
 รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

สมัยสามัญสมัยที่  1/2563  ครั้งที่  ๑ 
วันพฤหัสบดี  ที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕63 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
รายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 
 

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 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1 นายวิชัย  บรรณสาร นายก อบต.ห้วยโจด 
2 นายลือชัย  จันทมาลา รองนายก อบต.ห้วยโจด 
3 นายศานติ  วงษ์สอาด หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
4 น.ส.พุทธรักษา  จ านงจิตร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 
5 นายกุศล  คนฉลาด นายช่างโยธา 
6 นางสาวรจนา  แสงทวี นิติกรช านาญการ 

    
เปิดประชุมเวลา  09.00  น. 
   เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เข้าร่วมประชุมฯ  และเชิญนายสมศักดิ์  สัมมนา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด  จุด  เทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัย  และเป็นผู้กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  สมัยสามัญ
สมัยที่  1/2563  ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

/ระเบียบวาระ... 



-๒- 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 แจ้งเข้าด าเนินการก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้า 
1.2 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ าเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้ า(ตรวจสอบ

พ้ืนที่ด าเนินการขุดลอกคลองในเขตพ้ืนที่บ้านคลองยาง) 
1.3 แจ้งเรื่องงบสนับสนุน 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  สมัยสามัญสมัยที่  

4/2561  ครั้งที่  ๑  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่  29  ตุลาคม  ๒๕61  หากมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ
ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ  ให้ขอมติที่ประชุมสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  
๓๓  วรรคสอง 

ส.อบต.สมปอง  อุตตเสนต์ ครับ  กระผมนายสมปอง  อุตตเสนต์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ 
ที่  7  ขออนุญาตสอบถามเรื่องรายงานการประชุมตามโครงการไฟฟ้ารายทางที่จ่ายขาดเงินสะสม
ของหมู่ที่  7  บ้านเนินพัฒนา  ซึ่งตามที่ได้ประชุมกันไปในคราวที่แล้วเห็นว่ามีจ านวน  11  ต้น  เหตุ
ใดในรายงานการประชุมจึงเหลือเพียง  10  ต้นครับ  และการควบคุมงานของช่าง  ขอความกรุณาช่าง
ได้ระบุจุดให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะรวมมาเป็นจุดเดียวและก็ให้ระบุไว้ในแบบให้ชัดเจนด้วยนะครับ 

ประธานสภาฯ  ครับในเรื่องการจัดท ารายงานการประชุมก็ขอให้ทางเลขานุการสภาได้ด าเนินการชี้แจงครับ 
เลขานุการสภาฯ  ครับ  ตามที่ได้รับเอกสารมาจากทางช่างก็เห็นว่าน่าจะเป็นเอกสารที่ทางช่างด าเนินการ

ค านวณมาให้ครบถ้วนแล้วนะครับ  เพราะในการท ารายงานการประชุมทุกครั้งก็จะยึดตามเอกสาร
ที่ทางช่างได้เสนอมาให้ครับ 

ประธานสภาฯ  ครับทางเช่นนั้นก็ขอให้ทางนายก อบต.ได้ด าเนินการชี้แจงเรื่องดังกล่าวด้วยครับ 
นายก อบต.  ครับ  ก่อนอ่ืนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียวที่ควบคุมดูแลช่างไม่ดี

นะครับ  ก็ขอชี้แจงนะครับว่าในการประชุมแต่ละครั้งนั้น  ผมก็แจ้งให้ที่ประชุม  แจ้งทุกท่านให้
ช่วยกันตรวจสอบแล้วนะครับ  แต่ว่าทางช่างก็ไม่ทราบว่ามีงานเยอะหรือไม่แต่อย่างไร  เพราะงาน
ของกองช่างช่วงนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่เพราะทั้งงบอุดหนุน  งานอ าเภอต่าง ๆ นะครับ  อาจมีความ
คลาดเคลื่อนได้ก็ขอรับผิดและขอน าไปแก้ไขใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ 

