
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2564 
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เวลา  10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ชั้น 3) 

********************* 

ผู้มาประชุม 
 1. นายสังคม  ลาภเวช   ประธานสภา อบจ.อ่างทอง 
 2. นายสุทัศน์  ประดิษฐ์ทรัพย์   รองประธานสภา อบจ.อ่างทอง 
 3. นายสุพจน์   นาคประดิษฐ   รองประธานสภา อบจ.อ่างทอง 

4. ว่าที่ร้อยตรี จักรกฤษณ์  ทรงไตร  สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอเมืองอ่างทอง 
 5. นายศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอเมืองอ่างทอง 
 6. นางประพิม  นิรันดร   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอเมืองอ่างทอง 

7. นายบัญชา  ภัสสรศิริ   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอเมืองอ่างทอง 
 8. นายพงศธร  สุเมฆะกุล   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอเมืองอ่างทอง 
 9. นายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ 

10. นายวิเชียร  อ่อนนิ่ม   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
 11. นายสุเมธ  กวางทอง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
 12.นายชัยรัตน์  เปาอินทร์   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
 13. นายมณเฑียร   วิริยางกูร   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
 14. นางสุพร  รุ่งสว่าง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอโพธิ์ทอง 
 15. นายอนุวัตร  มากประมูล   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอโพธิ์ทอง 

16. นายอ านาจ   เสมาทอง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอโพธิ์ทอง 
 17. นายกฤติพงศ์  แซ่โค้ว   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอแสวงหา 
 18. นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอแสวงหา 

19. นางสมพิศ นวมจิตร์   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอไชโย 
20. นายเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะฮ์  สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอไชโย 

 21. นางสาวชุติกาญจน์  หงส์อุปถัมภ์ชัย  สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอป่าโมก 
22. นางจินตนา ผ่องพุฒิ   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอป่าโมก 

 23. นายสิทธิชัย  เดโช   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอสามโก้ 
 
ผู้ขาดประชุม 
 -ไม่มี- 
 
ผู้ลาประชุม 
 1. นางรัตนี   ปกป้อง   สมาชิกสภา อบจ. เขตอ าเภอโพธิ์ทอง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุรเชษ  นิ่มกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 2. นายชรินทร์  เปาอินทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 1 
 3. นางสาวสายชล สุขมนต์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 2 
 4. นายสุรเชษฐ โพธิ์ไพจิตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 5. นายสมยศ  แจ่มกระจ่าง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 6. นางสาวคอดียะฮ์  ทรงงาม  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

7. นางรุ่งรัตน์  มีสมศักดิ์  รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.อ่างทอง 
8. นางพนตา  ทองค าใส  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
9. นายสมศักดิ์  เมืองทอง  หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10. นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล  ผอ. กองกิจการสภา อบจ.รกท.ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
11. นายสุชิน  อร่ามพงษ์  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
12. นางสาวเบญจรัตน์  วิบูลย์พันธุ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
13. นายวินัย  จันทร์ทอง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
14. นางยุพาภรณ์  สมรูป  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
15. นางพรทิพย์  กาศเจริญ  ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
16. นางอินทิรา  สวนมะม่วง  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที ่
17. นางสาวสุธาทิพย์  ปิ่นวิเศษ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
18. นางสาวรัชดา  ตันตราจิน  หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
19. นางล าดวน  เหมือนทิพย์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
20. นางนภัสนันทน์  จันทร์ฉาย นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
21. นางสาวนัยนา  หวังดี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
22. นางสาวเนตรนพิศ  ยอดแก้ว ผช.นักจัดการงานทัว่ไป 
23. นางสาวจิราพร  แสงทอง  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
24. นายคณากรณ์  คงใหญ่  ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ 
25. นายเกรียงไกร  เซ็นลี  ผช.ช่างไฟฟ้า 
26. นายอิทธพล  มีศรี  ผช.ช่างไฟฟ้า 
27. นายสันติธรรม  จันทร  ผช.จนท.นโยบายและแผน 

 
เริ่มประชุม       เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

เลขานุการสภา อบจ. :    เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ท่านรองประธานสภาองค์การบริหาร   
(นางสาวชนม์สิตา นิ่มกุล) ส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  ขณะนี้มีท่านสมาชิกสภาฯ มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 23 ท่าน ถือว่าครบองค์
ประชุมนะคะ กราบเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และข้ึนท าหน้าที่ประธานสภาฯ ค่ะ  

  และเรียนเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ทั้ง 
2 ท่าน ขึ้นท าหน้าที่ด าเนินการประชุมสภาฯ ขอเรียนเชิญค่ะ  
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เลขานุการสภาฯ   ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีมติในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั ้งแรก เมื ่อวันที ่ 18 กุมภาพันธ์ 
2564 โดยได้ประกาศก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 มีก าหนด 45 วัน  
นับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นั้น  

  เนื่องจากขณะนี้ ฝ่ายบริหารมีข้อราชการและญัตติต่างๆ ที่จะต้องน าเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพ่ือรับรอง และเพ่ือพิจารณา จึงท าให้
ต้องขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีก าหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 2 พฤษภาคม 
2564 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ล าดับต่อไปขออนุญาต 
อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นะคะ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
เรื่อง  การขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  
******************   

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  ได้ประกาศก าหนดสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ า 
พ.ศ. ๒๕๖4 มีก าหนด ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๖4 เป็นต้นไป 
ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นั้น 

  เนื่องจากขณะนี้ ฝ่ายบริหารมีข้อราชการและญัตติต่างๆ ที่จะต้องน าเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพ่ือรับรอง และเพ่ือพิจารณา 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 22 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 จึงให้
ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2564 มีก าหนด 15 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 
เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่   3  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

สังคม  ลาภเวช 
นายสังคม  ลาภเวช 

                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 

   ขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  และด าเนินการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

     
ประธานสภา อบจ. เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ท่านรองนายกองค์การ 

    (นายสังคม ลาภเวช) บริหารส่วนจังหวัด, ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ท่านรองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง ทุกท่าน 
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  ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทองในวันนี้  และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชุมเพ่ือพิจารณาญัตติต่างๆ ที่ทางฝ่ายบริหารเสนอมาให้สภาฯ พิจารณา  

     บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ณ บัดนี้ ผมขอ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปเลยนะครับ  ต่อไปเป็น
ระเบียบวาระท่ี ๑  

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง  ที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
ประธานสภาสภา อบจ.    เรื่องที่ 1 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
(นายสังคม  ลาภเวช)        เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นการแก้ไขหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่ง
ไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป โดยด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

  และเพ่ือเป็นการด าเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น  องค์การ 
 บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงได้ส่งประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองมาเพ่ือทราบ    

 เรื่องท่ี 2  ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
 เพ่ิมเติม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6), (ครั้งที่ 8) และ (ครั้งที่ 9) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ปีงบประมาณ โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป โดย
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนา
เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

  และเพ่ือเป็นการด าเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น องค์การ 
 บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงได้ส่งประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6), (ครั้งที่ 8) และ (ครั้งที่ 9) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมาเพ่ือทราบ   

 เรื่องท่ี 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร 
 ส่วนจังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้จัดท ารายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองเรียบร้อยแล้ว     

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปีนั้น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบ
และพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผล
ภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้  

  ทั้ง 3 เรื่องนี้ เป็นการแจ้งเพ่ือทราบนะครับ ส าหรับเอกสารทางเจ้าหน้าที่กอง
กิจการสภาฯ ได้แจกให้ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
ประธานสภา อบจ.  - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดอ่างทอง ครั้งแรก  
(นายสังคม  ลาภเวช) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ ์2564  (เล่มสีฟ้า) และ 
  - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สมัยวิสามัญ 
 สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (เล่มสีเหลือง) 

  รายงานการประชุมทั้ง 2 เล่มนี้ ยังไม่ผ่านการตรวจรายงานการประชุม
จากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการ
คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม เมื่อผ่านการตรวจรายการประชุมจากคณะกรรมการฯ จะ
น าเข้าที่ประชุมสภาฯ เพ่ือรับรองในครั้งต่อไปนะครับ   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่อง ญัตติการให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท
สิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  

ประธานสภา อบจ. ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถลงต่อท่ีประชุมครับ 
(นายสังคม ลาภเวช) 

นายก อบจ. เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภา 
(นายสุรเชษ  นิ่มกุล)    องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ขอเสนอญัตติการให้ส่วนราชการใช้

ประโยชน์อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้สนับสนุนงบประมาณ
ในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ (มีบ่อบาดาลเดิม) หมู่ที่ ๑  
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 ต าบลห้วยคันแหลน อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ตามที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยคันแหลน ร้องขอ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้
ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๑๒๒ บัญญัติว่า ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้ง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
จนกว่ าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่อง นั้นๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  หมวด ๔  เบ็ดเตล็ด  ข้อ ๑๕๕  การให้บุคคล
ใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ  อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือ
สิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

   จึงขอเสนอเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้โปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา อบจ. สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ..... ถ้าไม่มีท่านใดจะ 
(นายสังคม ลาภเวช) สอบถามอีก ผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ส่วนราชการใช้

ประโยชน์อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง โปรดยกมือครับ (..20..เสียง) มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบไหมครับ ถ้า
ไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์อันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์อันเกี่ยวกับพัสดุ 
 ประเภทสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที่ 4      เรื่อง ญัตติการให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท
สิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

