
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕๖2 

วันศุกร์ที่ 27    เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖2   เวลา  13.30 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. นายชูชีพ พึ่งน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 3 ชูชีพ พึ่งน้อย  

7. นายวีระศักดิ์ จระเณร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 3 วีระศักดิ์ จระเณร  

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

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

10. นายวิชัย คงมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 5 วิชัย คงมี  

11. นายยุวชน จันทรรักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 6 ยุวชน จันทรรักษา  

12. นายอนุชา เนตรบารมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 7 อนุชา เนตรบารมี  

13. นายทรงทรัพย์ แสงรื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 7 ทรงทรัพย์ แสงรื่น  

14 นายมนตรี บุรีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 8 มนตรี บุรีทอง  

15 นายเฉลย อ าพันเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 8 เฉลย อ าพันเรือง  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายยุทธนา  จ าปาปน  สมาชิกสภา อบต.หลักแก้ว หมู่ที่ 2  
2. นายวิสูทธิ์  ยอดข า  สมาชิกสภา อบต. หลักแก้ว หมู่ที่ 5  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมณเฑียร  ปัทมโรจน์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
2. นายปริญญา  งามมุข   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
เลขานุการสภา อบต.   บัดนี้สมาชิกมาครบประชุมแล้ว กระผมใคร่ขอเรียนท่านประธานสภา  
นายบัญชา  ชดช้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ได้ท าการเปิดประชุมครับ  
ประธานสภา อบต.   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร  
นายโกมล  แพทอง   ส่วนต าบลหลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2562  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 เรื่องนายวิสูทธิ์ ยอดข า ส.อบต. หมู่ที่ 5 ขอลา 
1.2 เรื่องขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ทุกท่านได้

ท าหน้าที่ของตัวเองในการติดตามงานโครงการต่าง ๆ ในแต่ละหมู่ได้ท า
แล้วหรือไม่ และดูแลความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เชิญเลขาฯ 
ชี้แจง 

เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักแก้ว กระผมขอชี้แจงรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ดังนี้ 
มีทั้งหมด 20 หน้า รายละเอียดขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจดูด้วยว่ามี
ข้อความใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เชิญครับ  

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญนายวีระศักดิ์ จระเณร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่  
นายโกมล แพทอง ที่ 3 ท่านมีอะไร เชิญครับ  
นายวีระศักดิ์ จระเณร เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว และท่านสมาชิกฯ  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 กระผมนายวีระศักดิ์ จระเณร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

หมู่ที่ 3 ขอแก้ข้อความในหน้าที่ 10 ตรงที่นายวีระศักดิ์ จระเณร ค าว่า 
“เรียนปรานสภา” เป็นประธานสภา ครับ  

ประธานสภา อบต.ฯ มีสมาชิกท่านใด มีอะไรจะแก้ไขหรือไม่...ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยว่า  
นายโกมล  แพทอง ถ้าหากใครเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วในสมัยประชุมวิสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โปรด
ยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง เป็นเอกฉันท์  
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ประธานสภา อบต.ฯ       
นายโกมล  แพทอง 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ  
 3.1  ญัตติเรื่องพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผล  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เชิญผู้บริหาร อบต.  
 นายก ชี้แจงครับ  
นายปริญญา  งามมุข  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว กระผมนายปริญญา  
รองนายก อบต.ฯ งามมุข รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  เนื่องจาก นายก 

อบต.ฯ ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม กระผมจึงขอให้ทาง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงแทนครับ 

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
นายโกมล  แพทอง 
นางสาวรัญชน์ทิชา  อ่อนเงิน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ดิฉัน นางสาว    
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ รัญชน์ทิชา อ่อนเงิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ขอเรียนชี้แจง

ดังนี้ค่ะ  (รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ท่านสมาชิกฯ ไปแล้ว)   
ประธานสภา อบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอะไรหรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบ  
นายโกมล  แพทอง 
ที่ประชุม รับทราบ  
 3.2  ญัตติเรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เชิญฝ่าย

บริหารเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ชี้แจง 
นางสาวรัญชน์ทิชา  อ่อนเงิน เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก ดิฉันนางสาวรัญชน์ทิชา อ่อนเงิน  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ขอเรียนชี้แจงดังต่อไปนี้ 

(รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้ท่านสมาชิกฯไปแล้ว) 
ประธานสภาอบต.ฯ ครับ ตามท่ีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น มี  
นายโกมล  แพทอง ท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบ  
ที่ประชุม รับทราบ  
 3.3  ญัตติเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว เป็นเทศบาล

