
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี  ๒๕๖2 

วันที่  22   เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖2   เวลา  ๑๐.0๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายโกมล  แพทอง ประธานสภาฯ  โกมล  แพทอง  

2. นายสุเทพ  แจ่มฟ้า รองประธานสภา อบต.หลักแก้ว สุเทพ  แจ่มฟ้า  

3. นายบัญชา  ชดช้อย เลขานุการสภา อบต.หลักแก้ว บัญชา  ชดช้อย  

4. นายส ารวย  ประเสริฐศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ส ารวย ประเสริฐศรี  

5. นายสมบัติ  แก้ววิเศษ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 สมบัติ  แก้ววิเศษ  

6. นายยุทธนา  จ าปาปน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ยุทธนา จ าปาปน  

6. นายชูชีพ  พ่ึงน้อย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ชูชีพ  พ่ึงน้อย  

7. นางน้ าวุ้น  ผาสุกโก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 น้ าวุ้น  ผาสุกโก  

8. นายเฉลิมวิทย์  ย่ ารุ่ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 เฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง  

9. นายวิชัย  คงมี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 วิชัย  คงมี  

10. นายวิสูทธิ์  ยอดข า สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 วิสูทธิ์  ยอดข า  

11. นายยุวชน  จันทรรักษา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ยุวชน จันทรรักษา  

12. นายกภิวัฒน์  เนตรบารมี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 กภิวัฒน์  เนตรบารมี  

13. นายมนตรี  บุรีทอง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 มนตรี  บุรีทอง  

14. นายเฉลย  อ าพันเรือง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 เฉลย  อ าพันเรือง  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวีระศักดิ์ จระเณร  ส.อบต.หมู่ที่ 3  
2. นายทรงทรัพย์ แสงรื่น  ส.อบต.หมู่ที่ 7  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมณเฑียร  ปัทมโรจน์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
2  นายปริญญา  งามมุข   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
3. นายสมัย  เพ่ิมสุข   เลขานุการนายก อบต.ฯ  
4 .นางฐาปนี  อังกีรัตน์   ราษฎรหมู่ที่ 4 
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5. นายพิเชษ  รักษาสัตย์   ราษฎรหมู่ที่ 4  
6. นางมณฑา โมรา   ราษฎรหมู่ที่ 1  
7. นางสุลี  แก้วสัมฤทธิ์    
8. น.ส.มะลิ  ปิ่นทอง   ราษฎรหมู่ที่ 4  
9. น.ส.ปัถย์มา  ค าโสภา   ราษฎรหมูที่ 1  
10. น.ส.นุสรา  ผาสุกกะ   ราษฎรหมู่ที่ 1  
11. นางอารมณ์  ศรีโสภา   
12. น.ส.บัวลอย  ทองสีขาว  ราษฎรหมู่ที่ 1  
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
ประธานสภา อบต.   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
นายโกมล  แพทอง   ต าบลหลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2562  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 สมาชิก อบต.ลา คือนายวีระศักดิ์  จระเณร ส.อบต.หมู่ที่ 3 และ       
นายทรงทรัพย์  แสงรื่น ส.อบต.  หมู่ที่ 7 

1.2 เรื่องให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านได้ดูแลปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วย 

1.3 เรื่องแนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลโอน (ย้าย)  มา เชิญแนะน าตัว 
น.ส.ยุวธิษณ์  ม่ังมีธนพิบูลย์  ดิฉันโอน (ย้าย) มาจาก อบต.นรสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  
นักพัฒนาชุมชน    ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
ประธานสภา อบต.   เชิญปลัด เลขานุการสภาฯ  
นายโกมล  แพทอง 
เลขานุการสภา อบต.   เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกอบต. และผู้เข้าร่วมประชุม กระผมขอแจ้ง
นายบัญชา  ชดช้อย   เรื่อง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 
เลขานุการสภาฯ    ทั้งสองฉบับลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 16 เมษษยน 2562  

แล้ว 
นายโกมล  แพทอง    
ประธานสภาอบต.ฯ    
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง

ที่ 1 ประจ าปี 2562  เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงครับ 
เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ,ท่านสมาชิก อบต. ตามบันทึกรายงานการประชุม  
นายบัญชา  ชดช้อย ครั้งที่แล้วได้แจ้งให้ท่านได้ทราบแล้วมีด้วยกันทั้งหมดจ านวน 8 หน้าด้วยกัน   

