
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งที่  2ประจ าปี ๒๕๖3 

วันที่  3   เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3   เวลา  10.30 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 

ผู้เข้าประชุม 

ลําดับ 

ที่ 
ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 

หมาย
เหตุ 

๑. นายโกมล  แพทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว โกมล  แพทอง  

2. นายสุเทพ  แจ่มฟ้า รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว สุเทพ  แจ่มฟ้า  

3. นายบัญชา ชดช้อย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว บัญชา  ชดช้อย  

4. นายสํารวย  ประเสริฐศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ 1 สํารวย ประเสริฐศรี  

5. นายสมบัติ แก้ววิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ 2 สมบัติ แก้ววิเศษ  

6. นายยุทธนา จําปาปน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ 2 ยุทธนา จําปาปน  

7. นายชูชีพ พึ่งน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ 3 ชูชีพ พึ่งน้อย  

8. นายเฉลิมวิทย์ ย่ํารุ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ 4 เฉลิมวิทย์ ย่ํารุ่ง  

9. นางน้ําวุ้น  ผาสุกโก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ 4 น้ําวุ้น  ผาสุกโก  

10. นายยุวชน  จันทรรักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ 6 ยุวชน จันทรรักษา  

11. นายอนุชา  เนตรบารมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ที่ 7 อนุชา เนตรบารมี  

12. นายทรงทรัพย์ แสงรื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ 7 ทรงทรัพย์ แสงรื่น  

13. นายมนตรี บุรีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ 8 มนตรี บุรีทอง  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวิสูทธิ์  ยอดขํา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ที่  5  
2. นายเฉลย  อําพันเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ที่  8  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสาทิตย์แจ่มฟ้า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว  
2. นายมณเฑียร  ปัทมโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว  
3. นายปริญญา  งามมุข  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว  
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6. นายสุขุม  ชุบขึ้น   รก.ผู้อํานวยการกองช่าง  
8. นางสาวรัญชน์ทิชา อ่อนเงิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
9. นายไพฑูลย์เชาวลิต   ประชาชนหมู่ที่  2 ตําบลหลักแก้ว  

 
เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
เลขานุการสภา อบต.   บัดนี้สมาชิกมาครบประชุมแล้ว กระผมใคร่ขอเรียนท่านประธานสภา  
นายบัญชา  ชดช้อย องค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว ได้ทําการเปิดประชุมครับ  
ประธานสภา อบต.   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร  
นายโกมล  แพทอง   ส่วนตําบลหลักแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2ประจําปี 2563  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 ขอให้สมาชิกฯได้ทําหน้าที่ให้เต็มท่ีในการดูแลความเดือดร้อนของ  
ประชาชนให้แจ้งที่ประชุมทราบด้วย 
1.2 นายวิสูทธิ์  ยอดขํา  ส.อบต.หมู่ที่ 5 ลา 

นายเฉลย  อําพันเรือง  ส.อบต.หมู่ที่ 8 ลา 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในสมัยประชุมสภา สมัยที่ 3ครั้งที่ 
1 ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2563ขอให้สมาชิกฯ ได้
ตรวจสอบว่าจะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดๆ หรือไม่....ครับ เชิญครับ 

นายเฉลิมวิทย์  ย่ ารุ่ง เรียนประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิก กระผมนายเฉลิมวิทย์ ย่ํารุ่ง  
ส.อบต. หมู่ที่ 4 สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ขอแก้ไขข้อความในหน้าที่ 12 จากข้อความ ว่าการ 

ดําเนินงานใช้รถตักผักตบชวาในคลองหมู่ที่ 5.4 ตําบลหลักแก้ว ใช้
งบประมาณไปจํานวนเท่าไร เป็น ข้อความใหม่ ว่า การดําเนินงานใช้รถตัก
ผักตบชวาในคลองหมู่ที่ 4.2 ตําบลหลักแก้วใช้งบประมาณอะไร 

