
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี ๒๕๖3 
วันที่  17 เดือนสิงหาคมพ.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. 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. นายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 4 เฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง  

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

11. นายวิชัย  คงมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 5 วิชัย  คงมี  

12. นายยุวชน  จันทรรักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 6 ยุวชน จันทรรักษา  

13. นายอนุชา  เนตรบารมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ที่ 7 อนุชา เนตรบารมี  

14. นายทรงทรัพย์ แสงรื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 7 ทรงทรัพย์ แสงรื่น  

15. นายมนตรี บุรีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ 8 มนตรี บุรีทอง  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวิสูทธิ์  ยอดข า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว หมู่ที่  5  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสาทิตย์แจ่มฟ้า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
2. นายมณเฑียร  ปัทมโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
3. นายปริญญา  งามมุข  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
4. นางวิมล  ปาณะดิษ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
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5. นายสมชาย  โพธิ์ทอง   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว  
6. นายสุขุม  ชุบขึ้น   รก.ผู้อ านวยการกองช่าง  
7. นางเบญจวรรณ เมืองเชียงหวาน นักวิชาการศึกษา  
8. นางสาวรัญชน์ทิชา อ่อนเงิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
9. นางสาวขวัญยืน  ปุยเงิน  นักวิชาการพัสดุ  
 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
เลขานุการสภา อบต.   บัดนี้สมาชิกมาครบประชุมแล้ว กระผมใคร่ขอเรียนท่านประธานสภา  
นายบัญชา  ชดช้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ได้ท าการเปิดประชุมครับ  
ประธานสภา อบต.   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร  
นายโกมล  แพทอง   ส่วนต าบลหลักแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

- นายวิสูทธิ์  ยอดข า  ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอลา 
- ขอให้สมาชิกฯ ได้ตรวจสอบเอกสารการประชุมว่ามีครบหรือไม่ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในสมัยประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
1 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  2563ขอให้สมาชิกฯ ได้
ตรวจสอบว่าจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดๆ หรือไม่....ครับ ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
โปรดยกมือด้วยครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  14 เสียงเป็นเอกฉันท์   
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องญัตติเรื่องข้อบัญญัติที่เสนอใหม่  
 3.1  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย    
ที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหารกระผมขอชี้แจงข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ดังต่อไปนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 
47 ก าหนดว่า  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  
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  เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาท้องถิ่น

จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ก็ได้ 
ประธานสภา อบต.ฯ เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
นายโกมล  แพทอง รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  
นายก อบต.หลักแก้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3 ส่วนที่ 1)  
ประธานสภาอบต.ฯ เชิญเจ้าของงบประมาณแต่ละส่วน แต่ละกองชี้แจงรายละเอียด  
นายโกมล  แพทอง 
นายสมชาย  โพธิ์ทอง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกที่เคารพ กระผมนายสมชาย โพธิ์ทอง  
หัวหน้าส านักปลัดฯ หัวหน้าส านักปลัด รักษาการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ขอชี้แจง

รายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ดังนี้
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3 หน้าที่ 1/82-23/82,27/82-
28/82,62/82,-62/82,77/82-82/82) 

นางสาวขวัญยืน  ปุยเงิน เรียนทานประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ ดิฉัน นางสาวขวัญยืน ปุยเงิน  
นักวิชาการพัสดุ ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ขอชี้แจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ดังนี้(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 
3 -หน้า)  23/82-27/82) 

นายสุขุม  ชุบขึ้น เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯ กระผมนายสุขุม ชุบขึ้น รักษาการ  
รักษาการ ผอ.กองช่าง ผู้อ านวยการกองช่าง ขอชี้แจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ดังนี้(รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 3 หน้าที่  52/82-61/82,70/82) 

นางเบญจวรรณ เมืองเชียงหวาน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ดิฉัน นางเบญจวรรณ เมืองเชียงหวาน  
รักษาการ ผอ.กองการศึกษา ขอชี้แจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2564 ดังนี้(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3 หน้าที่ 29/82-
37/82,67/82-69/82) 

นายสมชาย  โพธิ์ทอง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก กระผมนายสมชาย โพธิ์ทอง ต าแหน่ง  
รก.ผอ.กองสาธารณสุข หัวหน้าส านักปลัด ขอชี้แจงรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
หมายเลข 3 หน้าที่ 38/82-52/82) 

