อให้ช่าง 
ส ารวจว่าจะด าเนินการอย่างไรเพื่อดูว่าแนวทางน้ าจะไปทางไหนนะครับ  ชาวบ้านก็ขอให้ดูแลให้
ด้วยครับ  และอีกเรื่องนะครับขอขอบคุณท่ีให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปซ่อมแซมไฟฟ้าให้นะครับและก็
ขอให้ทบทวนการท างานท้ังหมดท่ีได้ด าเนินการมานะครับโดยอยากให้มีการติดตาม  ซ่อมแซม
ไฟฟ้าโซล่าเซลด้วยนะครับเพราะชาวบ้านจะขอให้ทาง ส.อบต.ดูแลให้ด้วยครับก็เลยน าเรียนท่ี
ประชุมให้ผู้บริหารได้ด าเนินการจัดการซ่อมแซมให้ด้วยครับ  ก็เลยอยากให้มีการติดออร์โต้ให้ด้วย
ครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  ครับ  ตามท่ีท่านสมชาญ  เจิมขุนทด  ส.อบต.หมู่ท่ี  5  ได้สอบถามมานะครับก็ขอให้ทาง
นายก  ได้ช้ีแจงด้วยครับ 

นายก อบต.  ครับก็ขอช้ีแจงรายละเอียดในแต่ละเรื่องดังนี้นะครับ 
1. การขุดดิน  ถมดิน  ภายในพื้นท่ีหมู่ท่ี  5  ไม่มีการแจ้งให้ อบต.ห้วยโจดได้รับทราบนะ

ครับเลยไม่ทราบก็ขอให้ทางช่างได้ด าเนินการออกส ารวจตรวจสอบด้วยครับ 
2. ไฟฟ้า  ก็ขอให้ทางท่าน  ส.อบต. คุยกันนะครับว่าจะว่าอย่างไรส่วนออร์โต้จะติดให้เลย

เพราะทางส านักงานของกองช่างมีอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับ 
3. โซล่าเซล  ให้ช่างย้ายไปเช่ือมต่อไฟกิ่งเด่ียวท้ังหมดเลยนะครับ  เพราะเราซื้อแบตเดอร์

รี่ไม่ไหวนะครับเราต้องย้ายออกไปเช่ือมกับไฟกิ่งเด่ียว  ส่วนว่าเราจะด าเนินการอย่างไรเราค่อยมา
คุยกันเรื่องอุปกรณ์อีกครั้งนะครับ 

ก็ขอช้ีแจงไว้เท่านี้ครับ 
ประธานสภาฯ ครับมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
ค าหล้า  ปั่นแก้ว   ครับกระผมนายค าหล้า  ปั่นแก้ว  ส.อบต.หมู่ท่ี  4 สอบถามเรื่องของการขุดเจาะลาดาล 

ของหมู่ท่ี  4  ยังด าเนินการได้อยู่หรือไม่ครับ 
นายก อบต.  ครับเด๋ียวผมตรวจสอบให้นะครับเพราะท่ีผ่านมามีการด าเนินการหาผู้รับจ้างแล้วแต่ไม่มี

คนท าครับ  อีกเรื่องนะครับ  ก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับ  
ท่าน ส.อบต.ก็ให้ท่านติดต่อประสานงานกับกองคลังด้วยนะครับ  และก็เรื่องติดตามเร่งรัดเงิน
อุดหนุนก็จะด าเนินการติดตามให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับก็คือสนามกีฬาท้ังสองแห่ง
นะครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ครับตามท่ีทางนายก อบต.ห้วยโจดได้ด าเนินการช้ีแจงไปแล้วนะครับมีท่านใดสงสัยจะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับถ้าไม่มีก็ถือว่าทุกท่านรับทราบนะครับ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม  ก็ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา 16.00  น. 
 

 (ลงช่ือ)     ราเชน  ขันตรีจิตร์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)   

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
/คณะกรรมการ... 



-๑๑- 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 

(ลงช่ือ)        จรูญ  บ่อทอง          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายจรูญ  บ่อทอง   )     

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

(   นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก  ) 
 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  4/2563   เมื่อวันท่ี  30  ตุลาคม  ๒๕63  ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว  ใน
การประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  1/2564  เมื่อวันท่ี  11  กุมภาพันธ์  2564  จึงได้ลงลายมือช่ือรับรองไว้  เพื่อปิดประกาศ
รายงานการประชุมให้ประชาชนท่ัวไปทราบ     
 

            (ลงช่ือ)    นายสมศักดิ์  สัมนา      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายสมศักดิ์  สัมนา)   

                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
 

 