ประธานสภาอบต.ฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่  
นายโกมล  แพทอง ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วในสมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 
2563  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10 เสียงเป็นเอกฉันท์   
ประธานสภาอบต.ฯ ใครไม่เห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ  
นายโกมล  แพทอง 
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
ประธานสภาอบต.ฯ ที่ไม่ยกมือคืองดออกเสียง  
นายโกมล  แพทอง  
มติที่ประชุม งดออกเสียง  4  เสียง  
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ประธานสภาอบต.ฯ  
นายโกมล  แพทอง  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 3.1  ญัตติเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวารที่ 2 (ขั้นแปรญัตต)ิ  เชิญเลขานุการสภาฯ 
ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกกระผม นายบัญชา ชดช้อย เลขานุการสภา  
นายบัญชา  ชดช้อย อบต. ขอชี้แจงระเบียบกฏหมายที่เก่ียวข้องดังนี้  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 ข้อ 51 กําหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 2 ให้ปรึกษา
เรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไข
เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

  ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วย
กับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องใน
สาระสําคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปร
ญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน 
แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืน ๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้
พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณา
รวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดําเนินการตามความในวรรคสามก็
ได้ 

  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับ
ไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น
การด่วน 

 และตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2563 มีความเห็นดังต่อไปนี้  
1. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว ไม่มีการ
แก้ไข 

2. รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้วไม่มีการ
แก้ไข  

สรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านได้มีมติเห็นชอบว่าควรนําร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามร่างเดิม 
ฉบับนี้เสนอต่อประธานองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระที่ 3 ในคราวประชุมสภา
ต่อไป 
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ดังนั้น เมื่อไม่มีสมาชิกฯ หรือผู้บริหารเสนอแปรญัตติจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ
ด้วยว่าจะเห็นชอบตามร่างเดิมของสภาฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 
หรือไม่ 

ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอะไรหรือไม่ครับ....ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วย  
นายโกมล  แพทอง ว่าหากท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตต)ิ โปรดยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง   
ประธานสภาอบต.ฯ ใครไม่เห็นชอบโปรดยกมือครับ  
นายโกมล  แพทอง 
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ  0  เสียง  
ประธานสภา อบต.ฯ ที่ไม่ยกมือก็คืองดออกเสียง  
นายโกมล  แพทอง  
มติที่ประชุม งดออกเสียง  4  เสียง  
ประธานสภาอบต.ฯ 3.2  ญัตติเรื่องพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
นายโกมล  แพทอง พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 3 (ขั้นลงมต)ิ  เชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบกฎหมาย  

ที่เก่ียวข้อง  
เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกฯ กระผมนายบัญชา  -      
นายบัญชา ชดช้อย ชดช้อย เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 52 กําหนดว่า  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน
สมควร 

  ในกรณีการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  

ประธานสภาอบต.ฯ ครับต่อไปผมขอมติที่ประชุมว่าหากใครเห็นให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ  
นายโกมล  แพทอง รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของอบต.หลักแก้ว โปรดยกมือ  

ด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  
ประธานสภา อบต.ฯ  ใครไม่เห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ 
นายโกมล  แพทอง  
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0  เสียง  
ประธานสภาอบต.ฯ ที่ไม่ยกมือคืองดออกเสียง  
มติที่ประชุม งดออกเสียง  4  เสียง  
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ประธานสภา อบต.ฯ 3.3 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
นายโกมล  แพทอง 2565)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 6 ประจําปี พ.ศ. 2563 เชิญเจ้าหน้าที่

ที่เก่ียวข้องชี้แจง 
นางสาวรัญชน์ทิชา อ่อนเงิน  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกฯ ดิฉันนางสาวรัญชน์ทิชา  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  อ่อนเงินตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ขอชี้แจงรายละเอียดการ  

เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ครั้งที่ 6  
ประจําปี พ.ศ. 2563  ดังนี้(รายละเอียดแนบท้ายบันทึกการประชุมนี้) 