ประธานสภา อบต.ฯ ครับ ตามท่ีนายก อบต. และเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงมาท้ังหมดมีสมาชิกท่านใด  
นายโกมล  แพทอง ประสงค์จะอภิปราย ก็ขอให้ยกมือพ้นศรีษะ และรอจนกว่าจะอนุญาตเชิญ

ครับ 
นายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร กระผมนายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง  
ส.อบต. หมู่ที่ 4 ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอถามท่านประธานสภาว่าตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ได้ตั้งงบประมาณ ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก 
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บ้านนางสีนวล สนิทสูงเนิน  ถึงเขตติดต่อต าบลไผ่วง หมู่ที่ 4 ต าบลหลักแก้ว 
งบประมาณ 348,000.- บาท  นั้น กระผมขอให้เปลี่ยนแปลงสถานที่
ด าเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากถนนสายเลียบคลองชลประทานจากบ้านนาง
สัมฤทธิ์ แสงอิศราภิรักษ์ ถึงบ้านนายประเสริฐ หุ่นแก้ว  หมู่ที่ 4  
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่าและในส่วนโครงการที่เสนอญัตติมานั้น
ด าเนินการตลอดสายหรือไม่ ผมขอให้ประธานได้ชี้แจงให้ผู้บริหาร นายก-
อบต.หลักแก้ว ได้ชี้แจงด้วยครับ   

นายวีระศักดิ์   จระเณร   เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกท่ีเคารพ กระผมนายวีระศักดิ์ จระเณร  
ส.อบต. หมู่ที่ 3    ขอเรียนถามประธานสภาว่า และขอแนะน าว่าการด าเนินการโครงการ  

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทานยางมณี ชันสูตร 
หมู่ที่ 3 ต าบลหลักแก้ว  ตามร่างข้อบัญญัติที่เสนอมานั้น กระผมขอให้
ด าเนินการเกี่ยวกับฐานล่างของถนนให้มีความคงทน แน่นหนาด้วย เนื่องจาก
ถนนเส้นดังกล่าวอยู่บริเวณคันคลอง หากท าไม่ดีจะเกิดการทรุดตัวของถนนได้  

นายสุเทพ  แจ่มฟ้า   เรียน ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิก กระผมนายสุเทพ แจ่มฟ้า ขอเรียน
รองประธานสภาฯ   ถามประธานสภาฯ ว่าตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

พ.ศ. 2564 ที่ฝ่ายบริหารเสนอมานั้น ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายมนตรี หาญจารุภัทร – กลุ่มบ้านนายชนะ อินใย หมู่ที่ 
6 นั้น กระผมขอให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการไปเป็นซ่อมสร้างถนนจาก
บ้านนายสมยศ ค าแก้ว ถึงวัดใหม่ทางข้ามได้หรือไม่  

ประธานสภา อบต.ฯ   ตามที่มีผู้อภิปราย มานั้น ผมขอให้ทางฝ่ายบริหาร นายก อบต.ได้ท าการชี้แจง
นายโกมล  แพทอง   ด้วยครับ  
นายก อบต.หลักแก้ว เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิก กระผมนายสาทิตย์แจ่มฟ้า นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ตามที่ท่านสมาชิกได้ซักถามเกี่ยวกับโครงการต่าง 
ๆ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา
นั้น เนื่องจากรายละเอียดเกี่ยวกับงานช่างกระผมจึงขอให้รักษาการ ผอ.กอง
ช่างได้ท าการชี้แจง  

ประธานสภาอบต. เชิญ รักษาการผู้อ านวยการช่างชี้แจง  
นายโกมล  แพทอง 
นายสุขุม  ชุบขึ้น เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิก กระผมนายสุขุม  ชุบขึ้น รักษาการ  
รก. ผอ.กองช่าง ผอ.กองช่าง ขอชี้แจงที่ละประเด็นดังต่อไปนี้  

1. ตามท่ีท่านสมาชิก อบต.หมู่ที่ 4 นายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง ได้ซักถามเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางสีนวล สนิทสูง
เนิน ถึงเขตติดต่อต าบลไผ่วง  หมู่ที่ 4 ต าบลหลักแก้ว ตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณปี 2564 นั้น   
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 เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ก าหนดไว้ 2 ช่วง รายละเอียดตามเอกสารร่าง
ข้อบัญญัติฯ กล่าวคือ ได้ท าบริเวณหัวและท้ายของถนนแต่ส่วนตรงกลางถนน
มีงบประมาณได้ทั้งด าเนินการไปแล้วครับ  