ประธานสภาฯ  ครับตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ  ก็อาจก็อยู่ที่การจ ากัดด้วยงบประมาณหรือ
ว่าความผิดพลาดของทางช่างนะครับ  แต่ก็ต้องถือว่ามีการตรวจสอบรายละเอียดจากทางกองช่าง
แล้วก็ถือว่าถูกต้องนะครับสรุปว่าตามแบบของช่างก็ถือว่ามี  10  ต้น  นะครับท่าน  ส.อบต.หมู่ที่  
7  ก็ขอให้ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนะครับ  ว่ามีตรงไหนต้องแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ก็
ขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม  รับรอง 

 

 

 

/ระเบียบ... 



-๓- 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องพิจารณา 

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

ของปีถัดไป  ครับ   เชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  แจ้งระเบียบให้ที่
ประชุมทราบครับ 

เรียน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดที่เคารพ  กระผมขอชี้แจง
ระเบียบเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม  ดังนี้ 

ตามมาตรา  53  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.2547แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2552  ได้ก าหนดว่า  “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ
สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด”  และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2)พ.ศ. 2554 

ข้อ 21  วรรคหนึ่ง  ก าหนดว่า  “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปีระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น   วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความใน
ข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ข้อ  11  เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาท้องถิ่นและให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัย
สามัญดังนี้ 

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

สมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน 
กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  การ
ก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ก าหนด” 

ประธานสภาฯ   ครับ  ตามที่ทางเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้ แจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการก าหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นแล้วนะครับ  ต่อไปก็ขอให้ทาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้เสนอว่าในการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  
2563  สมควรที่จะมีก่ีสมัยครับ  ขอเชิญครับ 

ข้าฯ  นายวิโรจน์  ปุ้ยนอกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ที่   ๓  ขอ
เสนอว่าสมควรที่จะมี  4  สมัยครับรวมกับสมัยแรกท่ีเราก าลังประชุมกันนี้ครับ 

ครับ  กระผม  นายจรูญ  บ่อทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  
1  ขอรับรองครับ 

/ครับกระผม... 

นายราเชน  ขันตรีจิตร์ 
เลขานุการสภาฯ 

 



-๔- 

 

ครับ  กระผม  นายห่อ  ท าการสม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  
2  ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ   ครับมีท่านใดที่จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ ประชุมด้วยครับ 

มติทีป่ระชุม   มีมติเห็นชอบจ านวน  12  เสียง 

ประธานสภาฯ   เมื่อได้มีการก าหนดแล้วว่าสมควรที่จะมีการประชุมสภาสมัยสามัญองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยโจด  จ านวนทั้งสิ้น  4  สมัย  ต่อไปก็ขอให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยโจด  ได้เสนอนะครับว่าแต่ละสมัยในปี  พ.ศ.  2563  นั้นจะมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ก็คือสมัยแรกของปี พ.ศ.2564  และมี
ก าหนดด้วยว่ามีกี่วัน   

ครับ  กระผม  นายสมชาญ  เจิมขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลห้วยโจด  
หมู่ที่  5  ขอเสนอว่าสมัยสามัญสมัยที่  2/2563  มีก าหนดระหว่างวันที่  16-30  เมษายน  2563  
ครับ 

ครับ  กระผม  นายวัชรินทร์  พันธะกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
หมู่ที่  1  ขอรับรองครับ 

ครับ  กระผม  นายสมคิด  จ ารัส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  
7  ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ   ตามที่ได้เสนอมาแล้วนะครับมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอ
มติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบจ านวน  12  เสียง 

ประธานสภาฯ   ครับในล าดับต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอก าหนดระยะเวลาประชุมสมัยสามัญสมัยที่  
3/2563  ว่าจะมีก าหนดระยะเวลากี่วันและจะก าหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดวันที่เท่าใดนะครับ  โดย
มีผู้รับรองสองท่านนะครับ  ขอเชิญครับ 

ครับกระผม  นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  
3  ขอเสนอว่าสมัยสามัญสมัยที่  3/2563  มีก าหนดระหว่างวันที่  1-15  สิงหาคม  2563 

ครับกระผมนายค าหล้า  ปั่นแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  
4  ขอรับรองครับ 

ครับกระผม  นายณรงค์  บ่อทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  
6  ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ   ตามที่ได้เสนอมาแล้วนะครับมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอ
มติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบจ านวน  12  เสียง 

 

/ประธานสภาฯ... 



