
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  ประจ าปี  ๒๕๖2 

วันที่  26   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2   เวลา  ๑3.3๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑. นายโกมล  แพทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว โกมล  แพทอง  

2. นายสุเทพ  แจ่มฟ้า รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว สุเทพ  แจ่มฟ้า  

3. นายบัญชา ชดช้อย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว บัญชา  ชดช้อย  

4. นายส ารวย ประเสริฐศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 1 ส ารวย ประเสริฐศรี  

5. นายสมบัติ แก้ววิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 2 สมบัติ แก้ววิเศษ  

6. นายยุทธนา จ าปาปน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 2 ยุทธนา จ าปาปน  

7. นายชูชีพ พึ่งน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 3 ชูชีพ พึ่งน้อย  

8. นายวีระศักดิ์ จระเณร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 3 วีระศักดิ์ จระเณร  

9. นางน้ าวุ้น  ผาสุกโก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 4 น้ าวุ้น ผาสุกโก  

10. นายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 4 เฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง  

11. นายวิชัย คงมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 5 วิชัย คงมี  

12. นายยุวชน จันทรรักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 6 ยุวชน จันทรรักษา  

13. นายอนุชา เนตรบารมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 7 อนุชา เนตรบารมี  

14. นายมนตรี บุรีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 8 มนตรี บุรีทอง  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายวิสูทธิ์ ยอดข า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 5 
2. นายทรงทรัพย์ แสงรื่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 7  
3. นายเฉลย อ าพันเรือง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 8  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสาทิตย์ แจ่มฟ้า   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
2. นายมณเฑียร  ปัทมโรจน์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
3. นายปริญญา  งามมุข   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
4. นายสมัย  เพ่ิมสุข   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
เลขานุการสภา อบต.   บัดนี้สมาชิกมาครบประชุมแล้ว กระผมใคร่ขอเรียนท่านประธานสภา  
นายบัญชา  ชดช้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ได้ท าการเปิดประชุมครับ  
ประธานสภา อบต.   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร  
นายโกมล  แพทอง   ส่วนต าบลหลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2562  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 เรื่องผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ได้ยื่นเอกสารเพ่ิมเติม
แบบแปลนโครงการก่อสร้าง 

1.2 เรื่องสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ลาคือ นายวิสูทธิ์ 
ยอดข า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 5  

 ที่ประชุม    รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 เมื่อ

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  12  เสียง เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาอบต.ฯ  
นายโกมล  แพทอง 3.1 ญัตติเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ระเบียบวาระท่ี 3 งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตต)ิ  เชิญเลขานุการสภาฯ 

ชี้แจง 
เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว   
นายบัญชา ชดช้อย กระผมนายบัญชา ชดช้อย  เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงผลการประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 ดังต่อไปนี้ 

  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น และให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
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1. นายุวชน  จันทรรักษา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว  หมู่ที่ 6  

2. นายส ารวย ประเสริฐศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 1  

3. นายยุทธนา จ าปาปน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 2 
และก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอเสนอยื่นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 
น. ถึง 16.30 น. นั้น  เมื่อพ้นก าหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

1. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว ไม่มีการแก้ไข  

2. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว ไม่มีการแก้ไข  

สรุปว่า คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านได้มีมติเห็นชอบว่า
ควรน าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามร่างเดิมฉบับนี้เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ในคราว
ประชุมสภาต่อไป  

      ข้อกฎหมาย 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 50 ก าหนดว่า 
ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ

ร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิม และตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะระบุ
ว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การ
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
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ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง

ประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
ข้อ 51  ในการพิจารณาข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียง

ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วย
กับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วข้อแย้งกันหรือบกพร่องใน
สาระส าคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปร
ญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน 
แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา
รวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็
ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับ
ไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน  

ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อ
ที่ได้ระงับไว้เท่านั้น  

ประธานสภา อบต.ฯ   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
นายโกมล  แพทอง   ประชุมด้วยว่าใครเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  

2563  ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตต)ิ  โปรดยกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม    เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง  
     ประกอบด้วย  

1. นายส ารวย  ประเสริฐศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 1 

2. นายสมบัติ  แก้ววิเศษ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 2 

3. นายยุทธนา  จ าปาปน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 2 
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4. นายชูชีพ  พ่ึงน้อย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 3 

5. นายวีระศักดิ์ จระเณร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 3 

6. นางน้ าวุ้น  ผาสุกโก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 4 

7. นายยุวชน  จันทรรักษา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 6 

8. นายอนุชา  เนตรบารมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว  หมู่ที่ 7 

9. นายมนตรี  บุรีทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว  หมู่ที่ 8 

ประธานสภา อบต.ฯ   ใครไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
นายโกมล  แพทอง   2563 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) โปรดยกมือ  
ที่ประชุม    ไม่มี  
     งดออกเสียง  4  เสียง ประกอบด้วย 

1. นายเฉลิมวิทย์  ย่ ารุ่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
หลักแก้ว หมู่ที่ 4 

2. นายวิชัย  คงมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
หลักแก้ว หมู่ที่ 5 

3. นายสุเทพ  แจ่มฟ้า  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว  

4. นายโกมล  แพทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว 

ประธานสภา อบต.ฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
นายโกมล  แพทอง   ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ)   

4.2 ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 3 (ขั้นลงมต)ิ  เชิญเลขาฯ ชี้แจง
ข้อกฏหมาย 

เลขานุการสภา อบต.   เรียนประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่าน  
นายบัญชา ชดช้อย   ข้อกฎหมาย 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 52 ก าหนดว่า  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี

สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นที่แต่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามี
เหตุอันสมควร 
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ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติว่าจะให้ตราเป็น

ข้อบัญญัติหรือไม่ 
ประธานสภา อบต.ฯ  ครับ ต่อไปผมจะถามที่ประชุมว่าถ้าใครเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
นายโกมล  แพทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ีสาม (ขั้นลงมต)ิ  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  

โปรดยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง  
    ประกอบด้วย  

1. นายส ารวย  ประเสริฐศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
หลักแก้ว หมู่ที่  1 

2. นายสมบัติ  แก้ววิเศษ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
หลักแก้ว หมู่ที่ 2 

3. นายยุทธนา  จ าปาปน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
หลักแก้ว หมู่ที่ 2 

4. นายชูชีพ  พ่ึงน้อย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
หลักแก้ว  หมู่ที่ 3 

5. นายวีระศักดิ์ จระเณร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
หลักแก้ว  หมู่ที่ 3 

6. นางน้ าวุ้น  ผาสุกโก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
หลักแก้ว หมู่ที่ 4 

7. นายยุวชน  จันทรรักษา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
หลักแก้ว  หมู่ที่ 4 

8. นายอนุชา  เนตรบารมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
หลักแก้ว หมู่ที่ 7 

9. นายมนตรี  บุรีทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
หลักแก้ว  หมู่ที่ 8  

ประธานสภา อบต.ฯ  ใครไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ โปรดยกมือด้วยครับ  
นายโกมล  แพทอง 
มติที่ประชุม   ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 3 เสียง  
    ประกอบด้วย 

1. นายเฉลิมวิทย์  ย่ ารุ่ง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
หลักแก้ว  หมู่ที่ 4 

2. นายวิชัย  คงมี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
หลักแก้ว  หมู่ที่ 5 

3. นายสุเทพ  แจ่มฟ้า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
หลักแก้ว หมู่ที่ 6 
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งดออกเสียง 1 เสียง  ได้แก่ นายโกมล แพทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลักแก้ว 

ประธานสภา อบต.ฯ  เป็นอันว่ามติที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติให้ผู้บริหารเสนอ   
นายโกมล  แพทอง  นายอ าเภอวิเศษชัยชาญได้พิจารณาอนุมัติต่อไป  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ เชิญที่ประชุมครับ  
นายเฉลิมวิทย์  ย่ ารุ่ง เรียนประธานสภาเคารพ ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว กระผมนาย  
อบต. หมู่ที่ 4  เฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 4 
     ขอถามประธานสภาว่าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 สายจากบ้าน  

นางน้ าวุ้น ผาสุกโก ถึงบ้านผู้ช่วยเฉลียว ม่วงอ่อน หมู่ที่ 4 ต าบลหลักแก้ว ได้ท าเสร็จส่ง
มอบงานหรือยัง และมีใครเป็นกรรมการตรวจรับงานบ้าง ขอให้งานเสร็จเรียบร้อยก่อน
ตรวจรับงานทางข้ึนลงยังไม่เรียบร้อย 

นายสุขุม  ชุบขึ้น   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว และท่านสมาชิกองค์การ  
นายช่างโยธา  บริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  กระผมนายสุขุม ชุบขึ้น   นายช่างโยธา ขอเรียนชี้แจงให้  

ทราบว่า ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 4 ได้ถามถึง
เรื่องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต าบลหลักแก้ว  นั้น  ขณะนี้ทางผู้
รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการตรวจรับได้ไปตรวจแล้ว ส่วนที่ยังท าไม่
เรียบร้อยจะแจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการให้เรียบร้อยต่อไป ส่วนคณะกรรมการตรวจรับมี
ด้วยกัน 3 คน ประกอบด้วย  

1. นายสมชาย  โพธิ์ทอง  หัวหน้าส านักปลัดฯ ประธานกรรมการ  
2. นายสุขุม ชุบขึ้น  นายช่างโยธา    กรรมการ  
3. นายธง  คงมา  นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ  

ครับ ผมมีเรื่องจะขอปรึกษาท่านประธานและท่านสมาชิกว่า จะขอเปลี่ยนที่วางดินท า
ถนนสายหนองจอกเนื่องจาก ไม่มีที่วางดินพร้อมฝังท่อระบายน้ าด้วย  

ประธานสภา อบต.ฯ  ตามท่ีท่านได้เสนอมานั้น  ที่ประชุมมีความเห็นว่าอย่างไรครับ   
นายโกมล  แพทอง 
ที่ประชุม   เห็นชอบตามที่ช่างเสนอมา  
ประธานสภา อบต.ฯ ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ผู้บริหารพิจารณา คือทางคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบล  
นายโกมล  แพทอง หลักแก้วมีความประสงค์จะขอยืมเรือพร้อมอุปกรณ์เพ่ือน าไปก าจัดขยะและก าจัด

ผักตบชวา จ านวน  1  ล า 
นายสาทิตย์ แจ่มฟ้า ตามที่ท่านประธานเสนอขอยืมเรือนั้น ผมไม่ขัดข้อง แต่ขอให้ดูแลรักษาด้วย  
นายก อบต.หลักแก้ว 
ประธานสภา อบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม เลิกประชุม  
นายโกมล  แพทอง                  เวลา 14.30  น.   
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                             (ลงชื่อ)  บัญชา  ชดช้อย    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายบัญชา  ชดช้อย) 

เลขานุการสภาอบต.หลักแก้ว 
 

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้ว 
 

ลงชื่อ       ทรงทรัพย ์ แสงรืน่     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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