
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งที่  1ประจ าปี ๒๕๖3 
วันที่  14 เดือนธันวาคมพ.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. นายวิสูทธิ์ ยอดขํา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ 5 วิสูทธิ์ ยอดขํา  

11. นายยุวชน  จันทรรักษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ 6 ยุวชน จันทรรักษา  

12. นายอนุชา  เนตรบารมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ที่ 7 อนุชา เนตรบารมี  

13. นายทรงทรัพย์ แสงรื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ 7 ทรงทรัพย์ แสงรื่น  

14. นายมนตรี บุรีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ 8 มนตรี บุรีทอง  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายวีระศักดิ์ จระเณร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ที่  3 
2. นายวิชัย  คงมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว หมู่ที่  5  
3. นายสาทิตย์แจ่มฟ้า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายมณเฑียร ปัทมโรจน์ รองนายก อบต.หลักแก้ว  
 2.นายปริญญา งามมุข  รองนายก อบต.หลักแก้ว  

3. นายสุขุม  ชุบขึ้น  รก.ผู้อํานวยการกองช่าง  
4. นางสาวรัญชน์ทิชา อ่อนเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
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เริ่มประชุมเวลา  10.30 น. 
เลขานุการสภา อบต.   บัดนี้สมาชิกมาครบประชุมแล้ว กระผมใคร่ขอเรียนท่านประธานสภา  
นายบัญชา  ชดช้อย องค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว ได้ทําการเปิดประชุมครับ  
ประธานสภา อบต.   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหาร  
นายโกมล  แพทอง   ส่วนตําบลหลักแก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4ประจําปี 2563  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 นายวิชัย  คงมี ส.อบต.หมู่ที่ 5 ลาป่วย 
1.2 เรื่อง ขอให้สมาชิกฯ ติดตามงานที่เสนอนายกฯ ไปถึงไหนแล้ว 
1.3 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต,ถนนลงลูกรัง

ครบถ้วนถูกต้องตามแบบหรือไม่มีสมาชิกฯ มีหน้าที่ติดตามงานของ
ผู้บริหารที่ได้ดําเนินการ 

1.4 เรื่องนายเฉลิมวิทย์ ย่ํารุ่ง สมาชิกฯ หมู่ที่ 4 ยื่นเรื่องขอขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กฯ หน้าวัดคลองสําโรง 

ที่ประชุม    รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 

ประจําปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เชิญเลขาฯ  
เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกท่ีเคารพสําหรับการประชุมครั้งที่แล้วมี  
นายบัญชา ชดช้อย ด้วยกันจํานวน 17 หน้า ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบด้วยว่ามีข้อความใดจะ

แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาอบต. เชิญที่ประชุมครับ เชิญท่านวิสูทธิ์ ยอดขํา ส.อบต.หมู่ที่ 5  
นายโกมล แพทอง  
นายวิสูทธิ์ ยอดข า เรียนประธานสภาฯ กระผมขอให้แก้ไขชื่อผมด้วย  
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดมีอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าหากใคร  
นายโกมล  แพทอง เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 

2 ประจําปี พ.ศ. 2563 โปรดยกมือด้วยครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง   14  เป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ/เพ่ือพิจารณา  

3.1 ญัตติเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชิญผู้บริหาร 

ชี้แจง 
เลขานุการสภาอบต.ฯ   เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ เนื่องจากนายกติดภารกิจจึงมอบหมาย
นายบัญชา ชดช้อย   ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ชี้แจงแทน  
ประธานสภาอบต.ฯ   เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ชี้แจง  
นายโกมล  แพทอง 
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น.ส.รัญชน์ทิชา อ่อนเงิน   เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ดิฉัน น.ส.รัญชน์ทิชา อ่อนเงิน  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงดังนี้ (เอกสารตาม  

รายละเอียดแนบท้าย)  
ประธานสภาอบต.ฯ   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอะไรอีกหรือไม่เชิญครับ...ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าที่  
นายโกมล  แพทอง   ประชุมรับทราบ  
ที่ประชุม    รับทราบ  

3.2 ญัตติเรื่องรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก 
องค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ชี้แจง  

น.ส.รัญชน์ทิชา อ่อนเงิน   เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกท่ีเคารพ ดิฉัน น.ส.รัญชน์ทิชา 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ   อ่อนเงิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ขอชี้แจงแทนนายก อบต.ฯ ดังนี้  
     (เอกสารตามรายละเอียดแนบท้าย)  
ประธานสภา อบต.ฯ   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอะไรหรือไม่ เชิญครับ...ครับถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่
นายโกมล  แพทอง   ที่ประชุมรับทราบ  
ที่ประชุม    รับทราบ  
ประธานสภาอบต.ฯ   ต่อไปเป็นเรื่องเพ่ือพิจารณา  
นายโกมล แพทอง   3.3 ญัตติเรื่องกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลา และ  

วันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจําปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปี พ.ศ. 2565 เชิญที่ประชุมเสนอครับ 

นายส ารวย ประเสริฐศรี   เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอจํานวนสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 
ส.อบต. หมู่ที่ 1    พ.ศ. 2564 ให้มีจํานวน 4 สมัย  
ประธานสภาอบต.ฯ   ขอผู้รับรอบ 2 คน  
นายโกมล  แพทอง   
ผู้รับรอง     1. นายสมบัติ แก้ววิเศษ ส.อบต.หมู่ที่  2  
     2. นายยุทธนา จําปาปน ส.อบต. หมู่ที่ 2  
ประธานสภา อบต.ฯ   มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่เชิญครับ …ครับถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่
นายโกมล  แพทอง   ประชุมเห็นชอบกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2564  

จํานวน 4 สมัย 
มติที่ประชุม    เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง  เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาอบต.ฯ   ต่อไปเป็นการกําหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจําปี  
นายโกมล  แพทอง   พ.ศ. 2564 เชิญที่ประชุมเสนอครับ  
เลขานุการสภา อบต.ฯ   เรียนประธานสภา อบต.ฯ และสมาชิก อบต. เนื่องจากว่าที่ประชุมสภาฯ  

ได้กําหนดวัน เวลา สมัยประชุมสามัญ ประจําปี  พ.ศ. 2564 สมัยที่ 1 
ไว้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอกําหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัย
ประชุมสามัญครั้งที่ 2 เลยครับ 
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ประธานสภา อบต.ฯ   เชิญที่ประชุมเสนอครับ  
นายโกมล  แพทอง 
นายเฉลิมวิทย์  ย่ ารุ่ง   เรียนประธานสภาฯ และสมาชิก อบต.ฯ กระผมขอเสนอระยะเวลา และ  
ส.อบต. หมู่ที่ 4    วันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจําปี 2564 สมัยที่ 2 ดังนี้สมัยประชุม  

สามัญ สมัยที่ 2 มีกําหนด 15 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 
เป็นต้นไป 

ประธานสภาอบต.ฯ   ขอผู้รับรอง 2 คน  
นายโกมล  แพทอง 
ผู้รับรอง     ได้แก่ 1. นายสํารวย  ประเสริฐศรี  ส.อบต.หมู่ที่ 1  
     2. นายเฉลย  อําพันเรือง  ส.อบต. หมู่ที่ 8  
ประธานสภาอบต.ฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นการ 
นายโกมล  แพทอง   กําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 25645 เชิญครับ  
นายวิสูทธิ์ ยอดข า   เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม  ส.
อบต. หมู่ที่ 5    สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ สมัยประชุมสามัญ สมัย  

ที่ 3 มีกําหนด 15 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป 
ประธานสภาอบต.ฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน  
นายโกมล  แพทอง  
ผู้รับรอง     ได้แก่ 1. นางน้ําวุ้น ผากสุกโก ส.อบต.หมู่ที่ 4  
     2. นายมนตรี บุรีทอง ส.อบต. หมู่ที่ 8  
ประธานสภา อบต.   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีต่อไป
นายโกมล  แพทอง   เป็นการกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2564 เชิญ  

ครับ 
นางน้ าวุ้น  ผาสุกโก   เรียนประธานสภาฯ ดิฉันขอเสนอระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย  
นายโกมล  แพทอง สามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. 2564  ดังนี้ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 

มีกําหนด 15 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีก็  
นายโกมล  แพทอง เป็นอันว่า สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2564 มีดังนี้  
 สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2564 มีกําหนด 15 วัน 

เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3  ประจําปี พ.ศ. 2564 มีกําหนด 15 วัน 

เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2564 มีกําหนด 15 วัน 

เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564เป็นต้นไป ครับ ผมจะขอมติ
ทีประชุมด้วยว่าถ้าใครเห็นชอบกําหนดสมัยประชุม ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นตามที่เสนอมาทั้งหมดโปรดยกมือด้วยครับ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาอบต.ฯ ครับต่อไปเป็นการเสนอการกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี  
นายโกมล  แพทอง พ.ศ. 2565 เชิญครับ  
นายเฉลย  อ าพันเรือง เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 

2565 สมัยที่ 1 ดังนี้ สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 
พ.ศ. 2565 มีกําหนด 15 วัน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 
เป็นต้นไป 

ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
นายโกมล  แพทอง ด้วยว่าหากใครเห็นชอบกําหนดสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจําปี 