ประธานสภาอบต.ฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามอะไรหรือไม่เชิญครับ  
นายโกมล  แพทอง 
นายสุเทพ  แจ่มฟ้า เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ กระผมนายสุเทพ แจ่มฟ้า ขอเรียนถามท่าน  
รองประธานสภาฯ ประธาน อันนี้เป็นข้อเสนอแนะว่าควรให้ฝ่ายบริหารได้จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

ก่อนเนื่องจากเห็นว่ามีความจําเป็นเร่งด่วน และเป็นวาระแห่งชาติด้วย ควร
จัดซื้อรถบรรทุกขยะก่อนจัดซื้อรถกระเช้า   

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญนายวีระศักดิ์ จระเณร  
นายโกมล  แพทอง  
นายวีระศักดิ์ จระเณร เรียนประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกฯ กระผมนายวีระศักดิ์ จระเณร  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ส.อบต. หมู่ที่ 3 กระผมขอเรียนถามว่าการจัดซื้อรถกระเช้าขนาดแรงม้าสูงสุด

ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า นั้น ใช่หรือไม่  ผมเห็นว่าหากกําหนดเป็น 150 ขึ้น
ไป น่าจะเป็นเครื่องยนต์ 6 สูบ ถ้า 100 แรงม้าก็น่าจะอยู่ประมาณ 4 สูบ 

ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่....ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าหาก  
นายโกมล  แพทอง ใครเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ประจําปี 2563 ของอบต.หลักแก้ว  โปรดยกมือด้วย
ครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  11 เสียง  
ประธานสภา อบต.ฯ  ใครไม่เห็นชอบโปรดยกมือด้วยครับ 
นายโกมล  แพทอง  
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบ 0  เสียง  
ประธานสภาอบต.ฯ ที่ไม่ยกมือคืองดออกเสียง  
มติที่ประชุม งดออกเสียง  3  เสียง  
ประธานสภาอบต.ฯ 3.4 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
นายโกมล  แพทอง 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 7 เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด  
น.ส.รัญชน์ทิชา อ่อนเงิน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิก น.ส.รัญชน์ทิชา อ่อนเงิน  
นักวิเคราะห์ฯ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงรายละเอียดการเพ่ิมเติม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)  ครั้งที่ 7 ประจําปีพ.ศ. 2563 
ของ อบต.หลักแก้ว ดังนี้(รายละเอียดแนบท้ายบันทึกการประชุมนี้) 
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ประธานสภา อบต.ฯ   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ เชิญครับถ้าไม่มีผมขอมติ  
นายโกมล  แพทอง   ที่ประชุมด้วยว่าใครเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   

เพ่ิมเติมครั้งที่ 7  ประจําปี 2563 ของอบต.หลักแก้ว โปรดยกมือด้วยครับ  
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  14  เสียง เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาอบต.ฯ 3.5  ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
นายโกมล  แพทอง 2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 8 ประจําปี พ.ศ. 2563 เชิญเจ้าหน้าที่ท่ี

เกี่ยวข้องชี้แจง  
น.ส.รัญชน์ทิชา อ่อนเงิน เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ดิฉัน            
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น.ส.รัญชน์ทิชา อ่อนเงิน ขอชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2562-2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 8 ประจําปี พ.ศ. 2563 ของอบต.หลัก
แก้ว ดังนี้(รายละเอียดแนบท้ายบันทึกการประชุมนี้) 

ประธานสภา อบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่เชิญครับ  
นายโกมล  แพทอง  
นายชูชีพ  พึ่งน้อย เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ กระผมนายชูชีพ  พ่ึงน้อย  
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ส.อบต.หมู่ที่ 3 ตําบลหลักแก้ว ขอเรียนถามประธานสภาไปถึง นายก อบต. 

