
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  ประจ าปี  ๒๕๖2 
วันที่  9   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖2   เวลา  ๑๐.3๐ น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายโกมล  แพทอง ประธานสภาฯ  โกมล  แพทอง  

2. นายบัญชา  ชดช้อย เลขานุการสภา อบต.หลักแก้ว บัญชา  ชดช้อย  

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

4. นายสมบัติ  แก้ววิเศษ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 สมบัติ  แก้ววิเศษ  

5. นายชูชีพ  พ่ึงน้อย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ชูชีพ  พ่ึงน้อย  

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

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

8. นายวิชัย  คงมี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 วิชัย  คงมี  

9 นายยุวชน  จันทรรักษา สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ยุวชน จันทรรักษา  

10. นายมนตรี  บุรีทอง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 มนตรี  บุรีทอง  

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายยุทธนา  จ าปาปน  ส.อบต.หมู่ที่ 2  
2. นายวีระศักดิ์ จระเณร  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
3. นายวิสูทธิ์ ยอดข า  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
4. นายสุเทพ  แจ่มฟ้า  ส.อบต. หมู่ที่ 6  
5. นายทรงทรัพย์ แสงรื่น  ส.อบต. หมู่ที่ 7  
6. นายอนุชา เนตรบารมี  ส.อบต. หมู่ที่ 7  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมณเฑียร  ปัทมโรจน์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
2. นายปริญญา  งามมุข   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
3. นายสมัย  เพ่ิมสุข   เลขานุการนายก อบต.หลักแก้ว  
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เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
เลขานุการสภา อบต.   บัดนี้ท่านสมาชิกมาครบประชุมแล้ว กระผมใคร่ขอเรียนท่านประธานสภา  
นายบัญชา  ชดช้อย อบต.หลักแก้ว ได้ท าการเปิดประชุมครับ  
ประธานสภา อบต.   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร  
นายโกมล  แพทอง   ส่วนต าบลหลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2562  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 เรื่องขอให้ท่านสมาชิก อบต.ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนติดตาม
สอดส่องดูแลความเดือดร้อนของประชาชนด้วย 

1.2 เรื่องสมาชิก อบต.ลา ได้แก่ 1.นายทรงทรัพย์ แสงรื่น  ส.อบต.หมู่ที่ 7       
2. นายวิสูทธิ์ ยอดข า ส.อบต.หมู่ที่ 5 และ 3.นายวีระศักดิ์  จระเณร    
ส.อบต.หมู่ที่ 3  

ที่ประชุม    รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วในสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1          

ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เชิญเลขานุการสภา
ฯ 

เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกอบต. ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายบัญชา-     
นายบัญชา ชดช้อย ชดช้อย เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงเรื่องการประชุมครั้งที่แล้วมีด้วยกันทั้งหมด 

7 หน้าด้วยกัน โดยมีเรื่องที่ประชุมกันในระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา
คือ   
3.1 เรื่องญัตติเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2562 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการค่าขยายเขตไฟฟ้า ที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบ 

3.2 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2562) ที่ประชุมให้ความเห็นชอบและเรื่องอ่ืน ๆ รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมระเบียบวาระประชุม 

ประธานสภาอบต.ฯ   มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดหรือไม่ เชิญครับ  
นายโกมล  แพทอง  
นายเฉลิม  ย่ ารุ่ง เรียนประธานสภา กระผมนายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง ผมขอให้แก้ไขข้อความใน

รายงานการประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2562 หน้า 6 ของนางมะลิ ปิ่นทอง ได้ขอให้ด าเนินการ “ขุดลอก
เส้นหนองจอกท่ีบันทึกผิด เป็น“ท าถนนเสริมดินลูกรังคลองหนองจอก” 
ด้วย 
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ประธานสภา อบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขข้อความใดอีกหรือไม่....ครับถ้าไม่มีผมขอมติที่  
นายโกมล  แพทอง ประชุมด้วยว่า ถ้าใครเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วในสมัย

ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2562 โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  8  เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  
ประธานสภาอบต.ฯ  
นายโกมล  แพทอง เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 3.1 เรื่องเพ่ือพิจารณาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัด 1 คน เชิญเลขานุการชี้แจง 
เลขานุการสภา อบต. เรียนประธานสภา และท่านสมาชิกฯ  
นายบัญชา  ชดช้อย ด้วยอ าเภอวิเศษชัยชาญแจ้งเรื่องการสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น

กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดที่มาด้วยระเบียบส านักนายกว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ได้ก าหนดให้ทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานคร มี
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด เป็นกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ตามข้อ 
22 ของระเบียบฯ ในการสอดส่องและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญที่ประชุมเสนอ  
นายโกมล  แพทอง 
นายส ารวย  ประเสริฐศรี ผมขอเสนอนายชูชีพ  พ่ึงน้อย  ส.อบต.หมู่ที่ 3  
ประธานสภาอบต.ฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ  
นายโกมล  แพทอง นายสมบัติ  แก้ววิเศษ ส.อบต.หมู่ที่ 2 และนางน้ าวุ้น  ผาสุกโก ส.อบต.หมู่ที่ 

4  รับรอง 
ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกหรือไม่ครับ.....ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วย  
นายโกมล  แพทอง ว่าถ้าใครเห็นชอบให้นายชูชีพ  พ่ึงน้อย ส.อบต.หมู่ที่ 3 เป็นผู้แทนสมาชิกสภา

ท้องถิ่น เป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  โปรดยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง  เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาอบต.ฯ 3.2  ญัตติเรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือไป

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  3  โครงการ เชิญเลขานุการชี้แจง            
ข้อกฎหมาย 
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เลขานุการสภาอบตฯ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  
นายบัญชา  ชดช้อย  
 ข้อกฏหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ข้อเท็จจริง 
 เนื่องจากการตั้งงบประมาณเดิมเป็นการตั้งจ่ายอยู่ในหมวดค่าจ้างเหมาบริการ

แต่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานว่าให้ตั้งโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างไว้ในหมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จึงขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จ านวน  3 
โครงการดังต่อไปนี้  
1. โครงการฝังท่อระบายน้ าบริเวณบ้านนายเชื่อม อินใย บ้านรางขุนแผนหมู่

ที่ 6 ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง งบประมาณที่
โอน 23,800.- บาท  

2. โครงการปรับเปลี่ยนท่อระบายน้ าบริเวณสะพาน คสล.หน้าวัดใหม่ทาง
ข้าม หมู่ที่ 3 ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
งบประมาณ 24,000.- บาท   

3. โครงการปรับระดับความลึกท่อระบายน้ าบริเวณสายตรงแยกบ้าน       
นายสมจิตร ด าประภา หมู่ที่ 8 ต าบลหลักแก้ว อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 10,200.- บาท 
ทั้ง 3 โครงการนี้ โอนลดจากแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ซึ่งมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2562 จึงขอตั้งเป็นรายการใหม่ครับ 

ประธานสภา อบต.ฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่เชิญครับ...ครับถ้าไม่มีผมเห็นว่า  
นายโกมล  แพทอง ถ้าหากทั้ง 3 โครงการเป็นการก่อสร้างจะต้องมีแบบแปลนแผนผัง ผมขอให้

กองช่างชี้แจง   
เลขานุการสภาฯ ครับ เนื่องจากช่างโยธาไปประชุม  
นายบัญชา ชดช้อย  
ประธานสภาอบต.ฯ ถ้าไม่มีใครชี้แจงผมขอเลื่อนการพิจารณาญัตตินี้ออกไปก่อน หากพร้อมเมื่อไร  
นายโกมล  แพทอง ก็ขอให้ประชุมใหม่ได้ มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เอาเป็น

ว่าผมจะถามในที่ประชุมว่าถ้าใครเห็นด้วย ให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน
ให้ยกมือ ถ้าใครไม่เห็นด้วยให้เลื่อนการพิจารณาก็ขอให้ยกมือ ครับ ใครเห็น
ด้วยให้เลื่อนการพิจารณาญัตติการขอโอนงบประมาณทั้ง 3 โครงการโปรด   
ยกมือ  
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มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  5  เสียง  
ประธานสภาอบต.ฯ ใครไม่เห็นด้วยให้เลื่อนการพิจารณาญัตติการโอนเงินงบประมาณท้ัง 3  
นายโกมล  แพทอง โครงการ โปรดยกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 4 เสียงเป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาอบต. เป็นอันว่าที่ประชุมเสียงข้างมากให้เลื่อนการพิจารณาไปก่อน  
นายโกมล  แพทอง โดยขอให้ทางฝ่ายบริหารจัดท าเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุม

ครั้งต่อไปในคราวหน้า 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ เชิญที่ประชุมครับ  
นายส ารวย  ประเสริฐศรี เรื่องประธานสภาฯ ท่านสมาชิก กระผมนายส ารวย ประเสริฐศรี ส.อบต.หมู่ที่  
ส.อบต. หมู่ที่ 1 1 ผมขอให้ตามเรื่องที่เสนอไปคือการฝังท่อระบายน้ าลงคลองจากบ้านผู้ช่วย