ประธานสภาอบต.   เชิญนายก อบต. ชี้แจง  
นายโกมล  แพทอง    
นายกอบต.หลักแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิก กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมกรณีท่ีท่าน

เฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง ขอเสนอเปลี่ยนแปลงสถานที่โครงการตามร่างข้อบัญญัติที่
เสนอมานั้น เนื่องจากมีประชาชนได้มายื่นค าร้องว่าได้รับความเดือดร้อนมาก
จึงขอให้นายกด าเนินการแก้ไขด้วยผมจึงได้บรรจุโครงการไว้ในร่างข้อบัญญัตินี้  

ประธานสภาอบต. เชิญนายกอบต. ชี้แจงตามท่ีท่านวีระศักดิ์ จระเณร ได้ซักถามเชิญครับ  
นายโกมล  แพทอง  
นายกอบต.หลักแก้ว เรียนประธานสภา และท่านสมาชิก กระผมนายสาทิตย์แจ่มฟ้า นายก อบต.  
นายสาทิตย์แจ่มฟ้า หลักแก้ว  กระผมขอให้ รก.ผอ. กองช่างชี้แจงครับ  
ประธานสภาอบต. เชิญ รักษาการ ผอ.กองช่าง ชี้แจง  
นายโกมล  แพทอง 
นายสุขุม  ชุบขึ้น เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิก กระผมนายสุขุม ชุบขึ้น ขอชี้แจงกรณี  
รักษาการ ผอ.กองช่าง ที่นายวีระศักดิ์  จระเณร ได้ซักถามดังนี้ การด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กตามท่ีได้ถามมานั้น เป็นการท ารื้อถอนถนนคอนกรีตเดิม แล้วเอา
เครื่องจักรมาย่อยสลายพ้ืนผิวจราจรเดิม เพื่อเสริมขยายไหล่ทางและบดทับให้
แน่น 

ประธานสภา อบต.ฯ ต่อไปขอให้นายก อบต. ชี้แจงกรณีที่นายสุเทพ แจ่มฟ้า รองประธานสภาฯ  
นายโกมล  แพทอง ได้ซักถามเชิญครับ  
นายก อบต.หลักแก้ว เรียนท่านประธานสภา อบต. ท่านสมาชิก ผมนายสาทิตย์แจ่มฟ้า นายก - 
นายสาทิตย์แจ่มฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ขอชี้แจงกรณีท่ีท่านรองประธานสภาฯ ได้

ซักถามว่ากรณีจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างของหมู่ที่ 6 ตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ ปี 2564 นั้น จะต้องค านึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนว่า
เดือดร้อนมากหรือน้อยก่อน ในส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่นั้นเป็นอ านาจ
นายกฯ ในการตัดสินใจ 

ประธานสภาอบต.ฯ ครับ ถ้าท่ีประชุมหมดข้อซักถามหรืออภิปรายแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุมด้วย  
นายโกมล  แพทอง ว่าหากใครเห็นชอบรับหลักการแห่งญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของอบต.หลักแก้ว ในวาระท่ี 1 นี้ โปรดยก
มือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  
ประธานสภาอบต.ฯ ใครไม่เห็นชอบญัตติเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
นายโกมล  แพทอง พ.ศ. 2564 ขั้นรับหลักการโปรดยกมือด้วยครับ..........  
 
 



-  6   - 
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
ประธานสภาอบต.ฯ ที่ไม่ยกมือคือ งดออกเสียง ก็เป็นอันว่าที่ประชุมรับหลักการ 10 เสียง  
นายโกมล  แพทอง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง  5 เสียง  
เลขานุการสภาฯ    เรียนประธานสภาและท่านสมาชิกฯ เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่าง  
นายบัญชา ชดช้อย   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 แล้วนั้น ต่อไปเป็นการแต่งตั้ง  

คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
ข้อ 105 ก าหนด “ภายใต้บังคับ ข้อ 103 และข้อ 104 (3)  สภาท้องถิ่นมี
อ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่นดังนี้ (3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดังนั้น จึงขอให้ที่
ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ไม่น้อยกว่า สามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคนครับ เชิญที่ประชุมเสนอครับ 