ว่า ทําไมถึงยกเลิกจัดซื้อไมโครโฟนห้องประชุม 
ประธานสภาอบต.ฯ เชิญนายก อบต.ชี้แจง  
นายโกมล  แพทอง 
นายสาทิตย์แจ่มฟ้า เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ กระผมนายสาทิตย์แจ่มฟ้า  
นายกอบต.ฯ นายก อบต.หลักแก้ว ขอชี้แจงกรณีท่ีท่านสมาชิกฯ ได้สอบถามว่าทําไมยกเลิก

การจัดซื้อไมโครโฟนสําหรับห้องประชุมสภาอบต. ว่าเนื่องจากไมโคโฟน
สําหรับห้องประชุมนี้ เป็นรุ่นเก่าซ่ึงไม่มีจําหน่ายแล้ว การจัดซื้อต้องซื้อยกชุด 
จึงจําเป็นต้องปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น ใหม่ครับ  

ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอะไรหรือไม่...ถ้าหากไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยว่า  
นายโกมล  แพทอง หากใครเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 8 ประจําปี พ.ศ. 2563 ของ อบต.หลักแก้ว โปรดยกมือ
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  14  เสียง เป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ   3.6  ญัตติเรื่องขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 
นายโกมล  แพทอง   2563 ครั้งที่ 4 แผนงานบริหารศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ี  

เกี่ยวข้อง 
น.ส.รัญชน์ทิชา อ่อนเงิน   เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ดิฉันน.ส.รัญชน์ทิชา -   
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   อ่อนเงิน   ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงรายละเอียดกรณี 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ครั้งที่ 4  ดังนี้(รายละเอียดแนบท้ายบันทึกการประชุมนี้) 

ประธานสภา อบต.ฯ เชิญเลขาชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
นายโกมล  แพทอง   
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เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกฯ  
นายบัญชา ชดช้อย กระผมนายบัญชา  ชดช้อย เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  ข้อ 29 กําหนดว่า 
“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

ประธานสภาอบต.ฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามอะไรหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ  
นายโกมล  แพทอง   ที่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 โปรดยกมือ 
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง   14  เสียง  เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาอบต.ฯ    
นายโกมล  แพทอง 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  เชิญสมาชิก แต่ละหมู่ครับ  
นายส ารวย  ประเสริฐศรี   เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกกระผม ไม่มีอะไร รอรถกระเช้า  
ส. อบต.หมู่ที่ 1     
ประธานสภา อบต.ฯ   เชิญสมาชิก หมู่ที่ 2  
นายโกมล แพทอง 
นายยุทธนา  จ าปาปน   เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ กระผมขอเสนอให้ฝ่ายบริหารช่วย  
ส.อบต. หมู่ที่ 2    ดําเนินการแก้ไขด้วยคือ เรื่องถังขยะเพ่ิมได้หรือไม่  
ประธานสภาอบต.ฯ   เชิญสมาชิกหมู่ท่ี 3  
นายโกมล  แพทอง 
นายชูชีพ  พึ่งน้อย   เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิก กระผมขอเสนอให้ทางฝ่ายบริหารได้ตั้ง  
ส.อบต. หมู่ที่ 3    งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงให้มากข้ึน เนื่องจากอาจมีน้ํา  

มามากจะได้ดําเนินการช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อเหตุการณ์ 
ประธานสภาอบต.ฯ   เชิญสมาชิกฯ หมู่ที่ 4  
นายโกมล  แพทอง 
นายเฉลิมวิทย์  ย่ ารุ่ง   เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิก กระผมขอเสนอให้ทางฝ่ายบริหาร  
ส.อบต. หมู่ที่ 4    ได้ทําการแก้ไขด้วย ดังนี้  
     1. เรื่องถนนบ้านคลองฝาง หมู่ที่ 4 ตําบลหลักแก้ว ชาวบ้านได้รับความ 