ประธานสภา อบจ. ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถลงต่อท่ีประชุมครับ 
(นายสังคม ลาภเวช) 

นายก อบจ. เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภา 
(นายสุรเชษ  นิ่มกุล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
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 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ขอเสนอญัตติการให้ส่วน
ราชการใช้ประโยชน์อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพิจารณาให้
ความเห็นชอบ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้สนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนอ่างทอง- ปากดง 
ระหว่าง กม.15+300 – กม.19+300 อ าเภอโพธิ์ทอง , อ าเภอแสวงหา จังหวัด
อ่างทอง ตามแบบส านักงานทางหลวงที่  12 (สุพรรณบุรี )  งบประมาณ 
89,688,410.78 บาท ตามท่ีจังหวัดอ่างทองรอ้งขอ โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง ได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๑๒๒ บัญญัติว่า ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหาร
พัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่อง นั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  หมวด ๔  
เบ็ดเตล็ด  ข้อ ๑๕๕  การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ  อันเกี่ยวกับ
พัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น 
 จึงขอเสนอเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้โปรด
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา อบจ. สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ..... ถ้าไม่มีท่านใดจะ 
(นายสังคม ลาภเวช) สอบถามอีก ผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ส่วนราชการใช้

ประโยชน์อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง โปรดยกมือครับ (20 เสียง) มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบไหมครับ ถ้าไม่
มีเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์อันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์อันเกี่ยวกับพัสดุ 
 ประเภทสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติการให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์อันเกี่ยวกับพัสดุประเภท
สิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  

ประธานสภา อบจ. ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถลงต่อท่ีประชุมครับ 
(นายสังคม ลาภเวช) 

นายก อบจ. เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภา 
(นายสุรเชษ  นิ่มกุล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ขอเสนอญัตติการให้ส่วน
ราชการใช้ประโยชน์อันเก่ียวกับพัสดุประเภทสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พิจารณาให้
ความเห็นชอบ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้สนับสนุน
งบประมาณในการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ 
ต าบลบ้านแห อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแห ร้องขอ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้ด าเนินการ
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๑๒๒ บัญญัติว่า ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหาร
พัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่อง นั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  หมวด ๔  เบ็ดเตล็ด ข้อ 
๑๕๕  การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ  อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดิน
หรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 
 จึงขอเสนอเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้โปรดพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา อบจ. สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่ครับ..... ถ้าไม่มีท่านใดจะ 
(นายสังคม ลาภเวช) สอบถามอีก ผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ส่วนราชการใช้

ประโยชน์อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทสิ่งก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง โปรดยกมือครับ (20 เสียง) มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบไหมครับ ถ้าไม่
มีเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์อันเกี่ยวกับพัสดุ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์อันเกี่ยวกับพัสดุ 
  ประเภทสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธานสภา อบจ. ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถลงต่อท่ีประชุมครับ 
(นายสังคม ลาภเวช) 

นายก อบจ. เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภา 
(นายสุรเชษ  นิ่มกุล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีความจ าเป็นต้องเสนอญัตติโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 50,400 บาท ดังนี้ 

     1. กองคลัง  ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ ตั้งไว้  27,500 บาท ดังนี ้
 โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภท 

     ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ เป็นเงินจ านวน 27,500 บาท     
          - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 5 ตู้  ตั้งไว้  27,500  บาท 
                        โอนลด จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 27,500 บาท  ดังนี้ 

   - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  หน้า 167 (3) ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง (ตู้ประจันห้อง) ตั้งไว้  
25,000 บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ 25,000 บาท ขออนุมัติโอนลด 
จ านวน 25,000 บาท 
  - แผนงานงบกลาง งบกลาง หน้า 205 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                     
ตั้งไว้  800,000 บาท ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ 584,535 บาท  ขออนุมัติ
โอนลด จ านวน 2,500 บาท    
2. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ      
ตั้งไว้  22,900 บาท ดังนี้ 
  โอนเพิ่ม  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งบลงทุน จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน
จ านวน 22,900 บาท 

      ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
           - ถังน้ า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร  จ านวน 2 ถัง ตั้งไว้   
     13,800  บาท 
        ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
      - มอเตอร์ปั้มน้ าอัตโนมัติ ก าลังมอเตอร์ 350 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 

9,100 บาท 
       โอนลด จ านวน 1 รายการ เป็นเงินจ านวน  22,900 บาท  ดังนี้  
  - แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ งบด าเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย 

 หน้า 172 (1) โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ตั้งไว้  30,000 บาท  
 ขณะนี้มีงบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท ขออนุมัติโอนลด จ านวน 22,900 บาท 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 
๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ 
ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอ่างทองพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ประธานสภา อบจ. มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ..... ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย 
(นายสังคม ลาภเวช) ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้วนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โปรดยกมือครับ (เห็นด้วย
20..เสียง) มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย....มีไหมครับ(ไม่เห็นด้วย...-.....เสียง)   

    เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7  

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    อ่างทองเป็นกรรมการ 
ประธานสภา อบจ. ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถลงต่อท่ีประชุมครับ 
(นายสังคม ลาภเวช) 
นายก อบจ. เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภา 
(นายสุรเชษ  นิ่มกุล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  ตามท่ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พ้นจากต าแหน่งด้วย 
 เหตุอื่นนอกจากครบวาระ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ท าให้สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง พ้นจากต าแหน่งกรรมการดังกล่าวตามไปด้วย 

  ดังนั้น  เพ่ือให้กรรมการในสัดส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ครบถ้วนตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  จึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นกรรมการ ดังนี้ 

 ๑. คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ไม่เกิน ๕ คน เป็น
กรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
 ๒. คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จ านวน ๓ คน เป็น
กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  

 ๓. คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จ านวน ๓ คน 
เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  

  จึงขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอบคุณท่านนายกครับ  ท่านนายกได้แถลงญัตติการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา 
(นายสังคม ลาภเวช) องค์การบริหารสว่นจงัหวดัอ่างทอง เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการจดัท า

แผนพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด จ านวน 3 คณะ ประกอบด้วย 
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 ๑. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จ านวนไม่เกิน ๕ คน 
มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี 
 ๒. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จ านวน 3 คน มี
วาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  

       ๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง จ านวน ๓ คน เป็น มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  
   ส าหรับหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกให้เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นผู้ชี้แจง 

เลขานุการสภา อบจ.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ท่านนายกฯ  
(นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล)       ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ท่านหัวหน้าส่วน

ราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตเรียนชี้แจงข้อระเบียบและ
กฎหมาย ดังนี้ 

  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

   หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
   ข้อ 107  ก าหนดว่า ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้อง 

  มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

   การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และ
ให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม    

  2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 
มกราคม  2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ในการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือแต่งตั้ งเป็น
คณะกรรมการคณะต่างๆ ในการจัดท าแผนพัฒนา ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม  
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้ 

    2.1 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
           (2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น 

โดยด าเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุม
พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 

           (3) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
     (4) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจ านวนอย่าง

น้อย 2 คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม 
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           (5) ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวนให้ถือว่าบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด 
ให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการ
ลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่
ประธานทีป่ระชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจ านวนที่ก าหนด 

           (6) ให้ประธานที่ประชุมแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้
เป็นผู้รับการเสนอชื่อจ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิก
สภาท้องถิ่นมีไม่ครบตามจ านวนให้เลือกจากข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนต าบล หรือพนักงานเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีก็ได้ 

     (7) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้ซึ่ง
ได้รับการคัดเลือกจนครบจ านวนที่ก าหนด ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับคะแนนในล าดับเดียวกัน
หลายคน ท าให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนเท่ากันอีก 
ให้ใช้วิธีการจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมก าหนด 

     (8) ให้ประธานท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป ผู้บริหารท้องถิ่นจัดท าเป็นค าสั่งขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบโดยเร็ว 

     (9) ในกรณีท่ีผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้น จากต าแหน่งให้จัดให้มีการ
คัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับ
การคัดเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

     (10) ในกรณีท่ีต าแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่งให้จัด
ให้มีการคัดเลือกแทนต าแหน่งที่ว่างลงภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง โดยน าวิธีการคัดเลือกที่ก าหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

     (11) ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจคัดเลือกได้ก่อนการครบวาระการด ารงต าแหน่งได้ก่อนสี่สิบห้าวัน 
และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมีวาระการด ารงต าแหน่งไม่ก่อนวันที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
เดิมครบวาระโดยน าวิธีการคัดเลือกที่ก าหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม ขอ
เรียนชี้แจงแค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

   2.2 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          ให้คัดเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 3 คน ให้ด าเนินการในคราว

เดียวกันกับการประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นในคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยใช้วิธีการเดียวกับการเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอนุโลม  

    2.๓. การคัดเลือกคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  
     ให้คัดเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่เกิน 5 คน โดยใช้วิธีการเดียวกับ

การเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอนุโลม   

ประธานสภา อบจ.  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือก 
(นายสังคม ลาภเวช) คณะกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะ โดยจะด าเนินการคัดเลือกทีละคณะ 
   ล าดับต่อไปเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  อ่างทอง เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จ านวน 5 คน   
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    - เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอชื่อผู ้ที ่เห็นสมควรเป็น
คณะกรรมการฯ โดยสมาชิกสภาฯ แต่ละคนสามารถเสนอชื่อได้เพียง ๑ ชื่อ โดย
มีผู้รับรอง ๒ คน และเสนอต่อไปเรื่อยๆ ทีละคนจนกว่าจะไม่มีคนเสนอ  

   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด.....เรียนเชิญ...ท่านวิเชียร  อ่อนนิ่ม...ครับ 

นายวิเชียร  อ่อนนิ่ม เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่เคารพ  
สมาชิกสภา อบจ. ผมนายวิเชียร  อ่อนนิ่ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 2 

อ าเภอวิเศษชัยชาญ ขอเสนอ... นายบัญชา  ภัสสรศิริ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 4 อ าเภอ เมืองอ่างทอง เป็นกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 1 ครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่เห็นสมควร 
(นายสังคม ลาภเวช) เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 2  พร้อมทั้งขอ 
  ผู้รับรองด้วยครับ.....เรียนเชิญ...ท่านอนุวัตร  มากประมูล...ครับ 

นายอนุวัตร  มากประมูล เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่เคารพ  
สมาชิกสภา อบจ.  ผมนายอนุวัตร  มากประมูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง   

เขต 2 อ าเภอโพธิ์ทอง ขอเสนอ.. นายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 1 อ าเภอวิเศษชัยชาญ เป็นกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 2 ครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่เห็นสมควร 
(นายสังคม ลาภเวช) เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 3  พร้อมทั้งขอ 
  ผู้รับรองด้วยครับ.....เรียนเชิญ...ท่านเทพพิทักษ์  ศรีวิไล...ครับ 

นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่เคารพ  
สมาชิกสภา อบจ. ผมนายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
  เขต 3 อ าเภอแสวงหา ขอเสนอ...นางประพิม นิรันดร สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 3 อ าเภอ เมืองอ่างทอง เป็นกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 3 ครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่เห็นสมควร 
(นายสังคม ลาภเวช) เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 4  พร้อมทั้งขอผู้

รับรองด้วยครับ...เรียนเชิญ...ท่านศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ...ครับ 
นายศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่เคารพ 
สมาชิกสภา อบจ.   ผมนายศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
  เขต 2 อ าเภอเมืองอ่างทอง  ขอเสนอ... นายวิเชียร  อ่อนนิ่ม สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 2 อ าเภอวิเศษชัยชาญ เป็นกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 4  ครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่เห็นสมควร 
(นายสังคม ลาภเวช) เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 5  พร้อมทั้งขอ 
  ผู้รับรองด้วยครับ.....เรียนเชิญ...ท่านสมพิศ  นวมจิตร์...ครับ 
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นางสมพิศ  นวมจิตร์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่เคารพ  
สมาชิกสภา อบจ. ดิฉันนางสมพิศ  นวมจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 1 

อ าเภอไชโย  ขอเสนอ... นายเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะห์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 2 อ าเภอไชโย เป็นกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด คนที่ 5  ค่ะ 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขณะนี้ได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก 
(นายสังคม ลาภเวช) เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 5 ท่าน  
  มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ...ไม่มีนะครับ...ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 

ขณะนี้ที่ครบองค์ประชุมแล้ว สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ 
  1. นายบัญชา  ภัสสรศิริ  ส.อบจ.อ่างทอง เขต 4 อ.เมืองอ่างทอง 
  2. นายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์  ส.อบจ.อ่างทอง เขต 1 อ.วิเศษชัยชาญ 
  3. นางประพิม  นิรันดร  ส.อบจ.อ่างทอง เขต 3 อ.เมืองอ่างทอง 
  4. นายวิเชียร  อ่อนนิ่ม  ส.อบจ.อ่างทอง เขต 2 อ.วิเศษชัยชาญ 
  5. นายเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะห์  ส.อบจ.อ่างทอง เขต 2 อ.ไชโย 
   เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด โปรดยกมือด้วยครับ 

(เห็นด้วย 20 เสียง)  มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย มีไหมครับ (ไม่เห็นด้วย - เสียง)   
   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 

5 ท่าน เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด นะครับ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 5 ท่าน เป็น

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 

ประธานสภา อบจ. ต่อไปเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จ านวน 3 คน 
(นายสังคม ลาภเวช) เป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีวาระอยู่ในต าแหน่ง

คราวละสี่ปี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ 

เลขานุการสภา อบจ. ขออนุญาตเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อระเบียบและกฎหมายดังนี้ 
(นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
  ข้อ 8 ก าหนดว่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน เป็นกรรมการ      
   กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกก็ได ้
   ส าหรับการเสนอชื่อสมาชิก และวิธีการคัดเลือก จะด าเนินการเช่นเดียวกับ

การด าเนินการคัดเลือกกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ค่ะ 

ประธานสภา อบจ. ขอบคุณครับ  ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายสังคม ลาภเวช) อ่างทอง เป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ซ่ึงระเบียบ

ก าหนดว่าให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทองคัดเลือก จ านวน 3 ท่าน 

  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง คนที่ 1  พร้อมทั้งขอผู้รับรองด้วยครับ 

  เรียนเชิญ...ท่านเทพพิทักษ์  ศรีวิไล...ครับ 



-15- 
    

นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่เคารพ  
สมาชิกสภา อบจ. ผมนายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
  เขต 3 อ าเภอแสวงหา ขอเสนอ... นายสังคม ลาภเวช สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 3 อ าเภอ วิเศษชัยชาญ เป็นกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 1 ครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่เห็นสมควร 
(นายสังคม ลาภเวช) เป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 2  พร้อมทั้งขอ 
  ผู้รับรองด้วยครับ.....เรียนเชิญ...ท่านพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์...ครับ 

นายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่เคารพ  
สมาชิกสภา อบจ. ผมนายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

เขต 1 อ าเภอวิเศษชัยชาญ   ขอเสนอ... ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  ทรงไตร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 1 อ าเภอเมืองอ่างทอง เป็น
กรรมการเป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 2 ครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่เห็นสมควร 
(นายสังคม ลาภเวช) เป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 3  พร้อมทั้งขอ 
  ผู้รับรองด้วยครับ.....เรียนเชิญ...ท่านเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะห์...ครับ 

นายเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะห์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่เคารพ  
สมาชิกสภา อบจ. ผมนายเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะห์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

เขต 2  อ าเภอไชโย  ขอเสนอ... นายสุพจน์  นาคประดิษฐ  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 1 อ าเภอสามโก้ เป็นกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 3 ครับ 

ประธานสภา อบจ.  ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขณะนี้ได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก 
(นายสังคม ลาภเวช) เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครบทั้ง 3 ท่าน  
  มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ ...ไม่มีนะครับ...ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 

ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้ว สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ 
  1. นายสังคม  ลาภเวช  ส.อบจ.อ่างทอง เขต 3 อ.วิเศษชัยชาญ  
  2. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  ทรงไตร ส.อบจ.อ่างทอง เขต 1 อ.เมืองอ่างทอง 
  3. นายสุพจน์  นาคประดิษฐ  ส.อบจ.อ่างทอง เขต 1 อ.สามโก ้
   เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โปรดยกมือ

ด้วยครับ (เห็นด้วย 20 เสียง) มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย มีไหมครับ (ไม่เห็นด้วย
..-...เสียง)   

   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 
3 ท่านเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นะครับ 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 ท่านเป็น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
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ประธานสภา อบจ. ต่อไปเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จ านวน 3 คน  
(นายสังคม ลาภเวช) เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อ่างทอง มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

เลขานุการสภา อบจ. ขออนุญาตเรียนชี้แจงเกี่ยวกับข้อระเบียบและกฎหมายดังนี้ 
(นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
  ข้อ 28 ก าหนดว่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน เป็นกรรมการ    

  กรรมการตาม (1) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได ้

   ส าหรับการเสนอชื่อสมาชิก และวิธีการคัดเลือก ใช้วิธีการเดียวกับการคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ โดยอนุโลม 

ประธานสภา อบจ. ขอบคุณครับ  ต่อไปจะเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายสังคม ลาภเวช) อ่างทอง เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอ่างทอง ซึ่งระเบียบฯ ก าหนดว่าให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองคัดเลือก จ านวน 3 ท่าน 

   ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 1  พร้อมทั้งขอผู้รับรองด้วย
ครับ.....เรียนเชิญ...ท่านศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ...ครับ 

นายศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่เคารพ  
สมาชิกสภา อบจ. ผมนายศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
  เขต 2 อ าเภอเมืองอ่างทอง  ขอเสนอ... นายมณเฑียร  วิริยางกูร  สมาชิกาสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 6 อ าเภอ วิเศษชัยชาญ เป็นกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 1 ครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่เห็นสมควร 
(นายสังคม ลาภเวช) เป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 2  พร้อมทั้งขอผู้

รับรองด้วยครับ.....เรียนเชิญ...ท่านกฤติพงศ์  แซ่โค้ว...ครับ 

นายกฤติพงศ์  แซ่โค้ว เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่เคารพ 
สมาชิกสภา อบจ. ผม นายกฤติพงศ์  แซ่โค้ว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 