2565  มีกําหนด 15 วัน เริ่มต้นตั้งวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้น
ไป โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง เป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาอบต.ฯ ต่อไปนี้เป็นเรื่องเพ่ือพิจารณา  
นายโกมล  แพทอง 3.4 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไปจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จํานวน 2 รายการ ได้แก่ 
1. ครุภัณฑ์ก่อสร้างประเภทเครื่องเชื่อมขนาด 200 amp งบประมาณ 

20,000.- บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
2. ครุภัณฑ์ก่อสร้างประเภทแท่นตัดไฟเบอร์ขนาด 14 นิ้ว กําลังมอเตอร์ 

2,000 วัตต์ ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 3,800 รอบ/นาที 
งบประมาณ 3,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เชิญเลขานุการฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ    เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ กระผมขอชี้แจงระเบียบ    
นายบัญชา ชดช้อย   กฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
     ข้อกฎหมาย 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 
2543 ข้อ 27 กําหนดไว้ว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” ครับ 

ประธานสภาอบต.ฯ   เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงเหตุผลความจําเป็นในการขออนุมัติโอนงบประมาณ  
นายโกมล  แพทอง 
นายสุขุม  ชุบขึ้น   เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิก เนื่องจากนายกฯ ไม่มา กระผม  
นายช่างโยธา    ขอชี้แจงการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ  
รก.ผู้อ านวยการกองช่าง   สิ่งก่อสร้าง โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 2 รายการ คือ  
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1.  เครื่องเชื่อมขนาด (200 Amp)  งบประมาณ 20,000.- บาท  
2. แท่นตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว กําลังมอเตอร์ 2,000 วัตต์ ความเร็วรอบ

ขณะเดินเครื่องเปล่า 3,800 รอบ/นาที  ทั้ง รายการ โอนจาก
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้(เอกสารตามรายละเอียดแนบท้าย) 

ประธานสภาอบต.ฯ   ครับ ตามท่ีกองช่างได้ชี้แจงมานั้น มีสมาชิกฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือ   
นายโกมล  แพทอง   ซักถามอะไรหรือไม่ เชิญครับ.....เชิญนายเฉลิมวิทย์ ย่ํารุ่ง ส.อบต. หมู่ที่ 4  
นายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง   เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายเฉลิมวิทย์ ย่ํารุ่ง ขอเรียนถาม ส.
อบต. หมู่ที่ 4    ว่าตามท่ีกองช่างได้ชี้แจงมานั้น เครื่องเชื่อมเป็นแบบตั้งหรือแบบพกพา  

และเชื่อมลวดได้ขนาดไหนครับ 
ประธานสภา อบต.ฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่  
นายโกมล แพทอง ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจํานวน 2 รายการ ได้แก่ 
1. ครุภัณฑ์ก่อสร้างประเภทเครื่องเชื่อมขนาด 200 amp งบประมาณ 

20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
2. ครุภัณฑ์ก่อสร้างประเภทแท่นตัดไฟเบอร์ขนาด 14 นิ้ว กําลังมอเตอร์ 

2,000 วัตต์ ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 3,800 รอบ/นาที 
งบประมาณ 7,500.- บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โปรดยกมือ
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 14 เสียงเป็นเอกฉันท์  
ประธานสภาอบต.ฯ    
นายโกมล  แพทอง    
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
นายสมชาย  โพธิ์ทอง 
รก.กองสาธารณสุขฯ   เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิก กระผมนายสมชาย โพธิ์ทอง ขอ  

ชี้แจงการจัดเก็บค่าบริการขยะตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป 
ดังนี้ (เอกสารตามรายละเอียดแนบท้าย) 
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หมู่ที่ 1 จัดเก็บทุกวันจันทร์ เวลา 06.00 – 10.00 น.  

 หมู่ที่ 2 จัดเก็บทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 12.00 น. จากสะพานหนอง
หล่ม บ้านอบต.สมบัติ แก้ววิเศษ ลานช้าง – ห้วยรี ผู้ใหญ่บ้านชาติชาย  

