
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่  1  ประจ าปี ๒๕๖3 

วันที่  11 เดือนพฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖3   เวลา  10.30 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑. นายโกมล  แพทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว โกมล  แพทอง  

2. นายบัญชา ชดช้อย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว บัญชา  ชดช้อย  

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

4. นายสมบัติ แก้ววิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 2 สมบัติ แก้ววิเศษ  

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

6. นายชูชีพ พึ่งน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 3 ชูชีพ พึ่งน้อย  

7. นายวีระศักดิ์ จระเณร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 3 วีระศักดิ์ จระเณร  

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

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

10 นายวิสูทธิ์ ยอดข า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 5 วิสูทธิ์ ยอดข า  

11. นายวิชัย  คงมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 5 วิชัย  คงมี  

12 นายทรงทรัพย์ แสงรื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 7 ทรงทรัพย์ แสงรื่น  

13 นายมนตรี บุรีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 8 มนตรี บุรีทอง  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสุเทพ  แจ่มฟ้า  รองประธานสภา อบต.  
2. นายยุวชน  จันทรรักษา  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  6  
3. นายอนุชา  เนตรบารมี  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  7 
4. นายเฉลย  อ าพันเรือง  สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่  8  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมณเฑียร  ปัทมโรจน์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
2. นายปริญญา  งามมุข   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
3. นายสุขุม  ชุบขึ้น   รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  
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4. นางเบญจวรรณ เมืองเชียงหวาน นักวิชาการศึกษา  
5. นางสาวรัญชน์ทิชา อ่อนเงิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 
เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
เลขานุการสภา อบต.   บัดนี้สมาชิกมาครบประชุมแล้ว กระผมใคร่ขอเรียนท่านประธานสภา  
นายบัญชา  ชดช้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ได้ท าการเปิดประชุมครับ  
ประธานสภา อบต.   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร  
นายโกมล  แพทอง   ส่วนต าบลหลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ทุกท่านได้สอดส่อง
ดูแลความทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนด้วย 
1.2 ขอให้สมาชิกได้ปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคโควิด 2019 โดยการสวม
หน้ากากอนามัยและแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมมือด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เชิญเลขานุการสภา
ชี้แจง 

เลขานุการสภาฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกฯ กระผมนายบัญชา ชดช้อย    
นายบัญชา  ชดช้อย   เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงการประชุมครั้งที่แล้ว ดังนี้ การประชุมครั้งที่แล้วมี  

ด้วยกันทั้งหมด 13 หน้าด้วยกันรายละเอียดขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบดูด้วย
ว่าจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดๆ หรือไม่ เชิญครับ 

ประธานสภาอบต.ฯ   มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดๆ หรือไม่ครับ ครับถ้าไม่มีผมขอมติที่    
นายโกมล  แพทอง   ประชุมด้วยหากใครเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วในสมัย  

ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 
2563 โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง   12  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ   เรื่องเพ่ือพิจารณา  
นายโกมล  แพทอง   3.1 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2563 – 

2565)  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เชิญเลขานุการชี้แจง ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

เลขานุการสภาฯ    เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพกระผมนายบัญชา ชดช้อย 
นายบัญชา  ชดช้อย   เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การกรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้  



- 3   - 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 แต่เนื่องด้วยหนังสือจังหวัดอ่างทอง ด่วนที่สุด ที่ อท. 0023.3/ว
1901 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่องการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณี
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) แจ้งว่า
จังหวัดอ่างทองพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดท าประชาคาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม อาจท าให้ประชาชนในพื้นท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมาร่วมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม อาจท าให้
ประชาชนในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาร่วมประชาคมเพ่ือพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เกิดสภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 )  ประกอบกับประกาศกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เรื่องก าหนดมาตรการป้องกันโรคในพื้นที่ (ฉบับที่ 
5)  พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ห้ามมีขบวนแห่ และห้าจัดเลี้ยง
ผู้ที่มาร่วมงาน ในงานอุปสมบท  งานมงคลสมรสงานอ่ืน ๆ เนื่องจากเป็น
ลักษณะของการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ซึ่งอาจเป็นการแพร่ระบาดของโรค
ฯ ในพื้นที่ จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อ 5 วรรคสอง ยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง 
จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19)  จะคลี่คลายไปในทางท่ีปลอดภัย 

ประธานสภาอบต.ฯ   เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด  
นายโกมล  แพทอง   
นางสาวรัญชน์ทิชา  อ่อนเงิน  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิก ดิฉันนางสาวรัญชน์ทิชา อ่อนเงิน 
นักวิเคราะห์ฯ    ขอชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 5  

/2563 ตามรายละเอียด ดังนี้  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้) 
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ประธานสภาอบต.ฯ   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 1...2...3  ครับถ้าไม่มีผม  
นายโกมล  แพทอง ขอมติที่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 5/2563 โปรดยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง   12 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 3.2  ญัตติเรื่องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
นายโกมล แพทอง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคก้ันกระจกแบ่งพ้ืนที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.หลักแก้ว เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ชี้แจงในที่ประชุมทราบและ
ให้เข้าใจด้วย  