1อ าเภอแสวงหา ขอเสนอ...ดร.อ านาจ  เสมาทอง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 4 อ าเภอโพธิ์ทอง เป็นกรรมการเป็นกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 2 ครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ที่เห็นสมควร 
(นายสังคม ลาภเวช) เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อ่างทอง คนที่ 3  พร้อมทั้งขอผู้รับรองด้วยครับ...เรียนเชิญ...ท่านเพิ่มวิทย์ 
หวังสะแล่ะฮ์..ครับ 

 



-17- 

นายเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะฮ์ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่เคารพ  
สมาชิกสภา อบจ. ผมนายเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะฮ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

เขต 2 อ าเภอไชโย  ขอเสนอ...นายกฤติพงศ์  แซ่โค้ว  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 1 อ าเภอแสวงหา เป็นกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 3 ครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขณะนี้ได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือก 
(นายสังคม ลาภเวช) เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  อ่างทอง ครบทั้ง 3 ท่าน  มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ....ไม่มีนะครับ...ถ้าไม่

มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขณะนี้ที่ประชุมครบองค์ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ 
  1. นายมณเฑียร  วิริยางกูร  ส.อบจ.อ่างทอง เขต 6  อ.วิเศษชัยชาญ 
  2. ดร. อ านาจ  เสมาทอง  ส.อบจ.อ่างทอง เขต 4  อ.โพธิ์ทอง 
  3. นายกฤติพงศ์  แซ่โค้ว  ส.อบจ.อ่างทอง เขต 1  อ.แสวงหา 
   เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอ่างทอง โปรดยกมือด้วยครับ (เห็นด้วย 20 เสียง)  มีสมาชิกท่านใดไม่
เห็นด้วย  มีไหมครับ (ไม่เห็นด้วย...-...เสียง)   

   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 
3 ท่าน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง นะครับ   

 มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 ท่าน เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง   

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประธานสภา อบจ.  ด้วยจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายสังคม ลาภเวช) อ่างทอง ด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 ท่าน 

เพ่ือเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากสมาชิกสภาฯ ท่าน
เดิมได้หมดวาระการด ารงต าแหน่ง  ส าหรับเรื่องนี้เป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ 
จ านวน 1 ท่าน เพ่ือเป็นกรรมการผู้ แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  
ไดช้ี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
(นางสาวชนม์สิตา นิ่มกุล) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านค่ะ  
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

บัญญัติว่า 
  มาตรา 5 ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
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   (3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวน 4 คน ประกอบด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเอง
จ านวนหนึ่งคน 

  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2543 

  ข้อ 8 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ข้อ 9 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8 เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด นับแต่วันที่
ได้รับการคัดเลือก และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แจ้งชื่อผู้
ได้รับการคัดเลือกไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน แล้ว
รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ
โดยเร็ว 

  ข้อ 10 ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นกรรมการ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัด
ให้มีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนต าแหน่งที่ว่ าง
โดยเร็ว 

ประธานสภา อบจ. ต่อไปเป็นการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายสังคม ลาภเวช) ในข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่ งระเบียบฯ ก าหนดว่า ให้

ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน ซึ่งใช้วิธีการคัดเลือกเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ านวน 1 ท่าน ขอเชิญเสนอชื่อได้เลยนะครับ พร้อมผู้รับรองครับ  เรียนเชิญ
ท่าน..นายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์.... ครับ 

นายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
  ผมนายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

เขต 1 อ าเภอวิเศษชัยชาญ  ผมขอเสนอ...นายสังคม  ลาภเวช... สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 3 อ าเภอ วิเศษชัยชาญ  เป็นกรรมการ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง ครับ 
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ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี 
(นายสังคม ลาภเวช) ผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขณะนี้ที่ครบองค์ประชุมแล้ว สมาชิกท่านใดเป็นควรให้ 

นายสังคม  ลาภเวช... สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 3 
อ าเภอ วิเศษชัยชาญ  เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง  โปรดยก
มือด้วยครับ (เห็นด้วย 20 เสียง) มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย..... มีไหมครับ (ไม่
เห็นด้วย...-......เสียง) 

   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายสังคม ลาภเวช  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 3 อ าเภอ วิเศษชัยชาญ เป็น
กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายสังคม ลาภเวช  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 3 อ าเภอ วิเศษชัยชาญ เป็นกรรมการ
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง   

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9 

ระเบียบวาระที่ 9     เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วน 
   จังหวัดอ่างทอง  
ประธานสภา อบจ. ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ 
(นายสังคม ลาภเวช) 

เลขานุการสภาฯ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
(นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านค่ะ  
  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ บัญญัติว่า 
 มาตรา 33 วรรคสอง ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งคณะกรรมการสามัญ

ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุดหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่ให้ความเห็นชอบใน
การออกข้อบัญญัติชั่วคราวตามมาตรา 57  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
  พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔   
 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
 ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
  (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อย

กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่

ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ 
 ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น 
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 สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ  เพ่ือพิจารณากิจการของสภา
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
 ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 (4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

 ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้
 สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้ เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ส าหรับข้อมูลคราวที่แล้ว สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 3. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

4.  คณะกรรมการ อ่ืนๆ  ตามที่ สภาท้องถิ่ น เห็นสมควร  ได้ แก่ 
คณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง   

ประธานสภา อบจ.  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
(นายสังคม ลาภเวช) การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2544 ข้อ 105 (1) – (3) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จะต้อง
ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ จ านวน 3 คณะ ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
  3. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
 ส าหรับคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตาม (4) ได้แก่คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภา

ท้องถิ่นเห็นสมควรนั้น 
  จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาและเสนอว่า สภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอ่างทอง เห็นควรคัดเลือกให้มีคณะกรรมการอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ...... 
ขอเชิญเสนอครับ....ขอเชิญท่านพงศธร  สุเมฆะกุล ครับ 

นายพงศธร สุเมฆะกุล เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
 กระผมนายพงศธร  สุเมฆะกุล......สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อ่างทอง เขต 5 อ าเภอ เมืองอ่างทอง   



-21- 
  
 จากข้อมูลที่เลขานุการสภา อบจ. ได้ชี้แจง ในคราวที่แล้ว สภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองขึ้น เพ่ือเป็นการรองรับภารกิจในการ
บริหารงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึง
ขอเสนอให้ควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ขึ้นอีก 1 คณะ ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 ข้อ 105 (4) ครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ)   มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ... 
(นายสังคม ลาภเวช) ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก ผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้มีการ 
 คัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 อ่างทอง ขึ้นอีก 1 คณะ โปรดยกมือด้วยครับ ( 20 เสียง)  มีสมาชิกท่านใดไม่เห็น
ด้วย มีไหมครับ (ไม่เห็นด้วย  -  เสียง) 

  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการ
พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ขึ้นอีก 1 คณะ 
ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 105 (4) 

ประธานสภา อบจ. ส าหรับการด าเนินการเลือกคณะกรรการสภาท้องถิ่น รวม 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย 
(นายสังคม ลาภเวช) สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน จึงขอให้สมาชิก

เสนอว่า จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีจ านวนเท่าใด.... ขอเชิญท่านบัญชา  
ภัสสรศิริ ครับ 

นายบัญชา  ภัสสรศิริ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
 กระผมนายบัญชา  ภัสสรศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 เขต 4 อ าเภอเมืองอ่างทอง  ขอเสนอให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีจ านวนคณะ 
 ละ 7 ท่าน ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ)  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  
(นายสังคม ลาภเวช) ถ้าไม่มี...ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็น

ควรให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีจ านวนคณะละ 7 ท่าน  โปรดยกมือครับ 
(เห็นด้วย  20 เสียง) มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย มีไหมครับ (ไม่เห็นด้วย - เสียง) 

 เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
 มีจ านวนคณะละ 7 ท่าน นะครับ 

คณะที่ 1 คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประธานสภา อบจ. ต่อไปจะเป็นการด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะที่ 1 คือ 
(นายสังคม ลาภเวช) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 7 ท่าน  
 ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอครับ...ขอเรียนเชิญ ท่านวิเชียร  อ่อนนิ่ม ครับ 
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นายวิเชียร  อ่อนนิ่ม เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
 ผมนายวิเชียร  อ่อนนิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 เขต 2 อ าเภอ วิเศษชัยชาญ ขอเสนอ..นายชัยรัตน์  เปาอินทร์  สมาชิกสภา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 5 อ าเภอ วิเศษชัยชาญ เป็น 
 คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 1 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปเลยครับ 
(นายสังคม ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์ ครับ  

นายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ ์ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
 ผมนายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 เขต 1 อ าเภอ วิเศษชัยชาญ   ขอเสนอ นายมณเฑียร  วิริยางกูร..สมาชิกสภา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 6 อ าเภอ......วิเศษชัยชาญ.......เป็น 
 คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 2 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ(ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปเลยครับ  
(นายสังคม ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านสุพร  รุ่งสว่าง ครับ 

นางสุพร  รุ่งสว่าง เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
 ดิฉัน นางสุพร  รุ่งสว่าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 เขต 3 อ าเภอ โพธิ์ทอง  ขอเสนอ..นายศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ....สมาชิกสภา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 2 อ าเภอ...เมืองอ่างทอง......เป็น 
 คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 3 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ(ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปเลยครับ  
(นายสังคม ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านเทพพิทักษ์  ศรีวิไล ครับ 

นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
 ผม นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 เขต 3 อ าเภอ....แสวงหา....ขอเสนอ..นายสิทธิชัย  เดโช....สมาชิกสภาองค์การ 
 บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 2 อ าเภอ..สามโก้....เป็นคณะกรรมการสามัญ 
 ประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 4 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปเลยครับ 
(นายสังคม ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านจินตนา  ผ่องพุฒิ ครับ 

นางจินตนา  ผ่องพุฒ ิ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
 ดิฉัน  นางจินตนา  ผ่องพุฒิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 เขต 1 อ าเภอ...ป่าโมก.....ขอเสนอ.. นางสมพิศ  นวมจิตร์....สมาชิกสภา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 1 อ าเภอ...ไชโย....เป็นคณะกรรมการ 
 สามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 5  
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ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปเลยครับ  
(นายสังคม ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะฮ์ ครับ 

นายเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะฮ์ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
 ผมนายเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะฮ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
 เขต 2 อ าเภอ....ไชโย......ขอเสนอ...นางสาวชุติกาญจน์  หงษ์อุปถัมภ์ชัย.... 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 2 อ าเภอ....ป่าโมก.....เป็น 
 คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 6 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปเลยครับ 
(นายสังคม ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านพงศธร  สุเมฆะกุล ครับ 

นายพงศธร  สุเมฆะกุล เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
 ผมนายพงศธร  สุเมฆะกุล ...สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 เขต 5 อ าเภอ...เมืองอ่างทอง...ขอเสนอ....นางสุพร  รุ่งสว่าง......สมาชิกสภา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 3 อ าเภอ..โพธิ์ทอง...เป็นคณะกรรมการ 
 สามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่ 7 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) มีท่านสมาชิกฯ ไดเ้สนอรายชื่อผู้ที่สมควร 
(นายสังคม  ลาภเวช) ได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครบ 7 
 ท่านแล้ว  มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  
 ขณะนี้ที่ประชุมครบองค์ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้ 
 1) นายชัยรัตน์  เปาอินทร์  ส.อบจ. เขต 5 อ.วิเศษชัยชาญ 
  2) นายมณเฑียร   วิริยางกูร        ส.อบจ. เขต 6 อ.วิเศษชัยชาญ 
 3) นายศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ     ส.อบจ. เขต 2 อ.เมืองอ่างทอง 
 4) นายสิทธิชัย   เดโช      ส.อบจ. เขต 2 อ.สามโก้ 
 5) นางสมพิศ  นวมจิตร์       ส.อบจ. เขต 1 อ.ไชโย 
 6) นางสาวชุติกาญจน์  หงษ์อุปถัมภ์ชัย  ส.อบจ. เขต 1 อ.ป่าโมก 
 7) นางสุพร  รุ่งสว่าง         ส.อบจ. เขต 3 อ.โพธิ์ทอง 
  เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โปรดยกมือ 

 ด้วยครับ (เห็นด้วย 20 เสียง) มีสมาชิกฯ ท่านใดไม่เห็นด้วยหรือไม่ครับ(ไม่เห็นด้วย -เสียง)  
 เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 

7 ท่านเป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 7 ท่าน

เป็นคณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

คณะที่ 2 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภา อบจ. ต่อไปจะเป็นการด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะที่ 2 คือ 
(นายสังคม  ลาภเวช) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน 7 ท่าน ขอเชิญท่านสมาชิกฯ  
 เสนอครับ ขอเรียนเชิญ ท่านประพิม  นิรันดร ครับ 
 
 



-24- 

นางประพิม  นิรันดร เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน    
 ดิฉัน  นางประพิม  นิรันดร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 เขต 3 อ าเภอ...เมืองอ่างทอง....ขอเสนอ ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  ทรงไตร.. 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 1 อ าเภอ..เมืองอ่างทอง.... 
 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปครับ...  
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านอนุวัตร  มากประมูล ครับ 

นายอนุวัตร  มากประมูล เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
 ผมนายอนุวัตร  มากประมูล...สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 เขต 2 อ าเภอ...โพธิ์ทอง.....ขอเสนอ...นายมณเฑียร  วิริยางกูร สมาชิกสภา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 6 อ าเภอ....วิเศษชัยชาญ.....เป็น 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปครับ...  
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านสิทธิชัย  เดโช ครับ 

นายสิทธิชัย  เดโช เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
 ผม..นายสิทธิชัย  เดโช ...สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 เขต 2 อ าเภอ...สามโก้....ขอเสนอ..นายพงศธร  สุเมฆะกุล........สมาชิกสภา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 5 อ าเภอ...เมืองอ่างทอง...เป็น 
 คณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปครับ...  
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านบัญชา  ภัสสรศิริ ครับ 

นายบัญชา  ภัสสรศิริ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
 ผม.นายบัญชา  ภัสสรศิริ......สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 เขต 4 อ าเภอ..เมืองอ่างทอง....ขอเสนอ....นายสุเมธ  กวางทอง....สมาชิกสภา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 4 อ าเภอ......วิเศษชัยชาญ......เป็น 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปครับ...  
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์ ครับ 

นายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
 ผมนายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์...สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 เขต 1 อ าเภอ..วิเศษชัยชาญ....ขอเสนอ....นางสุพร  รุ่งสว่าง.....สมาชิกสภา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 3 อ าเภอ โพธิ์ทอง..เป็นคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 5 
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ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปครับ...  
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านอนุวัตร  มากประมูล ครับ 

นายอนุวัตร  มากประมูล เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
 ผม นายอนุวัตร  มากประมูล...สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
 เขต 2 อ าเภอ....โพธิ์ทอง......ขอเสนอ.....นางจินตนา  ผ่องพุฒิ......สมาชิกสภา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 1 อ าเภอ.....ป่าโมก....เป็นคณะกรรมการ 
 ตรวจรายงานการประชุม คนที่ 6 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปครับ...  
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะห์ ครับ 

นายเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะห์ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
 ผมนายเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะห์....สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

เขต 2 อ าเภอ...ไชโย....ขอเสนอ...นายสุพจน์  นาคประดิษฐ....สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่ วนจั งหวัด อ่างทอง เขต  1 อ า เภอ. . .สามโก้ . . . เป็น
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 7 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) มีสมาชิกฯ ได้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับ 
(นายสังคม  ลาภเวช) การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครบ 7 ท่านแล้ว มีผู้ใด

เสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ขณะนี้ที่ประชุม
ครบองค์ประชุม สมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้ 

 1) ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ ทรงไตร   ส.อบจ. เขต 1 อ.เมืองอ่างทอง 
  2) นายมณเฑียร   วิริยางกูร       ส.อบจ. เขต 6 อ.วิเศษชัยชาญ 
 3) นายพงศธร  สุเมฆะกุล    ส.อบจ. เขต 5 อ.เมืองอ่างทอง 
 4) นายสุเมธ  กวางทอง    ส.อบจ. เขต 4 อ.วิเศษชัยชาญ 
 5) นางสุพร  รุ่งสว่าง     ส.อบจ. เขต 3 อ.โพธิ์ทอง 
 6) นางจินตนา  ผ่องพุฒิ    ส.อบจ. เขต 1 อ.ป่าโมก 
 7) นายสุพจน์  นาคประดิษฐ     ส.อบจ. เขต 1 อ.สามโก้ 
 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โปรดยกมือด้วยครับ (เห็นด้วย 20

เสียง) มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยหรือไม่ครับ (ไม่เห็นด้วย - เสียง)  
 เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 

7 ท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้ง 7 ท่าน 

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

คณะที่ 3 คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบจ. ต่อไปจะเป็นการด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะที่ 3 คือ  
(นายสังคม  ลาภเวช) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จ านวน 7 ท่าน ขอเชิญท่านสมาชิกฯ  
  เสนอครับ ขอเชิญ ท่านประพิม  นิรันดร ครับ 
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นางประพิม  นิรันดร เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 

 ดิฉัน  นางประพิม  นิรันดร...สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
เขต 3 อ าเภอ..เมืองอ่างทอง ขอเสนอ....นายชัยรัตน์  เปาอินทร์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 5 อ าเภอ..วิเศษชัยชาญ....เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไป ครับ  
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านกฤติพงศ์  แซ่โค้ว ครับ 

นายกฤติพงศ์  แซ่โค้ว เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
 ผม.กฤติพงศ์  แซ่โค้ว..สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 1 
 อ าเภอ.แสวงหา..ขอเสนอ...นางประพิม  นิรันดร สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
 ส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 3 อ าเภอ...เมืองอ่างทอง...เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ร่างข้อบัญญัต ิคนที่ 2 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไป ครับ  
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านเทพพิทักษ์  ศรีวิไล ครับ 

นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
 ผม.นายเทพพิทักษ์  ศรีวิไล..สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

เขต 3 อ าเภอ..แสวงหา....ขอเสนอ...นายสุเมธ  กวางทอง.........สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 4 อ าเภอ.....วิเศษชัยชาญ.....เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไป ครับ 
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านบัญชา ภัสสรศิริ ครับ 