เดือดร้อนเนื่องจากมีการทรุดตัวของถนน และขอเรียนสอบถามว่า เมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2563 เลขาไปประชุมอะไร และขอสอบถามกรณีท่ีมีเรื่องการ 
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ประชุมสภาแล้วนําไปพูดข้างนอกให้เกิดความเสียหายแก่ผมนั้น มีความผิด
หรือไม่ 

ประธานสภาอบต.ฯ   เชิญเลขาฯ  
นายโกมล  แพทอง    
เลขานุการสภาอบต.ฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกกระผมขอใช้สิทธิ์ถูกพาดพิง  
นายบัญชา  ชดช้อย   กรณีที่ท่านสมาชิก ได้สอบถามว่าเลขานุการ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563  

เลขาไปประชุมอะไรนั้น ผมขอชี้แจง ดังนี้ เนื่องจากทางหมู่บ้านหมู่ที่ 4 ได้
เชิญไปบรรยายเรื่องโครงการรณรงค์และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
tobenumberoneและกรณีที่ท่านสมาชิกถามกรณีการนําเอาเรื่องในที่ประชุม
สภาไปพูดให้ได้รับความเสียหายนั้น  ผมขอชี้แจงดังนี้ 
 กรณีที่มีการประชุมทุกคนมีสิทธิ์เข้ารับฟังได้แต่เมื่อนําเอาเรื่องในที่
ประชุมออกไปพูดให้ผู้ใด ผู้หนึ่งได้รับความเสียหายกรณีนี้ถ้าเป็นเรื่องเฉพาะตัว
ของผู้ได้รับความเสียหายไปฟ้องร้องดําเนินคดีกันเอาเอง  

ประธานสภาอบต.ฯ   เชิญสมาชิก หมู่ที่ 4  
นายโกมล  แพทอง  
นายวิชัย  คงมี    เรียนท่านประธานฯ และท่านสมาชิก กระผมขอเสนอให้ทางฝ่ายบริหารได้ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5    ดําเนินการดังนี้ 
     1. เรื่องถังขยะไม่เพียงพอในซอยบ้านผม 6 – 7 หลังคาเรือนปริมาณขยะล้น 

ออกมาอายเขาหรือไม่ 
1. เรื่องถนนฝั่งคันคลองยาวประมาณ 600 เมตร มีการชํารุดเสียหายมาก

แตกแยะ 
ประธานสภาอบต.ฯ   เชิญนายก อบต.  
นายโกมล  แพทอง 
นายสาทิตย์แจ่มฟ้า   เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ กระผมขอชี้แจงกรณีที่ท่านสมาชิก 
นายกอบต.ฯ    อบต. หมู่ที่ 5 นายวิชัย  คงมี เสนอให้ดําเนินการแก้ไข  
     กรณีท่ี  1  เรื่องถังขยะนั้นกระผมรีบดําเนินการแก้ไขให้โดยเร็ว 
     กรณีท่ี  2  เรื่องการซ่อมแซมถนนคันคลองหมู่ที่ 5 นั้น กระผมขอให้ผู้ที่ได้รับ  

ความเดือดร้อนมาเขียนคําร้องไว้ ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ 
รายได้ยังเข้ามาไม่เป็นไปตามแผน จะมอบให้กองช่างไปดําเนินการแก้ไข  

ประธานสภาอบต.ฯ   เชิญสมาชิก หมู่ที่ 6  
นายโกมล  แพทอง 
นายสุเทพ  แจ่มฟ้า   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอว่าการได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณท่ี  
ส.อบต. หมู่ที่  6    ทําถนนสายบ้านนายมนตรี หาญจารุภัทร ไปบ้านนายสมยศ คําแก้ว ได้หรือไม่  

ที่นายก อบต. พูดว่าเดือดร้อนมากหรือน้อยนั้น แต่ขณะที่ถนนเส้นบ้าน     
นายมนตรี หาญจารุภัทร ยาว 2,000 เมตร ตั้งงบประมาณไว้ 170 เมตร 
เส้นนี้ไม่จําเป็นต้องทําถนนคอนกรีตทําเป็นถนนลูกรังก็ได้เปลี่ยนแปลงได้
หรือไม่ 