ต าบลหลักแก้ว เชิญผู้บริหารชี้แจง 
นายปริญญา  งามมุข เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว และท่านสมาชิกฯ  
รองนายก อบต.ฯ กระผมนายปริญญา งามมุข รองนายกฯ ขอชี้แจงตามเอกสารที่ได้จัดส่ง

ให้ท่านสมาชิกไปแล้วว่ามีข้ันตอนในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว เป็นเทศบาลต าบลหลักแก้วตามนั้นครับ  
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ประธานสภาอบต.ฯ ตามที่รองนายกฯ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ผมเห็นว่าการจัดตั้งองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลนั้น ขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ด าเนินการจัดท า
ประชาคมต าบลเพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาก่อน เมื่อประชาคมมี
ความเห็นว่าอย่างไร แล้วน าเสนอสภาฯ อีกครั้ง จึงเป็นเรื่องเพ่ือทราบ  

ที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 4.1  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 

2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว  เชิญเลขาฯชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องและให้ฝ่ายบริหาร
ชี้แจงข้อเท็จจริง 

เลขานุการสภาอบต.ฯ  
นายบัญชา  ชดช้อย ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561   
 ข้อ  22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ด้วย  
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง
ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

นางสาวรัญชน์ทิชา  อ่อนเงิน  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาว   -   
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  รัญชน์ทิชา อ่อนเงิน  ขอเรียนชี้แจงดังนี้  (เอกสารแนบท้าย)  
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ประธานสภา อบต.ฯ    ตามท่ีฝ่ายบริหารชี้แจงไปมีสมาชิกฯ ท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย
นายโกมล  แพทอง    อะไรหรือไม่ เชิญครับ  
รองประธานสภาอบต.ฯ    เรียนประธานสภาและสมาชิกฯ ท าไมเพ่ิมงบประมาณจาก  
นายสุเทพ แจ่มฟ้า 300,000.- บาท เป็น 500,000.- บาท  ในความยาว 2.00 เมตร 

ท าไม่หมด ท าให้สุดสาย 
ประธานสภา อบต.ฯ  มีท่านอื่นจะซักถามอีกหรือไม่ เชิญครับ  
นายโกมล  แพทอง 
นายวีระศักดิ์ จระเณร เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิก ผมนายวีระศักดิ์ จระเณร ขอ  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ถามว่าถนนเส้นดังกล่าวในแผนฯก าหนดไว้เพียง 200 เมตร แต่ให้

เพ่ิมเป็น 336 เมตร ใช่หรือไม่  
ประธานสภาอบต.ฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง,ช่างโยธาชี้แจง  
นายโกมล  แพทอง  
นายสุขุม  ชุบขึ้น เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ  กระผม นายสุขุม ชุบขึ้น   
รก. ผู้อ านวยการกองช่าง นายช่างโยธา ขอเรียนว่า ตามโครงการเดิมเป็นการซ่อมสร้างถนน

คอนกรีตจากโรงเรียนวัดหลักแก้วถึงบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ 7 ต าบล
หลักแก้ว ยาว 200 เมตร แต่เนื่องจากว่าถนนสายดังกล่าวอยู่ใน
พ้ืนที่หมู่ที่ 6 ต าบลหลักแก้ว แต่ในแผนฯ เป็นหมู่ที่ 7 ต าบลหลักแก้ว 
แผนฯ ผิดครับ จึงขอแก้เป็นหมู่ที่ 6 ต าบลหลักแก้ว ความยาวตลอด
ทั้งสาย 336 เมตร ครับ เมื่อความยาวเพ่ิมข้ึนงบประมาณจึงเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วยครับ กล่าวคือ จาก 300,000 บาท เป็น 500,000 
ครับ  

ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอะไรอีกหรือไม่ครับ....ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่  
นายโกมล  แพทอง ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบญัตติเรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2/2562  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหลักแก้ว โปรดยกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง  
ประธานสภาอบต.ฯ ใครไม่เห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ  
นายโกมล  แพทอง  
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  3  เสียง   

 งดออกเสียง  2  เสียง  
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ประธานสภาอบต.ฯ     
นายโกมล  แพทอง 
ระเบียบวาระท่ี 5     เรื่องเสนอกระทู้ 
      5.1  เรื่องขอให้ผู้บริหารชี้แจงรายจ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปี  