นายบัญชา  ภัสสรศิริ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
 ผม.นายบัญชา  ภัสสรศิริ..สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
 เขต 4 อ าเภอ..เมืองอ่างทอง...ขอเสนอ....นายสุทัศน์  ประดิษฐ์ทรัพย์......... 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 2 อ าเภอ...แสวงหา...... 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไป ครับ  
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเชิญ ท่านจักรกฤษณ์  ทรงไตร ครับ 

ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ ทรงไตร เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกยีรติ ทุกท่าน 
 ผม.ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  ทรงไตร ..สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อ่างทอง เขต 1 อ าเภอ..เมืองอ่างทอง....ขอเสนอ....นางสมพิศ  นวมจิตร์.......
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 1 อ าเภอ..ไชโย...เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5 
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ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไป ครับ 
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ ครับ 

นายศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
 ผม.นายศุภวัตร  ปิ่นวิเศษ..สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 2 

อ าเภอ..เมืองอ่างทอง... ขอเสนอ....นายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์...สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 1 อ าเภอ...วิเศษชัยชาญ....เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 6 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไป ครับ  
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านสิทธิชัย  เดโช ครับ 

นายสิทธิชัย  เดโช เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
 ผม.นายสิทธิชัย  เดโช..สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 2 

อ าเภอ..สามโก้...ขอเสนอ....นายอนุวัตร  มากประมูล.....สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 2 อ าเภอ....โพธิ์ทอง.....เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) มีสมาชิกฯ ได้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับ 
(นายสังคม  ลาภเวช) การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครบ 7 ท่านแล้ว มีผู้ใด

เสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ขณะนี้ที่ประชุม
ครบองค์ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ 

 1) นายชัยรัตน์  เปาอินทร์ ส.อบจ. เขต 5 อ.วิเศษชัยชาญ 
  2) นางประพิม  นิรันดร ส.อบจ. เขต 3 อ.เมืองอ่างทอง 
 3) นายสุเมธ  กวางทอง      ส.อบจ. เขต 4 อ.วิเศษชัยชาญ 
 4) นายสุทัศน์  ประดิษฐ์ทรัพย์ ส.อบจ. เขต 2 อ.แสวงหา 
 5) นางสมพิศ  นวมจิตร์ ส.อบจ. เขต 1 อ.ไชโย 
 6) นายพุทธิพร  ฉัตรบริรักษ์ ส.อบจ. เขต 1 อ.วิเศษชัยชาญ 
 7) นายอนุวัตร  มากประมูล  ส.อบจ. เขต 2 อ.โพธิ์ทอง 
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ โปรดยกมือด้วยครับ (เห็นด้วย 20เสียง) 

มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยหรือไม่ครับ (ไม่เห็นด้วย..-.....เสียง) 
 เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 ท่าน

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 ท่านเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

คณะที่ 4 คณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
ประธานสภา อบจ. ต่อไปจะเป็นการด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะที่ 4 คือ 
(นายสังคม  ลาภเวช) คณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

จ านวน 7 ท่าน ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอครับ 
 ขอเชิญ ท่าน เพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะห์ ครับ 
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นายเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะห์ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
 ผม.นายเพิ่มวิทย์  หวังสะแล่ะห์ ..สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อ่างทอง เขต 2 อ าเภอ..ไชโย...ขอเสนอ....นายพงศธร  สุเมฆะกุล.....สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 5 อ าเภอ...เมืองอ่างทอง...เป็น
คณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 1 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปครับ  
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านชัยรัตน์  เปาอินทร์ ครับ 

นายชัยรัตน์  เปาอินทร์ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
  ผม.นายชัยรัตน์  เปาอินทร์..สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
  เขต 5 อ าเภอ..วิเศษชัยชาญ...ขอเสนอ...นายกฤติพงศ์  แซ่โค้ว.......สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 1 อ าเภอ...แสวงหา.......เป็นคณะกรรมการ 
  พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 2 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปครับ  
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านชุติกาญจน์  หงส์อุปถัมภ์ชัย ครับ 

นางสาวชุติกาญจน์  หงส์อุปถัมภ์ชัย เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
  ดิฉัน นางสาวชุติกาญจน์  หงส์อุปถัมภ์ชัย..สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
  จังหวัดอ่างทอง เขต 2 อ าเภอ..ป่าโมก...ขอเสนอ....นายสุเมธ  กวางทอง.. 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 4 อ าเภอ...วิเศษชัยชาญ...
เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 3 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปครับ  
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านบัญชา  ภัสสรศิริ ครับ 

นายบัญชา  ภัสสรศิริ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
  ผม นายบัญชา  ภัสสรศิริ..สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 4 

อ าเภอ..เมืองอ่างทอง...ขอเสนอ...นายชัยรัตน์  เปาอินทร์.....สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 5 อ าเภอ.....วิเศษชัยชาญ.....เป็นคณะกรรมการ
พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 4 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปครับ  
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านอ านาจ  เสมาทอง ครับ 

ดร.อ านาจ  เสมาทอง เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
  ผม ดร.อ านาจ  เสมาทอง..สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
  เขต 4 อ าเภอ..โพธิ์ทอง...ขอเสนอ.....นายสุพจน์  นาคประดิษฐ.....สมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 1 อ าเภอ...สามโก้......เป็นคณะกรรมการ 
  พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 5 
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ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปครับ  
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านวิเชียร  อ่อนนิ่ม ครับ 

นายวิเชียร  อ่อนนิ่ม เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
  ผม นายวิเชียร  อ่อนนิ่ม..สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 2 
  อ าเภอ..วิเศษชัยชาญ...ขอเสนอ....นายบัญชา  ภัสสรศิริ....สมาชิกสภาองค์การ 
  บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขต 4 อ าเภอ.....เมืองอ่างทอง....เป็นคณะกรรมการ 
  พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 6 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) ขอเชิญเรียนสมาชิกฯ เสนอท่านต่อไปครับ  
(นายสังคม  ลาภเวช) ขอเรียนเชิญ ท่านสมพิศ  นวมจิตร์ ครับ 

นางสมพิศ  นวมจิตร์ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
สมาชิกสภา อบจ. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
  ดิฉัน นางสมพิศ  นวมจิตร์..สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  
  เขต 1 อ าเภอ..ไชโย...ขอเสนอ...นางจินตนา  ผ่องพุฒิ....สมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เขตอ าเภอ....ป่าโมก....เป็นคณะกรรมการพิจารณา
ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง คนที่ 7 

ประธานสภา อบจ. ขอผู้รับรองด้วยครับ (ผู้รับรองครบ) มีสมาชิกฯ ไดเ้สนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับ 
(นายสังคม  ลาภเวช) การคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อ่างทอง ครบ 7 ท่านแล้ว มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ
เป็นอย่างอ่ืน  ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้ว สมาชิกท่านใดเห็นควรให้ 

 1) นายพงศธร  สุเมฆะกุล    ส.อบจ. เขต 5 อ.เมืองอ่างทอง 
  2) นายกฤติพงศ์  แซ่โค้ว    ส.อบจ. เขต 1 อ.แสวงหา 
 3) นายสุเมธ  กวางทอง    ส.อบจ. เขต 4 อ.วิเศษชัยชาญ 
 4) นายชัยรัตน์  เปาอินทร์    ส.อบจ. เขต 5 อ.วิเศษชัยชาญ 
 5) นายสุพจน์  นาคประดิษฐ      ส.อบจ. เขต 1 อ.สามโก้ 
 6) นายบัญชา  ภัสสรศิริ    ส.อบจ. เขต 4 อ.เมืองอ่างทอง 
 7) นางจินตนา  ผ่องพุฒิ     ส.อบจ. เขต 1 อ.ป่าโมก 
 เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

โปรดยกมือด้วยครับ (เห็นด้วย 20 เสียง) มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยหรือไม่ครับ 
(ไม่เห็นด้วย - เสียง)  

 เป็นอันว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 
7 ท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง   

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 ท่าน
เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 10 
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ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2563 

ประธานสภา อบจ. ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย ครับ 
(นายสังคม ลาภเวช)  

เลขานุการสภาฯ เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และท่านสมาชิก 
(นางสาวชนม์สิตา  นิ่มกุล) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติ ทุกทา่นค่ะ  
  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕46 บัญญัติว่า  
 มาตรา 35/4 วรรค 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท ารายงาน

แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นประจ าทุกปี 

 วรรค 6 ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย  

ประธานสภา อบจ. ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถลงต่อท่ีประชุมครับ 
(นายสังคม ลาภเวช)   

นายก อบจ. เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกสภา 
(นายสุรเชษ  นิ่มกุล)    องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2563 ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้
พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้ให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. มีการประชาสัมพันธ์ในการด าเนินโครงการฯ หรือกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทองให้มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการ
ด าเนินโครงการฯ โดยขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ช่วยใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากผลการวิเคราะห์การส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ใน 
หัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการ/
กิจกรรม” มีคะแนนอยู่ในระดับน้อย   

   2. เพิ่มจ านวนโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มากขึ้น โดย
ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ยกระดับสินค้าเกษตร การแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินค้าเกษตร 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

   3. การพัฒนาแหล่งน้ าให้กับเกษตรกร เพ่ือให้มีน้ าใช้ในการท าการเกษตรมากขึ้น 
เช่น การขุดลอกคูคลอง แหล่งน้ าธรรมชาติ การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชเพ่ิม
ทางน้ าไหล เป็นต้น 
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   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเพ่ือทราบ 