นายยุวชน  จันทรรักษา   ไม่มีอะไร  
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
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ประธานสภาอบต.ฯ   เชิญสมาชิกฯ หมู่ที่ 7 มีหรือไม่ ถ้าไม่มีเชิญสมาชิก หมู่ที่ 8  
นายโกมล  แพทอง   
นายมนตรี บุรีทอง   เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผมขอเสนอเรื่องการขุดลอกบริเวณนาส.
อบต. หมู่ที่ 8    นายจา ถึงนายบุญเสริม ยาวประมาณ 4.00 เมตร เนื่องจากดินทรุดตัวและมี 

ขึ้นรกมาก  
ประธานสภาอบต.ฯ   มีท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีผมมีเรื่องแจ้งให้ทางฝ่ายบริหารช่วยดําเนินการ  
นายโกมล  แพทอง   ด้วย คือ  

1.  เรื่องการวางท่อหน้าบ้านจงดี  บ้านนายสมชาย และบ้านพเยาว์ การวาง
ท่องอ 1 เมตร มาสวมจะปิดน้ําได้อย่างไร ต้องมีตัวสวมและต้อง
ดําเนินการใช้งบประมาณ 25,000.- บาท  ใช่หรือไม่  ฝากให้เร่ง
ดําเนินการ เดี๋ยวน้ํามาจะดําเนินการไม่ได้ ให้ดําเนินการแก้ไขเพ่ิมท่อ  

2. เรื่องถนนคอนกรีตทําให้ได้มาตรฐานบริเวณหน้าบ้านน้ําตาลหลุดร่อน
หมดแล้ว หากใส่ 350 กิโลต่อ 1 คิว ซีเมนต์ได้จะไม่ร่อน ท่านตวงชั่ง
อย่างไร  

3. ถนนบริเวณหลังบ้านผู้ใหญ่จุก การสัญจรไปมาลําบากมาก 
4. เรื่องไฟฟ้ามืดให้นายกแก้ไขด้วย 

นายสุเทพ  แจ่มฟ้า   เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอว่าให้ทางฝ่ายบริหารเร่งดําเนินการถนน
รองประธานสภา อบต.ฯ   บริเวณโค้งบ้านพี่ดี เร่งผู้รับเหมา  
ประธานสภาอบต.ฯ   เชิญ นายวีระศักดิ์  จระเณร  
นายโกมล  แพทอง 
นายวีระศักดิ์  จระเณร   เรียนประธานสภาฯ กระผมขอฝากไปถึงกองช่าง ตรวจสอบถนนบริเวณบ้าน  
ส. อบต.หมู่ที่ 3    อัมพร,นางสาวปัญญา ทรุดตัวลง ระยะทางประมาณ 10 เมตร และขอให้ฝ่าย  

บริหารขุดลอกวัชพืชในคูน้ําจากหมู่ท่ี 3 ถึงหมู่ท่ี 6 และต้องหารถบรรทุกใน
การขนย้ายวัชพืชด้วย  

ประธานสภา อบต.ฯ   มีสมาชิกทานอ่ืนมีอะไรอีกหรือไม่ ครับถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  
นายโกมล  แพทอง   เลิกประชุมเวลา  12.10  น.    
 
 

                             (ลงชื่อ) บัญชา  ชดช้อย  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายบัญชา  ชดช้อย) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
 
 

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

ลงชื่อ     ทรงทรัพย์ แสงรื่น   ลงชื่อ      วีระศักดิ์ จระเณร 
        (นายทรงทรัพย์  แสงรื่น)                      (นายวีระศักดิ์  จระเณร) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว  

หมู่ที่ 7           หมู่ที่ 3        
  

 
 
 

   ลงชื่อ         สํารวย  ประเสรฐิศรี 
  (นายสํารวย  ประเสริฐศรี) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 