2562 ว่าใช้จ่ายไปเท่าไร เชิญครับ 
นายปริญญา งามมุข    เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิก กระผมนายปริญญา งามมุข 
รองนายกอบต.ฯ     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  ขอชี้แจงโครงการ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปี 2562 ดังต่อไปนี้  
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
2537 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552 มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วน 
ต าบล (4) ให้มีการบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อน 
ใจและสวนสาธารณะ 

อบต.หลักแก้วเป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน 
และหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการในพ้ืนที่เป็น
จ านวนมาก และเพ่ือเป็นแบบอย่างในการพัฒนาส านักงานให้น่าอยู่มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี โดยการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ให้ดียิ่งขึ้น สถานที่
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น สร้างความพึงพอใจของผู้มารับบริการ และ
ตามหนังสืออ าเภอวิเศษชัยชาญ  ที่ ด่วนที่สุด อท. 0023.10/ว 
2200 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล
หลักแก้ว จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการใช้สถานที่ในการพักผ่อนขณะมารับบริหารจาก
หน่วยงาน ในวงเงินงบประมาณ  277,200.- บาท  

ประธานสภา อบต.ฯ    5.2 เรื่องขอให้ผู้บริหารชี้แจงการจัดงานผู้สูงอายุ ปี 2562 ว่าใช้จ่าย  
นายโกมล  แพทอง    ไปเท่าไร เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง  
      ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  

2537 (และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 ปี พ.ศ. 2562)  มาตรา 
67 (6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
ซึ่องค์การบริหารส่วนต าบลถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในต าบล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ ซึ่ง
ผู้สูงอายุสามารถท าคุณประโยชน์ต่อสังคมควบคู่ไปกับลูกหลานคนรุ่น
หลังและเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมีความสุข 
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 ในต าบลหลักแก้วมีผู้สูงอายุทั้งสิ้น 1,058 คน ดังนั้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลักแก้วได้เล็งเห็นความส าคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลหลักแก้ว 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ขึ้น  เพ่ือดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุใน
ต าบลหลักแก้วให้คุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพทางกาย ทางจิตใจ ที่ดี
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 
งบประมาณตั้งไว้  93,700.- บาท 

ประธานสภาอบต.ฯ    5.3  เรื่องขอให้ผู้บริหารชี้แจงโครงการการจัดงานกีฬาประจ าปี  
นายโกมล  แพทอง    งบประมาณ 2562 ว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ เชิญฝ่ายบริหาร  
นายปริญญา  งามมุข    เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ กระผมนายปริญญา งามมุข  
รองนายกอบต.ฯ     รองนายกฯ ขอขี้แจงโครงการการจัดงานกีฬาประจ าปีงบประมาณ   

2562 ดังต่อไปนี้ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลักแก้ว มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตาม
มาตรา 16 (14)  การส่งเสริมกีฬา ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  
131,940.- บาท 

ประธานสภาอบต.ฯ    มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ เชิญครับ  
นายโกมล  แพทอง  
นายเฉลิมวิทย์  ย่ ารุ่ง    เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ กระผมนายเฉลิมวิทย์   
ส.อบต. หมู่ที่ 4      ย่ ารุ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 4 ต าบล  

หลักแก้ว ขอถามท่านประธานสภาฯ ไปยังฝ่ายบริหาร นายกอบต. ว่า 
ตามท่ีรองนายกฯ ได้ชี้แจงนั้น ผมเห็นว่ายังไม่ตรงประเด็น ประเด็นที่ 
จะสอบถาม คือทั้ง 3 โครงการ ได้จัดซื้อจัดจ้างอะไรไปบ้าง 

นายสุเทพ  แจ่มฟ้า    เรียนท่านประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกฯ กระผมนายสุเทพ -     
รองประธานสภาฯ  แจ่มฟ้า รองประธานสภาฯ ขอเรียนถามท่านประธานสภาฯ ไปยังฝ่าย

บริหาร นายก อบต.ว่าทั้ง 3 โครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อหรือจ้าง
อย่างไร มีรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุแต่ละชนิดต่อหน่วยเท่าใด ขอให้
ชี้แจงในส่วนนี้ด้วย และขอข้อมูลโครงการทั้งหมด มิใช่ว่าชี้แจงยอด
งบประมาณรวมแต่ละโครงการเท่านั้น 

ประธานสภา อบต.ฯ  ครับ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอะไรอีกหรือไม่...ถ้าไม่มีผม  
นายโกมล  แพทอง ขอปิดประชุม  เลิกประชุมเวลา  14.50  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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