
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งที่  1  ประจ าปี ๒๕๖3 

วันที่  24 เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๖3   เวลา  10.30 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑. นายโกมล  แพทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแ0ฤก้ว โกมล  แพทอง  

2. นายสุเทพ  แจ่มฟ้า รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว สุเทพ  แจ่มฟ้า  

3. นายบัญชา ชดช้อย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว บัญชา  ชดช้อย  

4. นายสมบัติ แก้ววิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 2 สมบัติ แก้ววิเศษ  

5. นายชูชีพ พึ่งน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 3 ชูชีพ พึ่งน้อย  

6. นายวีระศักดิ์ จระเณร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 3 วีระศักดิ์ จระเณร  

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

8. นายยุวชน จันทรรักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 6 ยุวชน จันทรรักษา  

9. นายอนุชา เนตรบารมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 7 อนุชา เนตรบารมี  

10. นายทรงทรัพย์ แสงรื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 7 ทรงทรัพย์ แสงรื่น  

11 นายมนตรี บุรีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 8 มนตรี บุรีทอง  

12 นายเฉลย อ าพันเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 8 เฉลย อ าพันเรือง  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายส ารวย ประเสริฐศรี 
2. นายยุทธนา จ าปาปน 
3. นางน้ าวุ้น  ผาสุกโก 
4. นายวิชัย  คงมี 
5. นายวิสูทธิ์  ยอดข า 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมณเฑียร  ปัทมโรจน์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
2. นายปริญญา  งามมุข   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
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เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
เลขานุการสภา อบต.   บัดนี้สมาชิกมาครบประชุมแล้ว กระผมใคร่ขอเรียนท่านประธานสภา  
นายบัญชา  ชดช้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ได้ท าการเปิดประชุมครับ  
ประธานสภา อบต.   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร  
นายโกมล  แพทอง   ส่วนต าบลหลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 เรื่องนายวิสูทธิ์ ยอดข า ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอลา ส่วนคนอ่ืนๆ ผมไม่ทราบ 
เลขานุการสภาฯ    นายส ารวย  ประเสริฐศรี ส.อบต. หมู่ที่ 1 โทรศัพท์มาว่าขอลากิจเนื่องจากน า
นายบัญชา  ชดช้อย   ญาติไปพบแพทย์  
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง 

ที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 มีด้วยกันทั้งหมดจ านวน 
8 หน้าด้วยกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ ส.อบต.ทุกท่านไปแล้ว
ให้ตรวจสอบด้วยว่าจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดๆ  หรือไม่เชิญครับ 

ประธานสภาอบต.ฯ   มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดๆ หรือไม่ 1...2...3 หากไม่มีผมขอ  
นายโกมล  แพทอง   มติที่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วโปรด  

ยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาอบต.    
นายโกมล  แพทอง  
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพ่ือพิจารณา  

3.1 เรื่องก าหนดวันเริ่มต้นประชุมและจ านวนวันประชุมของสมัยประชุมสมัย
สามัญ ประจ าปี 2563 แต่ละสมัยและก าหนดวันเริ่มต้นวันประชุมและ
จ านวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี สมัยแรกของปี 2564  
เชิญเลขานุการฯ ขี้แจงข้อกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. นาย
บัญชา  ชดช้อย   2547 ข้อ 21 ก าหนดว่า การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  

ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีของแต่ละสมัยใน
ปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของ
สภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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 ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนด
วันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุม
สามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้  
ข้อ 11 (3)  ก าหนดว่า  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละ
สมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
 การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฏหมาย
ก าหนดว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 

ประธานสภาฯ    มีสมาชิกฯ ท่านใดจะซักถามอะไรหรือไม่ครับ เชิญครับ 1...2...3... หากไม่มี  
นายโกมล  แพทอง   เชิญที่ประชุมเสนอว่าสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2563 มีก่ีสมัย และวัน  

เริ่มต้นวันประชุมและจ านวนวันประชุมครับ 
นายสมบัติ  แก้ววิเศษ   เสนอให้มีสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 มี 4 สมัย  
ส. อบต.หมู่ที่ 2 
ประธานสภา อบต.ฯ   ขอผู้รับรองด้วยครับ  
นายโกมล  แพทอง  