-๕- 

 

ประธานสภา   ครับในล าดับต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอก าหนดระยะเวลาประชุมสมัยสามัญสมัยที่  
4/2563  ว่าจะมีก าหนดระยะเวลากี่วันและจะก าหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดวันที่เท่าใดนะครับ  โดย
มีผู้รับรองสองท่านนะครับ  ขอเชิญครับ 

ครับกระผม  นายห่อ  ท าการสม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  
2  ขอเสนอว่าสมัยสามัญสมัยที่  4/2563  มีก าหนดระหว่างวันที่  16-30  ตุลาคม  2563 

ครับกระผมนายสมปอง  อุตตเสนต์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  
7  ขอรับรองครับ 

ครับกระผม  นายวัชรินทร์  พันธะกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่
ที่  1  ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ   ตามที่ได้เสนอมาแล้วนะครับมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอ
มติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบจ านวน  12  เสียง 

ประธานสภาฯ   ครับในล าดับต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอก าหนดระยะเวลาประชุมสมัยสามัญสมัย
แรกของปีถัดไป  ก็คือสมัยที่  1/2564 ว่าจะมีก าหนดระยะเวลากี่วันและจะก าหนดวันเริ่มต้นและ
สิ้นสุดวันที่เท่าใดนะครับ  โดยมีผู้รับรองสองท่านนะครับ  ขอเชิญครับ 

ครับ  กระผม  นายณรงค์  บ่อทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  
6  ขอเสนอว่าสมัยสามัญสมัยที่  1/2564  มีก าหนดระหว่างวันที่  1-15  กุมภาพันธ์  2564 

ครับ  กระผมนายสมชาญ  เจิมขุนทด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  
หมู่ที่  5  ขอรับรองครับ 

ครับ  กระผม  นายจรูญ  บ่อทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  หมู่ที่  
1  ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ   ตามที่ได้เสนอมาแล้วนะครับมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ครับ  ถ้าไม่มีก็ขอ
มติที่ประชุมด้วยครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบจ านวน  12  เสียง 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ในการนี้   กระผมขอทบทวนตามที่ท่านสมาชิกได้
เสนอมาดังนี้  นะครับ 

1. สมัยสามัญสมัยที่  2/2563  ก าหนดวันที่ 16-30  เมษายน  2563 
2. สมัยสามัญสมัยที่  3/2563  ก าหนดวันที่  1-15  สิงหาคม  2563 
3. สมัยสามัญสมยัที่  4/2563  ก าหนดวันที่  16-30  ตุลาคม  2563 
4. สมัยแรกของปีถัดไป  1/2564  ก าหนดวันที่  1-15  กุมภาพันธ์  2564 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบจ านวน  12  เสียง 

   พักรับประทานอาหารกลางวัน  12.00  น. 

   /เริ่มประชุม... 



-๖- 

 

เริ่มประชุม  13.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
๔.๑  ขอให้ด าเนินการตรวจสอบสิทธิที่ดิน  นสล.หมู่ที่  5  บริเวณศาลากลางหมู่บ้านครับ 

ประธานสภาฯ  ครับก็ขอให้ทางผู้บริหารชี้แจงด้วยครับ 
นายก อบต.  ครับก็ขออนุญาตชี้แจงแบบนี้นะครับ  ก่อนอ่ืนท่านต้องไปด าเนินการแจ้งให้กับท้องที่คือ 