ประธานสภาอบต.   ตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงมานั้น ขอให้ที่ประชุมได้เสนอคณะกรรมการแปร
นายโกมล  แพทอง   ร่างข้อบัญญัติฯ โดยมีผู้เสนอคนหนึ่ง และมีผู้รับรองสองคน เชิญครับ เชิญ  

นายวีระศักดิ์ จระเณร ส.อบต. หมู่ที่ 3  
นายวีระศักดิ์ จระเณร   เรียนประธานสภาที่เคารพกระผม นายวีระศักดิ์ จระเณร ส.อบต.หมู่ที่ 3  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ต าบลหลักแก้ว ขอเสนอคณะกรรมการแปรร่างญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 3 คนครับ 
ประธานสภาอบต.ฯ ขอผู้รับรอง  2  คน  
นายโกมล  แพทอง นายส ารวย  ประเสริฐศรี  ส.อบต.หมู่ที่ 1 และนายสมบัติ แก้ววิเศษ ส.อบต.

หมู่ที่ 2  รับรอง 
ประธานสภาอบต.ฯ มีที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมเสนอ  
นายโกมล  แพทอง ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2564 จ านวน 3 คน ต่อไปให้ที่ประชุมเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 
3 คน โดยให้ด าเนินการเลือกคนที่หนึ่ง ก่อนแล้ว  เลือกคนต่อไปทีละคน เชิญ
ที่ประชุมเสนอคนที่หนึ่ง ครับ  

นายชูชีพ  พึ่งน้อย เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ นายอนุชา เนตรบารมี มีส.อบต. หมู่ที่ 7  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่หนึ่งครับ 
ประธานสภาอบต.ฯ ขอผู้รับรอง  
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นายโกมล  แพทอง นายวีระศักดิ์ จระเณร ส.อบต. หมู่ที่ 3 , นายยุวชน จันทรรักษา ส.อบต.หมู่ที่ 

6 และนายมนตรี บุรีทอง ส.อบต.หมู่ที่ 8 รับรอง มีที่ประชุมจะเสนอท่านอ่ืน
อีกหรือไม่ หากไม่มีก็เป็นอันว่า นายอนุชา เนตรบารมี ส.อบต.หมู่ที่ 7 เป็น
คณะกรรมการแปรร่างคนที่หนึ่ง  
ต่อไปเชิญที่ประชุมเสนอคณะกรรมการแปรร่างฯ คนที่สอง ครับ เชิญครับ 

นายส ารวย  ประเสริฐศรี   เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอนายยุทธนา จ าปาปน ส.อบต.หมู่ที่ 2      
ส.อบต. หมู่ที่  1             เป็นคณะกรรมการแปรรา่งฯ คนที่สอง ครับ  
ประธานสภาอบต.ฯ   ขอผู้รับรอง  
นายโกมล  แพทอง   นายสมบัติ แก้ววิเศษ ส.อบต. หมู่ที่ 2 และนางน้ าวุ้น ผาสุกโก ส.อบต.หมู่ที่ 4  

รับรอง 
ประธานสภาอบต.ฯ   มีที่ประชุมจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่.....หากไม่มีก็เป็นอันว่านายยุทธนา  
นายโกมล  แพทอง   จ าปาปน ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่สอง ต่อไป  

เชิญที่ประชุมเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ   คนที่สาม ครับ  
นายยุทธนา จ าปาปน   เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอนายยุวชน จันทรรักษา ส.อบต.หมู่ที่ 6 ส.
อบต. หมู่ที่ 2    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สาม 
ประธานสภาอบต.ฯ   ขอผู้รับรอง  
นายโกมล  แพทอง   นายทรงทรัพย์  แสงรื่น ส.อบต.หมู่ที่ 7   
     นายมนตรี บุรีทอง  ส.อบต. หมู่ที่ 8  และ  นายส ารวย ประเสริฐศรี ส.อบต.  

หมู่ที่ 1 รับรอง  
ประธานสภาอบต.ฯ   มีที่ประชุมจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่....หากไม่มีก็เป็นอันว่า นายยุวชน      
นายโกมล  แพทอง   จันทรรักษา หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่สาม ต่อไปเป็นการ 

ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ เชิญที่ประชุมครับ 
นายวีระศักดิ์  จระเณร   เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอวันก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  
ส.อบต. หมู่ที่ 3    ต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 19 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 น.  