และพิจารณาต่อไป 
 

ประธานสภา อบจ. ขอบคุณท่านนายก อบจ. ครับ เป็นอันว่าที่ประชุมฯ แห่งนี้ ได้รับทราบถึงผล 
(นายสังคม ลาภเวช) การปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ  

มติที่ประชุม รับทราบ 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 11 

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ                       มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อเสนออ่ืนๆ  ในวาระนี้อีกไหมครับ....เรียนเชิญ  
(นายสังคม  ลาภเวช)              ท่าน สจ.ชัยรัตน์ เปาอินทร์ ครับ 

นายชัยรัตน์ เปาอินทร์ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านสมาชิกสภา 
ส.อบจ.เขต อ.วิเศษฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  กระผม นายชัยรัตน์  เปาอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อ่างทอง เขต 5 อ าเภอวิเศษชัยชาญ ในช่วง 1 – 2 เดือนที่ผ่านมา ผมได้รับ
เรื่องร้องเรียนในเขตพ้ืนที่บริเวณริมคลองชลประทาน พ้ืนที่ต าบลหลักแก้ว ก่อน
ทางเข้าต าบลหลักแก้ว ถนนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ไปสร้างไว้เมื่อ
ประมาณ 8 ปี ที่แล้ว ได้ช ารุด ไหล่ทางพังหมด  เป็นหลุมยุบลงไป เกิดอุบัติเหตุ
หลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นรถ 4 ล้อ รถ 2 ล้อ ผ่านไปไม่ได้ ระยะทางประมาณ 50 
เมตร แต่เขตพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นของต าบลตลาดใหม่ แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคน
ของต าบลหลักแก้ว ผู้ที่สัญจรไปมา เป็นคนพ้ืนที่ ต าบลห้วยคันแหลน ต าบล
ตลาดใหม่ ต าบลหลักแก้ว ใช้ถนนเส้นนี้เป็นหลัก ได้มีชาวบ้านน าไม้ไปปักไว้ใน
บริเวณท่ีมีการช ารุด แต่ล่าสุดเกิดอุบัติเหตุ เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้ว ชาวบ้าน
ตกหลุมไปเนื่องจากมองไม่เห็น ผมขอฝากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง และท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ช่วย
ด าเนินการแก้ไข ซ่อมแซม เพ่ือให้ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ                       มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อเสนออีกไหมครับ....เรียนเชิญ  
(นายสังคม  ลาภเวช)              ท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครับ 

นายก อบจ.อ่างทอง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านรอง  
(นายสุรเชษ  นิ่มกุล) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
เรื่องที่ 1 ผมต้องขอกราบเรียนท่าน สจ.ชัยรัตน์ เปาอินทร์ ท่านสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทุกท่าน ผมได้ให้กองช่างส ารวจถนน 
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ในเรื่องมีประมาณ 5 สาย ที่อยู่
ระหว่างด าเนินการซ่อมอยู่ ร่วมทั้งที่ท่าน สจ.ประพิม นิรันดร ได้แจ้งมาด้วย 
สายศาลาแดง ทั้งหมดประมาณ 5 สาย ก็ได้ใช้เงินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทองออกส ารวจ เตรียมที่จะออกไปซ่อม และได้ซ่อมไปบ้างแล้ว  

เหลือประมาณ 5 สาย และในจ านวน 5 สายนี้ก็มีที่ท่าน สจ.ชัยรัตน์ เปา
อินทร์ เสนอไปด้วยครับ 
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 เรื่องที่ 2  เรื่องไฟทาง ในขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
ได้แก้ไขไฟทางท่ีอยู่ติดถนนติดคันนา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้
ท าตัวกันแสงไปบ้างแล้ว ส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ที่มีไฟทางตั้งอยู่ในเขตของท่าน แล้วปรากฏว่าไฟส่องไปในที่นา แล้วข้าวไม่ออกรวง 
ขอให้ท่านแจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองได้ ทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทองจะท าตัวกันแสงไม่ให้แสงสว่างลงไปในนา เพ่ือให้ข้าวออก
รวงตามปกติ จะเป็นแบบนี้นะครับข้าวที่ไม่ออกรวง ข้าวที่ไวแสง เช่น ข้าวหอม
ปทุม เวลาถึงฤดูการออกรวงมีแสงทั้งกลางวันกลางคืน ข้าวจะออกรวงช้าไป
ประมาณครึ่งเดือน เวลาเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวช้ากว่าคนอ่ืน เพราะเกี่ยวไม่พร้อมกัน 
เราตระหนักถึงตรงนี้เราก็เลยแก้ไขโดยท าตัวกันแสงให้ และน าถุงด าไปครอบ/
คลุมไฟให้  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล แต่ละแห่งก็ช่วย ใครมีรถ
กระเช้าก็น าถุงด าขึ้นไปคลุม ไม่ให้มีแสงไปลงในนา เป็นการแก้ไขเบื้องต้น 
 เรื่องท่ี 3 ต้องขอเรียนชี้แจ้งกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องนี้ส าคัญ ผมได้รับการประสานงานจากทาง
สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองว่าให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้ช่วยกันไปส ารวจ พ่ี น้อง ประชาชน ในเขต
เลือกตั้งของท่านว่าจะมีใครสนใจที่จะฉีดวัคซีนซีโนแวค ผมต้องขอกราบเรียน
อย่างนี้ก่อน ผมฉีดมาแล้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
หลายท่านก็ฉีดมาแล้ว  ยังไม่เคยมีการแพ้วัคซีน หรือแพ้แล้วเสียชีวิต มีแต่คนที่
ไม่ฉีดถ้าเป็นโควิดแล้วเสียชีวิต วันนี้ยอดผู้เสียชีวิต ยอด 30 คน ก็จะมีเสียชีวิต
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จาก 30 คน สาธารณสุขจังหวัด ณ ตอนนี้จะมีผู้ เสียชีวิต
ประมาณ 1,000 กว่าคน ทยอยเสียชีวิตไปเรื่อยๆ เพราะติดโควิดและลงปอด 
ก็ช่วยบอกพวกเรา ให้พวกเราไปบอก พ่ี น้อง ประชาชน ถ้าใครมีความประสงค์
จะฉีดวัคซีน ให้ถ่ายเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชน ส่งให้ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ส าหรับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดได้ 
ยอดมาประมาณ 50,000 โดส คาดว่าจะให้น ามาฉีดที่โดมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง ขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งทาง อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.) ให้
ส ารวจ ก็ให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองไปส ารวจว่าใคร
จะฉีดวัคซีนให้ส ารวจมาแล้วท าบัญชี  ท่าน สจ.บัญชาเขตของท่าน มี 30 คน 

 ท่านก็ท าบัญชีมา  ต าบลหัวไผ่กี่คน ต าบลโพสะกี่คน ต าบลบ้านรีกี่คน ในเขตเลือกตั้ง
ของท่าน ท่าน สจ.ประพิม ในเขตเลือกตั้งของท่าน บ้านแหกี่คน คลองวัวกี่คน 
จ าปาหล่อก่ีคน ศาลาแดงก่ีคน พร้อมด้วยส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน น ามา
ส่งที่ผม ภายในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ มีเวลาส ารวจประมาณ 1 อาทิตย์ เพ่ือที่
ผมจะได้ประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัด เรื่องวัคซีน ท่านต้องบอกกับทุกคน
ว่า ตอนนี้คนที่อายุเกิน 60 ปี สามารถฉีดวัคซีนซีโนแวคได้ กรมอนามัยโลก
บอกว่าวัคซีนวีโนแวค ฉีดได้ตั้งแต่ อายุ 18 ปี ถึงอายุ 60 ปี และอายุ 70ปี 
ส่วนวัคซีนแอสต้าเซนเนก้า ยังไม่มา ก็เลยให้พวกเราไปส ารวจ สจ.สุพจน์ และ
สจ.สุทัศน์ ได้ฉีดแล้ว บางท่านฉีดเข็มที่ 2 แล้วด้วย ขอบอกพวกเราว่าใครฉีด
วัคซีนแล้วจะไม่เสียชีวิต แต่ถ้าเป็นโควิดแล้วลงปอดมีโอกาสเสียชีวิต จากข่าวที
ว่าบางคนบอกว่ารายที่สามโก้ ฉีดแล้วเสียชีวิต ผลการตรวจออกมาว่าไม่เสียชีวิต
จากการฉีดวัคซีนแต่กินยาลดน้ าหนักเก่ียวกับความสวยความงามด้วย  ส่วนใคร 
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 ต้องการฉีดวัคซีนส่งชื่อ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนได้ท่ีผม ภายใน
วันที่ 24 พฤษภาคม นี้ 
 และเรื่องที่ต้องบอกกับพวกเราอีกหนึ่งเรื่อง คือเรื่องงบประมาณ พ่ี น้อง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง งบประมาณปี 2565 ท่าน
สามารถน าโครงการต่างๆ ส่งให้กองแผนได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นถนน ประปา ไฟฟ้า 
สะพาน ยกเว้นการขุดลอก คลอง แหล่งน้ า เราจะไม่ท า เป็นหน้าที่ของ
ชลประทานเขาท า เราท าไม่ได้  ถ้าเราจะเข้าไปด าเนินการต้องอนุญาต
ชลประทานก่อน  โครงการให้เสนอก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หลังจาก
นั้นจะได้น าเข้าแผนนะครับ ท่านจะเสนอโครงการอะไรก็เสนอมาแล้วน าส่งกอง
แผนและประมาณ 
อีกเรื่องวันพรุ่งนี้สาธารณสุขจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข จะมอบปัจจัยให้กับ 
พ่ี น้อง อาสาสมัครสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่บริเวณโดม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง มีปรอทวัดไข้ แมส แจกให้อาสาสมัคร
สาธารณสุข กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  พรุ่งนี้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. โดยท่าน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้
ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข จัดมาให้ 5,000 ชุด เชิญชวนพ่ี น้องสมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทุกท่าน ถ้าสะดวกก็มาร่วมกันแจก ถ้าไม่
สะดวกก็ไม่เป็นไร ถ้าใครจะมาพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น. ใส่เสื้อรวงข้าว จะแจกเป็น
อ าเภอๆไป ทยอยแจกไม่มาก เช่น อ าเภอวิเศษชัยชาญ เชิญแค่ ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละต าบลมา
รับของไป และน าไปแจกให้หมู่บ้านในพ้ืนที่ จะเริ่มแจกตั้งแต่ อ.วิเศษชัยชาญ
เสร็จ อ าเภอโพธิ์ทอง อ าเภอแสวงหา อ าเภอสามโก้ อ าเภอไชโย และอ าเภอป่า
โมก เรียงไปทีละอ าเภอนะครับ เพราะถ้าคนมากจะเกิน 50 คน ช่วงโควิดเราก็
ต้องมีการป้องกันไม่ให้คนมารวมตัวกันมากเกินไป 
    และสุดท้ายพวกเราในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของประชาชน ตอนนี้ที่อ่างทองเรา
ก็ถือว่าเบาบาง แต่ผู้ที่เป็นโควิดส่วนมากมาจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะมาจาก
กรุงเทพมหานครจะมีโควิดเยอะหน่อย มีแม่ค้าในต าบลองครักษ์ไปขายผัก 