นางเบญจวรรณ เมืองเชียงหวาน เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางเบญจวรรณ  
รก.ผอ.กองการศึกษาฯ เมืองเชียงหวาน รก.ผอ.กองการศึกษาฯ ขอชี้แจงเหตุผลดังต่อไปนี้ ตามท่ีกอง

การศึกษาฯ ขอชี้แจงเหตุผลดังต่อไปนี้ตามที่กองการศึกษาได้ตั้งงบประมาณค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภคก้ันกระจกแบ่งพ้ืนที่ใช้สอย
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หลักแก้ว เนื่องจากคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางได้แจ้งว่ามีวัสดุบางชนิดไม่ได้ท าการผลิตแล้ว จึงมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนวัสดุบางรายการท าให้ต้องแก้ไขแบบและประมาณการใหม่ 
รายละเอียดขอให้ช่างโยธาได้ท าการชี้แจงต่อไป  

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญช่างโยธาชี้แจง  
นายโกมล  แพทอง  
นายสุขุม  ชุบขึ้น เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกท่ีเคารพ กระผมนายสุขุม ชุบขึ้น  

รก.ผอ.กองช่างขอชี้แจงรายละเอียดประกอบดังต่อไปนี้ 
 ข้อความเดิม 1. รายการวัสดุที่จะใช้ด าเนินการในรายละเอียดแบบแปลนส่วน

ของวงกบอลูมิเนียมสีฟ้า ขนาดที่ก าหนดไว้คือ 2”×4” และกรอบบาน
อลูมิเนียมสีขาว ขนาดที่ก าหนดไว้คือ 1” × 4” ตรวจสอบทางหน้าร้านต่างๆ 
แล้ว ปรากฏว่าขนาดที่ก าหนดไว้ วัสดุดังกล่าวได้ยกเลิกการผลิต ท าให้งาน
โครงการดังกล่าวด าเนินการต่อไปไม่ได้ โดยก าหนดรายละเอียดลักษณะ
ปริมาณคุณภาพข้อความใหม่ ดังนี้ 
1. วงกบอลูมิเนียมสีชา ขนาด 2”×4”  เป็นขนาด 1.3/4 × 4” 
2. กรอบบานอลูมิเนียมสีชา ขนาด 1”×4”เป็นขนาด 1.3/4 × 2” 

ประธานสภาอบต.ฯ   เชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
นายโกมล  แพทอง    
เลขานุการสภาอบต.   เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมนายบัญชา ชดช้อย  
นายบัญชา  ชดช้อย เลขานุการสภาอบต.ฯ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ (3)  พ.ศ. 2543 ข้อ 29  
ก าหนดว่า “ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ครับ 

ประธานสภาอบต.ฯ ตามที่กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงมานั้น มีสมาชิก  
นายโกมล  แพทอง  ท่านใดจะซักถามอะไรอีกหรือไม่ 1..2..3.. ครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม

ด้วยว่าถ้าใครเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 12 เสียง เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาอบต.ฯ  
นายโกมล  แทอง 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ เชิญที่ประชุม ครับ  
นายเฉลิมวิทย์  ย่ ารุ่ง เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง ส.อบต.หมู่ที่ 4  
ส.อบต.หมู่ที่ 4  กระผมขอให้แก้ไข ข้อความเดิม จากโครงการจัดซื้อถังขยะว่าขอให้จัดซื้อถัง

ขยะเพ่ิมเติมอีกได้หรือไม่ เป็นให้ตั้งงบประมาณจัดซื้อถังขยะควบคู่กับการ
จัดซื้อถุงพาสติกด้วย  

  2. ขอให้ทาง อบต.หลักแก้วได้ท าการขยายพื้นที่ถนนหน้าวัดคลอง
ส าโรงออกไปอีก 

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญนายยุทธนา  จ าปาปน  
นายโกมล  แพทอง  
นายยุทธนา  จ าปาปน เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายยุทธนา  จ าปาปน  ส.อบต.หมู่ที่ 2 ขอให้  
ส.อบต. หมู่ที่  2  ทาง อบต.หลักแก้ว ได้ท าการซ่อมแซมคอสะพานวัดใหม่ทางข้ามด้วย 

เนื่องจากเกิดการช ารุดเสียหายหากปล่อยไว้จะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาได้  
ประธานสภา อบต.ฯ มีที่ประชุมจะมีเสนออะไรอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอฝากฝ่ายผู้บริหาร  
นายโกมล  แพทอง 1. เรื่องการขอรถแม๊คโคขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ผมยื่นค าร้อง

หลายครั้งแล้ว แต่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้วไม่ด าเนินการ เป็น
เพราะเหตุใดผมได้คุยกับนายกสุรเชษฐ์  นิ่มกุล แล้ว ว่ายังไม่เห็นเรื่องส่งมา  