นายชูชีพ  พ่ึงน้อย  ส.อบต.หมู่ที่ 3 และนายวีระศักดิ์ จระเณร ส.อบต.หมู่ที่ 3 
รับรอง  

ประธานสภาอบต.ฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ...  
นายโกมล  แพทอง   ครับ  ถ้าใครเห็นชอบตามที่นายสมบัติ แก้ววิเศษ เสนอมา โปรดยกมือด้วย  

ครับ 
มติที่ประชุม    เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง  เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภา อบต.ฯ   ต่อไปเป็นการเสนอจ านวนวันประชุมของสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 
นายโกมล  แพทอง   แต่ละสมัย เชิญที่ประชุมเสนอด้วย  
  
นายชูชีพ  พึ่งน้อย   เสนอจ านวนสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 จ านวน 15 วัน  
ส.อบต.หมู่ที่ 3    โดยให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นต้นไป  
ประธานสภาอบต.ฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
นายโกมล  แพทอง    นายวีระศักดิ์  จระเณร ส.อบต. หมู่ที่ 3 และนายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง ส.อบต.หมู่ที่  

4 รับรอง 
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ประธานสภาอบต.ฯ   ต่อไปเป็นสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 เชิญครับ  
นายโกมล  แพทอง 
นายวีระศักดิ์  จระเณร   ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 จ านวน 15 วัน  
ส.อบต. หมู่ที่ 3   โดยให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป  
ประธานสภาอบต.   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  
นายโกมล  แพทอง   นายเฉลิมวิทย์  ย่ ารุ่ง  ส.อบต.หมู่ที่ 4 และนายยุวชน จันทรรักษา ส.อบต.หมู่
ประธานสภาอบต.ฯ   ที่ 6 รับรอง  
ประธานสภาอบต.ฯ   ต่อไปเป็นสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 เชิญครับ 
นายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง   ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 จ านวน 15 วัน    
ส.อบต. หมู่ที่ 4    โดยให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป  
ประธานสภา อบต.ฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  
นายโกมล  แพทอง นายยุวชน จันทรรักษา ส.อบต.หมู่ที่ 6 และนายอนุชา เนตรบารมี ส.อบต.หมู่

ที่ 7 รับรอง  
ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ  
นายโกมล แพทอง ตามที่เสนอมาท้ังหมด หากใครเห็นชอบ โปรดยกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาอบต.ฯ ต่อไปให้ที่ประชุมเสนอก าหนดวันเริ่มต้นวันประชุมและจ านวนวันประชุมของ  
นายโกมล  แพทอง สมัยประชุมสามัญ ประจ าปีสมัยแรกของปี 2564 เชิญครับ  
นายอนุชา เนตรบารมี ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2564 มีก าหนด 15 วัน โดย  
ส.อบต. หมู่ที่ 7 เริ่มตั้งแต่วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป  
ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่....ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
นายโกมล  แพทอง ด้วยว่าหากใครเห็นชอบ โปรดยกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาอบต.ฯ 
นายโกมล แพทอง  
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ  
นายสมบัติ  แก้ววิเศษ เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิก กระผม นายสมบัติ แก้ววิเศษ ส.อบต.  
ส.อบต. หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 ขอเรียนถามประธานสภา ว่า ถนนทางหลวงชนบท องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอ่างทอง  ซึ่งอยู่ในที่ หมู่ที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลัก
แก้ว นั้น ได้วางแผนจะด าเนินการซ่อมแซมอย่างไร เมื่อใด  
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นายวีระศักดิ์ จระเณร เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิก กระผมนายวีระศักดิ์ จระเณร ส.อบต. 
ส.อบต. หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 ขอเรียนถามท่านประธานสภาฯ ว่าถนนคันคลองวัดใหม่ทางข้ามทรุด

จะด าเนินการแก้ไขอย่างไรครับ และขอทราบรายละเอียดรถบรรทุกขยะว่าได้
ด าเนินการจัดเก็บขยะอย่างไรในแต่ละวัน และที่วัดใหม่ทางข้ามมีถุงขยะกอง
อยู่มากเนื่องจากมีงานวัดจึงขอให้ทาง อบต.หลักแก้วไปด าเนินการจัดเก็บขยะ
ด้วยครับ 

นายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิก กระผมนายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง ส.อบต.หมู่ที่  
ส.อบต. หมู่ที่ 4 4 ขอเรียนถามประธานสภาฯ ว่า ถังขยะท่ีอบต.ได้เอาไปไว้ตามหมู่บ้านนั้น มี

จ านวนกี่ใบ ซึ่งหากมีการใช้ถุงใส่ขยะแทนถังขยะนั้นในส่วนของถังขยะนั้นจะ
เอาไปท าอะไร ผมเห็นว่าควรเอาไปท าที่เก็บขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์โดยให้มี
ฝาปิดด้วย 

นายสุเทพ  แจ่มฟ้า เรียนประธานสภา และท่านสมาชิก ผมนายสุเทพ แจ่มฟ้า รองประธานสภาฯ  
รองประธานสภาฯ และสมาชิก อบต. กระผมขอเสนอว่ากรณีวัดได้จัดงานต่างๆ และมีขยะให้แจ้ง

อบต.ด้วยครับ 
ประธานสภา อบต.ฯ มีสมาชิกท่านอ่ืนมีอะไรอีกหรือไม่...ถ้าไม่มีผมขอเสนอเพ่ิมเติมว่า  
นายโกมล  แพทอง 1. ในเรื่องถนนริมคลอง หมู่ที่ 3 วัดใหม่ทางข้ามทรุดนั้น ต้องใช้เข็มและการ

เทคอนกรีตต้องใช้เหล็กใหญ่เข็มใหญ่ ขนาด 6 เมตร 10 เมตร  
 2. เรื่องขอเสนอให้ผู้บริหาร อบต.หลักแก้ว ได้ด าเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

อีก 1 คัน 
 3. เรื่องโครงการต่าง ๆ ที่กันเงินงบประมาณไว้นั้นได้ด าเนินการไปหมดหรือยัง  
 4. เรื่องท าท่อระบายน้ า บริเวณหมู่ท่ี 1  
 5. เรื่องขอสนับสนุนรถแบ็คโฮขุดลอกและก าจัดวัชพืช  
 6. เรื่องถนนลาดยางเรียบคลองพลู 1 ขวา 2 ขวา ค าร้อง เมื่อวันที่ 9 

ธันวาคม 2562 ทางผู้บริหารได้ด าเนินการอะไรไปหรือยัง 
 7. เรื่องขอให้ทางฝ่ายบริหาร อบต. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณหมู่ท่ี 1 

ต าบลหลักแก้ว บ้านผู้ช่วยนเรศ ด้วย  
 8.  เรื่องขอให้ทางฝ่ายบริหารด าเนินการซ่อมแซมเสียงตามสายด้วย ตามค า

ร้องเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ด้วย  
 มีสมาชิกท่านอ่ืน มีอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ  
นายสุเทพ  แจ่มฟ้า เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิก กระผมนายสุเทพ แจ่มฟ้า  
รองประธานสภาฯ  
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รองประธานสภาฯ กระผมขอให้ทางผู้บริหาร อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการทั้ง 3 
โครงการที่นายวิชัย  คงมี ส.อบต.หมู่ที่ 5 ได้เสนอกระทู้ถามไปว่าแต่ละ
โครงการมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ไม่ใช่สรุปเพียงว่าใช้งบประมาณไป
เท่าไร 

ประธานสภา อบต.ฯ   มีสมาชิกทานอ่ืนมีอะไรอีกหรือไม่ ครับถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  
นายโกมล  แพทอง   เลิกประชุมเวลา  11.50  น.    

 
 
 

                      (ลงชื่อ)  บัญชา  ชดช้อย     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายบัญชา  ชดช้อย) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
 
 
 

(ลงชื่อ)          โกมล  แพทอง  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                (นายโกมล  แพทอง) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้ว 
 

ลงชื่อ       ทรงทรัพย ์ แสงรืน่    ลงชื่อ       วีระศักดิ์  จระเณร 
           (นายทรงทรัพย์  แสงรื่น)     (นายวีระศักดิ์  จระเณร) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว                   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลหลักแก้ว  

หมู่ที่ 7                     หมู่ที่ 3       
   

 
 
 

   ลงชื่อ         ส ารวย  ประเสริฐศร ี
  (นายส ารวย  ประเสริฐศรี) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