 ก็ติดโควิดกลับมา น ามาฝากคนที่อ่างทองไม่น้อย ก็ได้ส่งตรวจคัดกรองที่ต าบล
องครักษ์เมื่อวันก่อน ท่าน สจ.สุพร อยู่เขตเลือกตั้งของท่าน วันก่อนครอบครัว
เดยีวติดกันทั้งหมด 5 คน ตอนนี้ก็ก าลังส่งตรวจคัดกรอง เพราะว่าเขาน าผักมา
ส่งที่ตลาดทรัพย์ทวี คนนี้น าผักมาส่งเขาไปค้าขายที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เอา
โควิดมา กลุ่มเสี่ยงก็เยอะเพราะไปรับผักตามหมู่บ้านต่างๆ ก็อยู่ในช่วงฟักตัว 
ช่วงการตรวจ และช่วงกักตัว 

 และเรื่องสุดท้าย ผมขอบอกกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ทุกท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยคณะศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
อ่างทอง มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นศูนย์กักตัวผู้ที่มีความ
เสี่ยงของผู้ที่เป็นโควิดนะครับ  ในวันนี้เหลือ 11 คน จาก 18 คน เพราะว่ากัก
ตัวแล้วครบ 14 วันก็ปล่อยตัวกลับบ้านไป และก็มีเรื่องนะครับจะบอกว่ามีคนที่
ติดโควิดและกักตัวอยู่ในศูนย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ปรากฏว่า 
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มีเรื่องหนีเที่ยวเพ่ือนมารับ คืออยู่ในช่วงการกักตัว พอรุ่งเช้าตรวจพบ ผลการ
ตรวจวันนี้และพรุ ่งนี ้ก็รู ้ผลทันที คืนนี ้หนีเที ่ยว แอบหนีเที ่ยวพอรุ ่งเช้าผล
ออกมาเป็นโควิด ท าไงครับเพราะคนที่มารับมีเพ่ือนอีก 3 – 4 คน ก็นั่ง
มอเตอร์ไซต์ไปด้วยกันไปดื่มเหล้า ไปเที่ยว ที่แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทองทราบ เพราะศูนย์คอรัลทรี อยู่ที่สนามกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง ตอนนี้ยังไม่มีการแข่งกีฬาทางจังหวัดได้ขอให้จัดท าเป็นศูนย์
ตรงนี้เรามีอุปกรณ์ เตียง ที่นอน อาหารพร้อม รองรับได้ประมาณ 50 คน ก็เลย
บอกพวกเรา ไม่จ าเป็นอย่าไปอยู่ ท่าน สจ.ศุภวัตร เขตท่านทั้งนั้นเลย ต าบลศาลา
แดง ต าบลย่านซื่อ หลายคนอยู่นะครับ แคสนี้ผมอยากจะบอกว่ามาจากต าบล
ม่วงเตี้ย วงรุ่งนภาไปเล่น เขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเดียวกัน ท่าน สจ.วิเชียร เขตท่าน
เลย เคสนี้หลายสิบคน งานบวชมีวงดนตรีรุ่งนภาไปเล่น และในวงรุ่งนภาสูบ
บุหรี่ไฟฟ้าเกือบทุกคนเลย แล้วก็ใช้เครื่องสูบอันเดียวกัน คนไหนสูบก็ใช้อุปกรณ์
อันนี้ เลยติดโควิดทั้งคณะ แม้แต่พระก็เป็นด้วยไปอยู่วัดคูมะนาวหวาน ยังไม่สึก 
สึกวันที่ 16 ในกรณีเคสวงรุ่งนภาเยอะหน่อย 20 กว่าคน แต่ตอนนี้ยังตรวจไม่
หมด แล้วมาเคสล่าสุด พ่อค้า แม่ค้า ซื้อผักไปขาย ตอนนี้ก็ก าลังติดตามอยู่ 
นอกเหนือจากนั้นก็จะมีเคส เล็กๆ น้อยๆ นะครับ ที่ต าบลคลองขนากก็มีนะครับ 
สจ.สุเมธ ก็ต้องดูให้ดีก็บอกพวกเราด้วยนะครับเวลาไปงานต่างๆ ก็ต้องระวัง ผม
ต้องขอขอบคุณ ท่าน สจ.มณเฑียร โทรมาหาผมให้ระวังเรื่องโควิด เพราะว่า
ตอนนี้เยอะ เราไม่รู้ว่าใครเป็น เราก็มีวิธีตอนหลังใช้วิธีนี้ไปให้เร็วหน่อย ถ้าไม่
จ าเป็นจริงๆ ไปให้เร็วไม่ต้องอยู่ร่วมงานตลอดเราไม่รู้ใครเป็น นอกจากเชิญให้
ไปเป็นประธาน พอไปถึงเป็นประธานเสร็จแล้วก็รีบกลับ กลับมาแล้วท าอย่างไร 
แอลกอฮอล์ต้องติดตัวตลอด พ่นมือไว้ก่อนเพราะอะไรพวกเราเป็นนักการเมืองจะ
มีคนมาจับมือจับแขน เราก็พ่นไปไม่ได้รังเกลียดใครแต่พ่นได้ก็เบาบางไปเพราะ
โควิดยังมี ถ้าใครจะน าประชาชนในพ้ืนที่มาฉีดวัคซีนก็แจ้งผม พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน เพราะฉีดวัคซีนนี้ต้องใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
รวบรวมมาส่ง  ผมจะได้ประสานกับทางสาธารณสุขจังหวัดต่อไป ท่านสาธารณสุข
จังหวัด นายแพทย์ศรีศักดิ์ ต้ังจิตธรรม ไปได้วัคซีนมาประมาณ 5,000 โดส 
จะฉีดได้ประมาณ 25,000 คน ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง น่าจะได้ประมาณเขตละ 1,000 คน ใกล้เคียง ท่านรองชรินทร์ด้วยนะครับ 
รองนายกก็น ามาได้ ขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทองครับ 

ประธานสภาฯ                       ขอขอบคุณท่านนายกฯ ครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อเสนออีกไหมครับ....ถ้าไม่มี  
(นายสังคม  ลาภเวช)              ผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกฯ ที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2563 ขณะนี้ส านักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศในราช

กิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 และเจ้าหน้าที่ได้แจก
เอกสารให้แล้วนะครับ และต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้
สนับสนุนพัดลมตั้งโต๊ะให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิดในศูนย์กักตัวบริเวณสนามกีฬา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
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   มีสมาชิกฯ ท่านใดมีข้อเสนออ่ืนๆ อีกไหมครับ....ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ 
 ท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯ, ท่านรองนายกฯ, ท่านที่ปรึกษา,  
 ท่านเลขานุการนายกฯ,ท่านรองปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วม 
 ประชุมในวันนี้  ผมขอปิดประชุมครับ 
  
ปิดประชุมเวลา      11.55  น. 
 
 
 

                          (ลงชื่อ)                                 ผู้จด/ผู้ถอดรายงานการประชุม 
                                                  (นางสาวเนตรนพิศ  ยอดแก้ว) 

 (ลงชื่อ)                                 ผู้พิมพ์ 
                                                  (นางนภัสนันทน์  จันทร์ฉาย) 

 (ลงชื่อ)                                ผู้ตรวจสอบ 
          (นางสาวชนม์สิตา   นิ่มกุล) 
                                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
         
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