มีสมาชิกฯ ไม่มาประชุม 4 ท่าน คือ 1.นายยุทธนา จ าปาปน ส.อบต.หมู่ที่ 2   
2.นายวีระศักดิ์ จระเณร ส.อบต.หมู่ที่ 3  3). นางน้ าวุ้น ผาสุกโก ส.อบต.   
หมู่ที่ 4 4) นายวิสูทธิ์ ยอดข า ส.อบต.หมู่ที่ 5  ส าหรับเรื่องที่ประชุมทั้งหมด 
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ตามเอกสารที่จัดส่งให้สมาชิกแล้วขอให้ท่านได้ตรวจสอบว่ามีข้อความใดจะขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ นายวีระศักดิ์ จระเณร ได้แจ้ง เป็นหนังสือมาว่าได้
ตรวจสอบแล้วมีข้อความที่จะต้องแก้ไขในหน้าที่ 6 บรรทัดที่ 14 ข้อความเดิม
ว่า “ถ้าไม่มีเป็น”วัน”  ว่าที่ประชุมรับทราบ” แก้ไขเป็น “อัน”ว่าที่ประชุม
รับทราบ 

ประธานสภา อบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดอีกหรือไม่ ครับ  
นายโกมล  แพทอง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่แล้วในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง   14   เสียง เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภา อบต. เรื่องเพ่ือพิจารณา  
นายโกมล แพทอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา/เพ่ือทราบ    
 3.1  ญัตติเรื่องการก าหนดวันเริ่มต้นประชุม และจ านวนวันประชุมของสมัย

ประชุม สมัยสามัญประจ าปี 2562 แต่ละสมัยและก าหนดวันเริ่มต้นประชุม
และจ านวนวันประชุมของสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปี 
2563 เชิญที่ประชุมเสนอครับ 

นายส ารวย  ประเสริฐศรี ผมขอเสนอให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 2562 จ านวน4 สมัย  
ส.อบต. หมู่ที่ 1 ครับ  
ประธานสภา อบต. ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  
นายโกมล  แพทอง นายสมบัติ  แก้ววิเศษ ส.อบต.หมู่ที่ 2 และนายยุทธนา  จ าปาปน ส.อบต.หมู่

ที่ 2 รับรอง 
ประธานสภา อบต. ต่อไปขอให้ก าหนดว่าแต่ละสมัยของปี 2562 ว่าแต่ละสมัยเริ่มต้นประชุม  
นายโกมล  แพทอง เมื่อใดเชิญครับ  
นายชูชีพ  พึ่งน้อย ผมขอก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 มีก าหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 

กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 มีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม  
2562  เป็นต้นไป 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 มีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 
2562 เป็นต้นไป  และ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2563 มีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2563  เป็นต้นไป 
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ประธานสภาอบต.ฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน  
นายโกมล  แพทอง นางน้ าวุ้น  ผาสุกโก ส.อบต.หมู่ที่ 4 และนายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง ส.อบต.หมู่ที่ 4  
      รับรอง 
ประธานสภาอบต.ฯ   มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ... ถ้าไม่มีผมขอมติด้วย 
นายโกมล  แพทอง   ถ้าใครเห็นชอบตามที่นายชูชีพ  พ่ึงน้อย ส.อบต.เสนอโปรดยกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม    เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  14 เสียงเป็นเอกฉันท์  
ประธานสภา อบต.ฯ   3.2  ญัตติเรื่องร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว เรื่อง  
นายโกมล  แพทอง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. ...........   ผมขอปรึกษาอย่างนี้นะครับ

ว่า การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.นั้น จะต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก้อได้ (ข้อ 45 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547)  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยว่าจะพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว
หรือไม่เชิญครับ   

นายสมบัติ  แก้ววิเศษ ผมขอเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 2 
ประธานสภา อบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ....ถ้าไม่มีผมขอมติที่  
นายโกมล  แพทอง ประชุมด้วยว่าถ้าใครเห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องหลักเกณฑ์การ

คัดแยกมูลฝอย พ.ศ..........เป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  14  เสียงเป็นเอกฉันท์  
ประธานสภา อบต.ฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ  
นายโกมล  แพทอง  
เลขานุการสภา อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกฯ เนื่องจากนายก อบต.ไม่อยู่  
นายบัญชา  ชดช้อย กระผมขอชี้แจงร่างข้อบัญญัติ อบต.หลักแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก  

มูลฝอย พ.ศ. 2562  แทน ดังนี้ 
 

………….…รายละเอียดตามเอกสารแนบ……………… 
 
ประธานสภาอบต.ฯ ตามท่ีเลขานุการฯ ได้ชี้แจงมานั้นมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามอะไร  
นายโกมล  แพทอง เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่.........ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าถ้าใคร

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต.หลักแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
พ.ศ........โปรดยกมือด้วยครับ  
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มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภา อบต. 3.3  ญัตติเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ  
นายโกมล แพทอง สิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงาน

คลังงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานรายการ
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู  เชิญผู้อ านวยการกอง
คลังชี้แจง   

  
นางนฤวรรณ พันธุ เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. ดิฉันขอชี้แจงแทนผู้อ านวยการกอง  
นักวิชาการการเงินและบัญชี คลังดังนี้  
 โอนลดงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 2 รายการดังนี้  

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงานรายการตู้บานเลื่อนทึบ 5 
ฟุต ตั้งไว้ 9,800 บาท โอนลดงบประมาณ 7,900 บาท งบประมาณ
คงเหลือจ านวน 1,900 บาท 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 
ตั้งไว้ 13,100 บาท โอนลดงบประมาณ 13,100 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 0 บาท 
รวมโอนลดงบประมาณจ านวนเงิน 21,000 บาท 

  
ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ครับ เชิญครับ....... 
นายโกมล  แพทอง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบให้การโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายในครั้งนี้ โปรดยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาอบต.ฯ ต่อไปเป็นเรื่องเพ่ือทราบ  
นายโกมล  แพทอง 3.4  เรื่องแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 

เชิญ กองสาธารณสุขฯ ชี้แจง 
นายสมชาย  โพธิ์ทอง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก กระผมขอชี้แจง ดังนี้  
รก.ผอ.กองสาธารณสุข ........................รายละเอียดตามเอกสารแนบ............................... 
ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอะไรอีกหรือไม่.....ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุม  
นายโกมล  แพทอง รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ เชิญพ่ีน้องประชาชน หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 4  
นางมณฑา  โมรา ดิฉัน ขอให้อบต.ช่วยด าเนินการ  
ประชาชน หมู่ที่ 1 1. เรื่องปัญหาขยะ  

    2 .เรื่องถนนคอนกรีตฯ ไหล่ทางยังไม่เรียบร้อย  
นางสุรีย์  แก้วส าริด   ดิฉันขอให้อบต.ด าเนินการ 
ประชาชน หมู่ที่ 1   1. เรื่องขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ใกล้บริเวณนั้น  

    2.เรื่องขุดลอกคลองบริเวณบ้านผู้ช่วยวันดี – นายสมหวัง มีสภาพตื้นเขิน 
น.ส.มะลิ ป่ินทอง   ดิฉันขอให้ อบต.ด าเนินการขุดลอกคูคลองบริเวณหน้าบ้านป้าส าริดด้วย และ
ประชาชน หมู่ที่ 4   ให้เร่งด าเนินการท าถนนเสริมดินลูกรังคลองหนองจอก  
ประธานสภา อบต.   ขอให้ทาง อบต. (ฝ่ายบริหาร) ด าเนินการดังต่อไปนี้  
นายโกมล  แพทอง   1. เทถนนคอนกรีตฯ จ านวน 2 จุด คือ  

ตรงแยกโรงเป็ดครูมานพ – บ้านน้ าตาล และถนนช่วงบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
นายธีรพันธ์ ชโลธร หน้าวัดคลองพูล ทั้งสองจุดนี้ แต่งลูกรังให้เรียบร้อยด้วย 
2.เทถนนของงบประมาณ 2562 บริเวณบ้านส าอางและนายสมชาย บุญช่วย 
ด้วย 
3.ขอให้ขุดเจาะระบายน้ าบริเวณ บ้านนายสมชาย ถนอมศิล,หน้าบ้านจงดี
,เฉลียว กล่อมสุภาพ บ้านนายเชาว์  จันทรรักษา  และตรงศาลาประชาคม
หน้าบ้านพะเยาว์ ภู่หลักแก้ว ลดท่อให้ต่ าและขอให้แม็คโคคอยาวลอกคลอง 1 
ขวา 2 ขวา หมู่ที่ 1  

น.ส.ขวัญยืน ปุยเงิน   ดิฉันขอชี้แจงเรื่องการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขณะนี้ได้ด าเนินการขอตัวผู้มาเป็น  
จพง. พัสดุฯ กรรมการตรวจรับพัสดุจากวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญแล้ว และจะเร่ง

ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
น.ส.ยุวธิษณ์ ม่ังมีธนพิบูลย์ เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ดิฉันขอชี้แจงเรื่องการรับเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
นักพัฒนาชุมชน ว่าผู้ใดมีความประสงค์จะขอรับผ่านธนาคารขอให้มาท าการขอเปิดบัญชี  
ประธานสภา อบต.ฯ เชิญท่านสมาชิกฯ แต่ละหมู่มีอะไรจะแจ้งความเดือดร้อนเชิญครับ  
นายโกมล  แพทอง  
นายส ารวย  ประเสริฐศรี เรียนท่านประธานสภา กระผมขอแจ้งว่ามีถนนเส้นหน้าบ้านน้ าตาล ส าอาง    
ส.อบต. หมู่ที่ 1 2 จุด มีสภาพช ารุดมาก ช่วยให้ทางฝ่ายบริหารด าเนินการซ่อมแซมด้วยครับ  
นายสมบัติ  แก้ววิเศษ เรียนเชิญท่านประธานสภา กระผมแจ้งให้ทางฝ่ายบริหารขุดลอกคลองหน้า  

บ้านนายประเทือง เกศสุวรรณ ระยะทางประมาณ 200 เมตร , ถนนช ารุด
เส้นห้วยรี หน้าบ้านนางอ าพร  ปิ่นวิเศษ, และคูนาเส้นบ้านนางจาน ขอให้ช่าง 
อบต. ด าเนินการส ารวจด้วย  
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นายชูชีพ  พึ่งน้อย     เรียนท่านประธานสภา กระผมขอแจ้งเรื่องน้ าไม่มีท านา ฝากถึงฝ่ายบริหาร  
ส.อบต. หมู่ที่ 3     ให้ช่วยด าเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย  
นางน้ าวุ้น  ผาสุกโก เรียนท่านประธานสภา ดิฉันขอแจ้งเรื่องการจัดการขยะ มีถังขยะแต่ไม่ทิ้งลง  
ส.อบต.หมู่ที่ 4 ถัง ขอให้ทางฝ่ายบริหารด าเนินการด้วย  
นายเฉลิมวิทย์  ย่ ารุ่ง เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอให้ทางฝ่ายบริหารติดตามเรื่องที่  
ส.อบต.หมู่ที่ 4 ชาวบ้านมาเสนอในวันนี้ด้วย  
นายวิชัย  คงมี เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอให้ทางฝ่ายบริหารด าเนินการก่อสร้างถนน  
ส.อบต.หมู่ที่  5 คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายไพศาล ถึงบ้านนายโนรี ระยะทางประมาณ 

300 เมตร 
นายวิสูทธิ์ ยอดข า เรียนท่านประธานสภา ผมขอให้ทางฝ่ายบริหารด าเนินการติดตั้งไฟฟ้า  
ส.อบต. หมู่ที่ 5 สาธารณะบริเวณหมู่ท่ี 5 , ยาบ้าแพร่ระบาดเยอะมาก  
นายสุเทพ  แจ่มฟ้า เรียนท่านประธานสภา ผมขอให้ทางฝ่ายบริหารด าเนินการขุดย้ายท่อน้ า  
ส.อบต. หมู่ที่ 6 บริเวณบ้านนายเชื่อม อินใย คลองรางขุนแผน , ขุดฝังท่อ  2.3 ท่อน         

คอสะพานวัดใหม่ – นายเฉลียว หลังวัดหลักแก้ว 
นายมนตรี  บุรีทอง ผมขอให้ติดตามเรื่องขยายเขตไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 8 เร่งด าเนินการด้วย  
ส. อบต.หมู่ที่ 8 
ประธานสภา อบต. ผมขอให้ใช้คนเกลี่ยลูกรังไหล่ทางถนนที่ด าเนินการเทแล้วบริเวณหลังบ้าน  
นายโกมล  แพทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 เป็นที่หูช้างด้วย และตัดแต่งก่ิงไม้ 3 เดือน/ครั้ง  
นายสุขุม  ชุบขึ้น ผมขอชี้แจงว่าขณะนี้ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการแล้วครับ  
นายช่างโยธาฯ  
ประธานสภา อบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม เลิกประชุม  
นายโกมล  แพทอง เวลา 12.30  น.   
  
 
 

                        (ลงชื่อ)  บัญชา  ชดช้อย    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
(นายบัญชา  ชดช้อย) 

 เลขานุการสภาอบต.หลักแก้ว 
 
 

(ลงชื่อ)     โกมล  แพทอง    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                (นายโกมล  แพทอง) 
       ประธานสภา อบต.หลักแก้ว  
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้ว 
 
 

ลงชื่อ   ทรงทรัพย์ แสงรื่น               ลงชื่อ      วีระศักดิ์ จระเณร 
    (นายทรงทรัพย์  แสงรื่น)                       (นายวีระศักดิ์  จระเณร) 
          ส. อบต.หมู่ที่ ๗          ส. อบต. หมู่ที่ ๓ 
 
 

   ลงชื่อ                 ส ารวย   ประเสรฐิศร ี
                  (นายส ารวย  ประเสริฐศรี) 

                ประธานฯ 
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