จงดี ผู้ช่วยเฉลียว เป็นการเร่งด่วน 
นายสมบัติ  แก้ววิเศษ เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกอบต. กระผมขอตามเรื่องรื้อถอนถนนห้วยรี  
ส.อบต. หมู่ที่ 2 
นายชูชีพ  พึ่งน้อย เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิก อบต. กระผมขอให้ทางฝ่ายบริหาร อบต.ได้  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ท าหนังสือขอบคุณกรมชลประทานตอนชัณสูตรที่น ารถมาตัดผักตบชวาใน

คลองให้ 
นายเฉลิมวิทย์  ย่ ารุ่ง เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผมขอเรียนถามว่าจะลงลูกรังให้เมื่อไร 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 ถนนเส้นบ้านหมวดบุญส่ง บัวอุไร ถึงบ้านนางสีนวน สนิทสูงเนิน และตามเรื่อง

เส้นหนองจอกด้วย 
นายวิชัย คงมี เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกกระผมขอให้ด าเนินการเรื่องถนนลงคอนกรีต  
ส.อบต. หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนายไพศาล หุ่นแก้ว ถึงบ้านนายประเทือง มาลัยนาค และ

จากถนนคอนกรีตสะพานเหล็ก (บ้านดาบจ าเนียร)  ถึงบ้านนายประสิทธิ์     
ศรีสุวรรณ 

ประธานสภา อบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ถ้าไม่มีในส่วนของหมู่ที่ 1 กระผมมี  
นายโกมล  แพทอง หลายเรื่องให้ทางฝ่ายบริหารได้ด าเนินการด้วยคือ  

1.  เรื่องให้ผู้รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างคณะกรรมการตรวจการจ้างให้
ตรวจสอบงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายจ ารัฐ แพทอง 
ถึงบ้านนางน้ าตาล สุกใส  งานไม่เรียบร้อย เทถนนสูงๆ ต่ าๆ กันแบบไม่ได้
แนวลงลูกรังไหล่ทางตามแบบหนา 15 cm กว้าง 25 cm ยาวตลอดทั้ง 
2 แถบ แต่ผู้รับเหมาลงลูกรังไม่พอตามแบบท่ีก าหนดใช้งานไม่ได้ ขอให้
ผู้ดูแลแก้ไขงานให้ใช้การได้   

2. เรื่องฉีดยาก าจัดวัชพืชในคลองส่งน้ า 1 ขวา 2 ขวา จากประตูน้ าหมู่ที่ 6 
ถึงบ้านนางบุญธรรม พันธุ์ดี หมู่ที่ 1 ขอให้เจ้าหน้าที่ อบต.ไปฉีดยาซ้ าอีก
ให้ตายทั้งหมด 3 เดือน/1 ครั้ง 

3. เรื่องตัดแต่งก่ิงไม้ บริเวณถนนหน้าบ้านและหลังบ้านให้ตัดแต่ง 3 เดือน/
1 ครั้ง  
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4. ขอให้ทาง อบต. หลักแก้ว ขอรถแบคโฮจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
มาขุดลอกคลอง 1 ขวา 2 ขวา หมู่ที่ 1 บ้านคลองพูลจากประตูน้ า หมู่ที่ 
6 ถึงสะพานปูนศาลาประชาคมหมู่ท่ี 1   

5. ขอเรือ 1 ล า เพ่ือน ามาใช้ในการเก็บขยะ และก าจัดวัชพืชในคลองส่งน้ า
คลองพูล 1 ขวา 2 ขวา เพ่ือเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน  

6. เรื่องจัดซื้อรถขยะ ขอให้ด าเนินการเร่งด่วน เพราะพ่ีน้องประชาชน
เดือดร้อนเรื่องไม่มีที่ทิ้งขยะ 

7. ขอให้จัดเจ้าหน้าที่ อบต.หลักแก้ว มีฉีดยาก าจัดยุงลายของหมู่ที่ 1 ทั้งหมู่ 
8. ให้เจ้าหน้าที่ซ่อมไปแสงสว่างทางถนนหน้าบ้านและหลังบ้านดับหลายจุด 
9. ให้เจ้าหน้าที่ อบต.หลักแก้วมาซ่อมเสียงตามสายไม่ดังหลายจุด  
10.  เรื่องประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ที่สร้างใหม่นั้น ตอนนี้มีรั่ว และท่อประปา

ช ารุด   
 
ประธานสภา อบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม เลิกประชุม  
นายโกมล  แพทอง เวลา 12.20  น.   
  
 

                             (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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