นายสุขุม  ชุบขึ้น เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิก เรื่องที่ท่านประธานสภาฯ ได้ถาม  
รก.ผอ.กองช่าง นั้น ผมขอชี้แจง ดังนี้ ตามค าร้องกองช่างได้เสนอไปตามข้ันตอนถึงผู้บริหาร 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว แต่นายก ยังมิได้สั่งการอย่างใด 
อย่างหนึ่งมาครับ 

ประธานสภาอบต.ฯ ครับอีก 2 เรื่อง คือ เรื่องแรก ผมได้ยื่นค าร้องไปนานแล้วให้ด าเนินการแก้ไข  
นายโกมล  แพทอง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 1 ต าบลหลักแก้ว เรื่องท่อระบาย

น้ าจ านวน 3  จุด ด้วยกันคือ  
 จุดที่ 1  บริเวณบ้านนางจงดี  เรืองจรัส  
 จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้านนายสมชาย ถนอมสินธุ์  
 จุดที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนายเชาว์ จันทร์รักษา  
 เรื่องท่ีสอง  เรื่องไฟฟ้าทางสาธารณะจากศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ถึงวัดคลอง

พูลไม่ติด  
 เรื่องท่ีสาม  เรื่องถนนคลองพูลช ารุดเสียหายมาก 
 ทั้งสามเรื่องนี้ผมขอให้ฝ่ายบริหาร อบต. ได้ด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเป็น

กรณีจ าเป็นและเร่งด่วนด้วย  ใครมีอะไรอีกหรือไม่เชิญครับ 
นางน้ าวุ้น  ผาสุกโก เรียนประธานสภา อบต.ฯ ดิฉันนางน้ าวุ้น ผาสุกโก ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอให้  
ส.อบต.หมู่ที่ 4 ประธานสภาฯ แจ้งฝ่ายบริหารด้วยว่า สายไฟฟ้าแรงสูงประปาหมู่ที่ 4 ต าบล

หลักแก้วหย่อนลงมาก อาจท าให้เกิดอันตรายได้จึงขอให้ด าเนินการแก้ไขด้วย  
ประธานสภา อบต.ฯ เชิญนายวิชัย  คงมี  
ส.อบต.หมู่ที่ 5 เรียนท่านประธานสภาอบต.ฯ กระผมนายวิชัย  คงมี ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอเรียน

ฝากท่านประธานสภา ถึงนายก อบต.หลักแก้ว ด้วยว่า นายบุญชอบ  
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ประชาชนหมู่ที่ 5 แจ้งว่าถนนหน้าบ้านนายงาม ยาวประมาณ 200 เมตร  ผิว
จราจรแตกช ารุดเสียหายมาก จึงขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ด าเนินการแก้ไขด้วย 

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญนายวิสูทธิ์ ยอดข า ส.อบต.หมู่ที่ 5  
นายโกมล  แพทอง 
นายวิสูทธิ์ ยอดข า เรียนท่านประธานสภา อบต.ฯ กระผมนายวิสูทธิ์ ยอดข า ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอ  
ส.อบต. หมู่ที่ 5 ฝากท่านประธานถึง นายก อบต.หลักแก้ว ด้วยคือ  
 1. เรื่อง รถแม็คโครขุดลอกคลองที่มานั้นมีขนาดใหญ่ไป ไม่มีตัวเล็กหรือครับ 

เพราะสภาพพ้ืนที่เป็นคลองเล็กๆ 
 2. เรื่องถนนทางหลวงชนบทบริเวณหมู่ท่ี 5 ต าบลหลักแก้ว แตก ช ารุด

เสียหายมากอาจจะเกิดอันตรายได้ 
 3. เรื่องน้ าในคลองบริเวณหมู่ที่ 5 ต าบลหลักแก้วไม่มีเลย  
 ทั้ง 3 เรื่องนั้น กระผมขอให้ทางนายก อบต.หลักแก้วได้ด าเนินการแก้ไขเป็น

กรณีจ าเป็นและเร่งด่วนด้วย 
 

ประธานสภา อบต.ฯ   มีสมาชิกทานอ่ืนมีอะไรอีกหรือไม่ ครับถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  
นายโกมล  แพทอง   เลิกประชุมเวลา  12.35  น.    
 
 

                             (ลงชื่อ)  บัญชา  ชดช้อย   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายบัญชา  ชดช้อย) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
 
 

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้ว 
 

ลงชื่อ     ทรงทรัพย์ แสงรื่น    ลงชื่อ     วีระศักดิ์ จระเณร 
        (นายทรงทรัพย์  แสงรื่น)             (นายวีระศักดิ์  จระเณร) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว                   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลหลักแก้ว  

หมู่ที่ 7                     หมู่ที่ 3       
   

 
   ลงชื่อ         ส ารวย  ประเสริฐศร ี

  (นายส ารวย  ประเสริฐศรี) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 