ถึงวันที่  21 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น.   
ประธานสภาอบต.ฯ   มีที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่.....ครับ หากไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุม
นายโกมล  แพทอง   ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 19  

สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา    
17.00 น.  เชิญเลขานุการฯ ชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอค าแปรญัตติ 

เลขานุการสภาอบต.ฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิก กระผมนายบัญชา ชดช้อย  
นายบัญชา  ชดช้อย   เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้  
      ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม  

สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 49  ก าหนดว่า “การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่
ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ 
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 ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 45 วรรคสาม และ
ข้อ 49 วรรคหนึ่ง  

ประธานสภาอบต.ฯ    
นายโกมล  แพทอง 
ระเบียบวาระท่ี 4   ญัตติเรื่องอ่ืน ๆ    
     4.1  ญัตติเรื่องขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ  

สิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีพ.ศ. 2563 เชิญฝ่ายบริหาร นายก อบต.ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น
ของการโอนเงินงบประมาณฯ 

นายก อบต.หลักแก้ว    เรียนประธานสภา กระผมขอมอบให้ผู้อ านวยกองชี้แจงแทนครับ  
นายสาทิตย์แจ่มฟ้า  
ประธานสภา อบต.ฯ   เชิญครับ  
นายโกมล  แพทอง    
นายสมชาย  โพธิ์ทอง   เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกท่ีเคารพ กระผมนาย 
หัวหน้าส านักปลัดอบต.ฯ   สมชาย  โพธิ์ทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต.หลักแก้วขอเรียนชี้แจงเหตุผล  

ความจ าเป็นในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัด โอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภา  
อบต.หลักแก้ว พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน ในการ 
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตั้งไว้ 250,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือ 
ก่อนโอน 250,000 บาท โอนลดงบประมาณ 22,000 บาท งบประมาณ 
คงเหลือหลังโอน 228,000 บาท  
รวมโอนลดงบประมาณจ านวนเงิน 66,870 บาท  
ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
ส าหรับประมวลผล เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 22,000  
บาท   
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2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า 

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LEDขาว 
ด า ชนิด nerworkเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ตั้งจ่ายรายการใหม่ 10,000.- 
บาท 

นางสาวขวัญยืน  ปุยเงิน   เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกท่ีเคารพ ดิฉัน นางสาวขวัญยืน ปุยเงิน 
นักวิชาการพัสดุฯ   นักวิชาการพัสดุ  ขอเรียนชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขออนุมัติโอนเงิน  

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 กองคลัง โอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ า ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,501,920 
บาท ท าการเบิกจ่ายไปแล้ว ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงปัจจุบันงบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 1,054,970 บาท  โอนลดงบประมาณ 17,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 1,028,970 บาท  คอมพิวเตอร์ ซึ่งมี
เพียงพอต่อการด าเนินการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2563 ตั้งจ่าย
รายการใหม่ จ านวน 1 รายการ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน (จอแสดงภาพไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2563 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17,000 บาท   

นายสุขุม  ชุบขึ้น   เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ที่เคารพกระผมนายสุขุม  ชุบขึ้น    
รักษาการผู้อ านวยการกองช่าง  รักษาการผู้อ านวยการกองช่างขอเรียนชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการขอ  

อนุมัติโอนเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 กองช่าง  โอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ฝ่ายประจ า ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 
921,480 บาท ท าการเบิกจ่ายไปแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณถึงปัจจุบัน
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 332,043.89 บาท โอนลดงบประมาณ 
24,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 307,543.89 บาท ซึ่งมี
เพียงพอต่อการด าเนินการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  1 รายการ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับประมวลผล เกณฑ์ราคากลาง 
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และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17,000  บาท 

2. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ 
Mulifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( ink Tank printer)  
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 7,500.- บาท 

นางเบญจวรรณ เมืองเชียงหวาน  เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ดิฉันนางเบญจวรรณ    -  
รักษาการ ผอ.กองการศึกษา  เมืองเชียงหวาน รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงเหตุผลความ  