ผู้ใหญ่บ้านให้ทราบก่อนนะครับ  และไปด าเนินตรวจสอบพื้นท่ีและเอกสารกับทางท้องที่ครับ 
  4.2  การควบคุมงานเมื่อมีการตรวจงานให้ช่างควบคุมงานให้ดี  ร่วมกับ ส.อบต.หมู่บ้าน  

เพ่ือให้งานที่ออกมาสมกับเม็ดเงินงบประมาณ  เมื่อมีการประสานมาให้ออกไปตรวจสอบ  ก็ขอให้
ออกไปตรวจสอบสักนิดหนึ่งครับ  ขอให้ท่านได้ว่างไปตรวจสอบด้วยครับ  เพราะในกรณีลูกรังก็
ขอให้ทางช่างได้น าไปตรวจสอบด้วยครับว่ามีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาช่างหรือไม่ครับ 

ประธานสภาฯ  ครับก็ขอให้ทางผู้บริหารชี้แจงด้วยครับ 
นายก อบต.  ครับ  ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับตอนที่เราเริ่มด าเนินการว่าให้ทางส.อบต.เป็นผู้น าชี้

ข้อมูลให้กับผู้รับจ้างเมื่อมีการด าเนินการตามโครงการในส่วนของท่อหมู่ที่  5  นั้น  เดิมมีทั้งหมด  
16  ท่อน  แต่ให้วาง  14  ท่อน  เมื่อท าเสร็จแล้ววาง  14  ท่อน  แต่ ส.อบต.มาให้เพ่ิมอีกเป็น  16  
ท่อน  แล้วน ามาวางต่อหัว  ต่อท้าย  ในเวลาตอนกลางคืน  ผู้รับจ้างก็คงไม่ได้ท าให้เรียบร้อย  แต่  
ณ  ปัจจุบันได้แจ้งให้ผู้รับจ้างไปด าเนินการให้เรียบร้อยแล้วนะครับ  ก็ขอให้ทางช่างได้ตรวจสอบ
ด้วยนะครับ  ไหน ๆ ก็พูดแล้วนะครับ  ปัญหาของหมู่ที่  6  บ้านน้อยสนามบิน  ชาวบ้านร้องเรียน
ว่าท าถนนเข้าที่ของ  ส.อบต.และทหารได้เข้ามาด าเนินการตรวจสอบแล้วนะครับว่าไม่ให้ทาง  
อบต.ด าเนินการดังนั้นอยากถามว่าเราจะด าเนินการอย่างไร 

ปลัด อบต.  ครับส าหรับปัญหาร้องเรียนของหมู่ที่  6  นะครับ  กระผมก็ได้ยินมาบ้างแล้วนะครับ  คง
เข้าใจว่ายังไม่ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับทางเจ้าของพ้ืนที่ครับ  ดังนั้นในวันนี้หลังจากเลิกประชุมแล้ว
เราจะเข้าไปคุยกับทางเจ้าของพ้ืนที่ก็คือทหารนะครับ  ก็อยากเชิญท่านทุกคนเลยนะครับเข้าไป
ร่วมพูดคุยกันครับ 

ประธานสภาฯ  ครับก็เห็นด้วยนะครับตามที่ทางท่านปลัดได้เสนอมานะครับ  ดังนั้นหลังจากเลิกประชุม
นะครับก็ขอเชิญทุกท่านไปร่วมพูดคุยกับทางทหารอากาศครับมีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่
ครับ  ถ้าไม่มี  ก็ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา 15.00  น. 
 

 (ลงชื่อ)     ราเชน  ขันตรีจิตร์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นายราเชน  ขันตรีจิตร์)   

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 



-๗- 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 

(ลงชื่อ)        จรูญ  บ่อทอง          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายจรูญ  บ่อทอง   )     

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

(   นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก  ) 
 

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่  4/2562   เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  ๒๕62  ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว  ในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญที่  1/2563  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2563  จึงได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้  เพ่ือปิดประกาศรายงานการ
ประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ     
 

            (ลงชื่อ)    นายสมศักดิ์  สัมนา      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                   (นายสมศักดิ์  สัมนา)   

                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด    
 

 