     หมู่ที่ 3 จัดเก็บวันศุกร์จากสะพานวัดใหม่ทางข้ามคันคลอง บ้านผู้ใหญ่ 
ศักดิ์ชาย – คอตัน – บ้านอบต. ชูชีพ 
หมู่ที่ 4 – 5  จัดเก็บ วันพฤหัสบดีจากวัดคลองสําโรง แยกบ้าน อบต. 
เฉลิมวิทย์ บ้านผู้ใหญ่พลากร บ้านนายไพศาล 
หมู่ที่ 6 จัดเก็บวันจันทร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.   
หมู่ที่ 7 จัดเก็บวันอังคาร เวลา 06.00 – 10.00 น.  ตั้งแต่ร้านนาย 
พิเชษฐ์ ต้นสะตือ  ร้านนายก๊ก – ซีเจซุปเปอร์มาร์เก็ต 
หมู่ที่ 8 หน้าบ้าน อบต.อนุชา – บ้านครูมินตรา – ผู้ใหญ่หมู่ที่ 8 เวลา  
06.00 – 10.00  น.   
โดยรถวิ่งวันละ 3 เที่ยว ค่าบริการ 30.- บาท ยกเว้นบ้านที่จัดงานต่างๆ  
เช่น งานบวช งานแต่ง ฯลฯ โดยจะเพ่ิมถุงให้ 

ประธานสภาอบต.ฯ   ต่อไปเชิญสมาชิกฯ แต่ละหมู่  
นายโกมล  แพทอง 
นายส ารวย  ประเสริฐศรี   เรียนประธานสภาฯ ผมมีเรื่องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
ส.อบต.หมู่ที่ 1     
นายสมบัติ แก้ววิเศษ   เรียนประธานสภาฯ ผมมีเรื่องขอให้รื้อถอนถังประปาหมู่บ้าน และเรื่อง   
ส.อบต. หมู่ที่ 2    การขยายเขตถนน  
นายชูชีพ  พึ่งน้อย   เรียนประธานสภา ผมมีเรื่องขอยาวัชพืช  
ส.อบต. หมู่ที่ 3  
นายเฉลิมวิทย์ ย่ ารุ่ง   เรียนประธานสภาผมมีเรื่อง 2 เรื่อง  
ส.อบต.หมู่ที่ 4    1. เรื่องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง อบต.น้ําวุ้น ผาสุกโก  

– บ้านผู้ช่วยเฉลียว ม่วงอ่อน ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563 ได้
กําหนดไว้อย่างนั้น แต่ทําไมถึงเข้าซอยต่างๆ แยกไปไหน  

     2.เรื่องถนนคันคลองหน้าบ้านตาจิ๋ม ศรีงามฉ่ํา มีรอยแตกร้าว (เชื่อมต่อ  
หมู่ที่ 4 – 5)  โดยผู้รับจ้างคือ บริษัทมหาราชชัยมงคลให้ทางผู้บริหาร 
ดําเนินการซ่อมแซมด้วย 

นายวิสูทธิ์ ยอดข า   เรียนประธานสภาฯ ผมมีเรื่องการรื้อถอนประปา 2 แห่ง คือ บริเวณ      
ส.อบต. หมู่ที่ 5    บ้านนายเฉลิม เงินแถบ และบ้านนายไพศาล หุ่นแก้ว  
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นายยุวชน จันทรรักษา   เรียนประธานสภาฯ ผมมีเรื่องขอยาฉีดวัชพืช  
ส.อบต.หมู่ที่ 6 
หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8    ไม่มีเรื่องอะไรเสนอ  
ประธานสภาอบต.ฯ   ผมมีเรื่องขอให้ทางผู้บริหารดําเนินการดังนี้  
นายโกมล  แพทอง   1. ขอถังขยะเพ่ิม 

2.ไฟฟ้าทางสาธารณะจากวัดคลองพูลถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บางดวง
ไม่ติด (เสีย)  ขอให้ซ่อมด้วย 
3.ซ่อมเสียงตามสาย 
4.ซ่อมแซมถนนริมคลองหน้าบ้านผมที่มีรอยแตกร้าวให้เอายางมะตอยไป
หยอดแต่ไม่ทํา 
5. ถนนบ่อบุญชู – บ้านผู้ใหญ่จุก ไม่มีการลงลูกรังไหล่ทาง 
มีสมาชิกท่านใดมีอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  

     เลิกประชุมเวลา  12.15  น.  
 

                             (ลงชื่อ)  บัญชา  ชดช้อย    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายบัญชา  ชดช้อย) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว 
 
 

                        (ลงชื่อ) .โกมล  แพทอง  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                          (นายโกมล  แพทอง) 
             ประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลหลักแก้ว  
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้ว 
 

ลงชื่อ       ทรงทรัพย ์ แสงรืน่   ลงชื่อ          วีระศักดิ์ จระเณร 
           (นายทรงทรัพย์  แสงรื่น)        (นายวีระศักดิ์  จระเณร) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลักแก้ว             สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตาํบลหลักแก้ว  

หมู่ที่ 7           หมู่ที่ 3        
  

 
 

  ลงชื่อ         สํารวย  ประเสริฐศร ี
                         (นายสํารวย  ประเสริฐศรี) 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                      

  

 

                          