จ าเป็นในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ 

      กองการศึกษา  โอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 
     งานก่อนวันเรียนและปฐมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับปฏิบัติงานในกองการศึกษา  
ราคา 22,000.- บาท  เพ่ือใช้ปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่
น้อยกว่า 4 หลัก (4 Core)  จ านวน 1 หน่วย  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า  ตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณ  22,000.- บาท 

2.   เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjer printer)  ส าหรับกระดาษ  
ขนาด A 3 ราคา 6,300 บาท  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณ 6,300.- 
บาท  

นายสมชาย  โพธิ์ทอง   เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ  กระผมนายสมชาย  โพธิ์ทอง 
รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุข รักษาการผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  ขอชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ในการ  

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่   โอนลดงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

1. แผนงานกองสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 
506,880 บาท  ท าการเบิกจ่ายไปแล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงปัจจุบัน
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 327,712 บาท  โอนลดงบประมาณ 24,500 
บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน 303,212 บาท  ซึ่งมีเพียงพอต่อ
การด าเนินการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2563  
รวมโอนลดงบประมาณจ านวนเงิน  24,500.- บาท 

     ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ 
1. แผนงานกองสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  เกณฑ์ราคากลาง  
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และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563 
จ านวน 1 รายการ  
 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 17,000.- บาท   

2. แผนงานกองสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ
เครื่องพิมพ์ส านักงาน Printer ถ่ายส าเนาเอกสารทั้งสีและขาวด า จ านวน 1 
รายการ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 7,500  บาท 

ประธานสภาอบต.ฯ   เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นายโกมล  แพทอง 
เลขานุการสภาอบต.ฯ   เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกท่ีเคารพ กระผมนายบัญชา ชดช้อย  
นายบัญชา  ชดช้อย ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 
ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าในลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ประธานสภาอบต.ฯ ตามที่ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงมานั้น มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอะไร  
นายโกมล  แพทอง หรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าถ้าใครเห็นชอบอนุมัติการ

โอนเงินงบประมาณภายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ทั้งหมด 9 
รายการ เป็นเงิน 126,300.- บาท  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาอบต.ฯ 4.2  ญัตติเรื่องขอขยายเวลาการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบล     
นายโกมล  แพทอง หลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง  
เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายบัญชา  
นายบัญชา  ชดช้อย ชดช้อย เลขานุการสภาฯ  ขอชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ตามมาตรา 53 

วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2546 บัญญัติไว้ว่า “สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่
เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ”  

ประธานสภาอบต.ฯ   เชิญที่ประชุมปรึกษาหารือกัน 
นายโกมล  แพทอง 
เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกฯ กระผมขอเสนอว่าให้  
นายบัญชา  ชดช้อย ก าหนดเวลาการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 มีก าหนด 15 วัน เริ่มต้นตั้งแต่

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
ประธานสภาอบต.ฯ ตามที่เลขานุการสภาฯ เสนอมานั้นใครเห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ  
นายโกมล  แพทอง  
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง เป็นเอกฉันท์  
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ประธานสภาอบต.ฯ 
นายโกมล  แพทอง 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  
 เชิญสมาชิก อบต. ทีละหมู่ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ หมู่ที่ 1  ว่ามีอะไรจะเสนอความ

เดือดร้อนของประชาชน เชิญท่านส ารวย  ประเสริฐศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  
นายส ารวย  ประเสริฐศรี เรียนประธานสภาฯ กระผมไม่มีเรื่องอะไรเสนอครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 1  
นายสมบัติ แก้ววิเศษ เรียนประธานสภาฯ กระผมไม่มีเรื่องอะไรเสนอครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 2 
นายยุทธนา จ าปาปน เรียนประธานสภาฯ กระผมไม่มีเรื่องอะไรเสนอครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 2 
นายชูชีพ  พึ่งน้อย เรียนประธานสภาฯ กระผมไม่มีเรื่องอะไรเสนอครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายวีระศักดิ์ จระเณร เรียนประธานสภาฯ กระผมไม่มีเรื่องอะไรเสนอครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นางน้ าวุ้น  ผาสุกโก เรียนประธานสภาฯ ดิฉันนางน้ าวุ้น  ผาสุกโก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4  
ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 4 ต าบลหลักแก้ว คือนาย

เสนาะ จ าปาปน เดือดร้อน เกี่ยวกับไม่มีที่อยู่อาศัย และไม่มีญาติพ่ีน้องคอย
ดูแลโดยให้ทางผู้บริหารจัดหาที่พักอาศัยให้เป็นการชั่วคราวค่ะ 

นายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง สมาชิก อบต.หมู่ที่  
ส.อบต.หมู่ที่ 4 4 ขอเรียนถามท่านประธานสภาไปถึงนายก อบต. ว่า การด าเนินงานใช้รถตัก

ผักตบชวาในคลองหมู่ที่ 5 – 4 ต าบลหลักแก้วใช้งบประมาณไปจ านวนเท่าไร 
ประธานสภาอบต.ฯ   เชิญนายก อบต.ชี้แจง  
นายโกมล  แพทอง 
นายกอบต.หลักแก้ว   เรียนประธานสภา และท่านสมาชิกฯ กระผมนายสาทิตย์แจ่มฟ้า นายก- นาย
สาทิตย์แจ่มฟ้า   องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว ขอชี้แจงกรณีใช้รถ อบจ.ตักผักตบชวา  
ในคลอง หมู่ที่ 5 – 4 ต าบลหลักแก้ว ไปจ านวน  30,000.- บาท 
นายวิชัย  คงมี เรียนประธานสภาฯ กระผมไม่มีเรื่องอะไรเสนอครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
นายยุวชน  จันทรรักษา เรียนประธานสภาฯ กระผมไม่มีเรื่องอะไรเสนอครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
นายอนุชา เนตรบารมี เรียนประธานสภาฯ กระผมไม่มีเรื่องอะไรเสนอครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 7 
นายทรงทรัพย์ แสงรื่น เรียนประธานสภาฯ กระผมไม่มีเรื่องอะไรเสนอครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 7 
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นายมนตรี บุรีทอง เรียนประธานสภาฯ กระผมนายมนตรี บุรีทอง สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8  
ส.อบต.หมู่ที่ 8 ขอเสนอให้ผู้บริหารนายก อบต. ด าเนินการซ่อมที่ฝังท่อระบายน้ าบริเวณบ้าน

นายสมจิต ด าประภา   
นายเฉลย อ าพันเรือง เรียนประธานสภาฯ กระผมไม่มีเรื่องอะไรเสนอครับ  
ส.อบต.หมู่ที่ 8 
นายสุเทพ  แจ่มฟ้า เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสุเทพ  แจ่มฟ้า สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 และ  
ประธานสภาอบต.ฯ รองประธานสภาอบต.ฯ ขอเสนอให้ท่านประธานส่งไปถึงผู้บริหาร นายกอบต. 

เรื่องท่อระบายน้ า บ้านวันดี ภิรมย์รื่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 
2563 ได้ด าเนินการหรือยัง 

ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรอีกหรือไม่.....หากไม่มีผมมีเรื่องความเดือดร้อน  
นายโกมล  แพทอง ของประชาชน หมูที่ 1 ต าบลหลักแก้ว 2 เรื่องด้วยกัน  ฝากให้ทางฝ่ายบริหาร 

นายกอบต. ช่วยด าเนินการแก้ไขด้วย  
1. เรื่องไฟฟ้าสาธารณะบริเวณตั้งแต่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ต าบลหลักแก้ว 

ถึงบริเวณหน้าวัดคลองพูลไม่ติด 
2. เรื่องถนนหลังบ้านผู้ใหญ่จุก ตรงบริเวณโค้งเป็นหลุมลึก 

ประธานสภาอบต.ฯ   มีสมาชิกท่านใดมีอะไรอีกหรือไม่......เชิญ  
นายโกมล  แพทอง 
นายชูชีพ  พึ่งน้อย   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ประสานกับหน่วยงาน  
ส.อบต. หมู่ที่  3    ที่รับผิดชอบการจัดสรรน้ าท าการเกษตรด้วยครับ  

 
ประธานสภา อบต.ฯ   มีสมาชิกทานอ่ืนมีอะไรอีกหรือไม่ ครับถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  
นายโกมล  แพทอง   เลิกประชุมเวลา  13.05  น.    
 
 
 

                      (ลงชื่อ)     บัญชา  ชดช้อย   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายบัญชา  ชดช้อย) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
 
 

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

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

หมู่ที่ 7           หมู่ที่ 3        
  

 
 
 

   ลงชื่อ          ส ารวย  ประเสริฐศร ี
                 (นายส ารวย  ประเสริฐศรี) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 


