
 (สำเนา) 
รายงานการประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี  พ.ศ. 2563 
คร้ังที่  1/2563 

วันที่  14 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
*************************************************** 

ผู้มาประชุม 

1. นายจันทบาล  สีงาม  ประธานสภา อบต.หัวเรือ 
2. นางดอกไม้        กสิภูม ิ            รองประธานสภา อบต.หัวเรือ 

  3. นายวิลัย  วิลัยคำ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 1 
  4. นายจันทา         สายเบาะ          สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 2 
  5. นายชาลี  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
  6. นายปริญญา  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
  7. นายฐิติศักดิ์  วันดี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
  8. นายบุญสุข  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
  9. นายจำลอง  ธรรมสัตย์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
  10. นายบุญมา  อยู่สุข  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 

11. นายทวี  สุบุญ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
  12. นายบุญศรี  ผิวทอง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  13. นายทวี  สิทธิจินดา สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  14. นายสุวิตร์   จันทร์มะณี สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
  15. นายบัณฑิต  สายงาม  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
  16. นายสอน  จารุกมูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 

17. นางผมทอง  จิตรสิงห์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  18. นายประกิจ  ยืดยาว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  19. นายสมคิด  นามวงค์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  20. นายสมพงษ์  หอมหวล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  21. นางสาวยุพิน สาระขันธ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
  22. นายวิเชียร  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
  23. นายบัวผัน    จิตต์สิงห์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14 

24. นายสุรสิทธิ์  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14 
  25. นายปรีชา  คำพันธ์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 

26. นายมณี  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 
  27. นางสาวฉวีวรรณ พิมพ์หล่อ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  28. จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา เลขานุการสภา อบต.หัวเรือ 
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ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายศักดิ์ศรี  สายนรา  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
2. นายสุริยัน  เพิ่มพูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ  หมู่ 4 
3. นายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
4. นางสาวประมวล  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
5. นายพิมล  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1 นายวีระชาติ จันทรภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
2 
3 

นายสมร 
นางบังอร 

สายเคน 
คำพันธ์ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

4 นายสมหมาย สายแวว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

5 
6 

นางอรทัย 
นางสาวเพชรลดา 

บุปผาสังข์ 
อัมพร 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หัวเรือ 

7 นางสาวกรวรรณ นิธิศธานี ผู้อำนวยการกองคลัง 
8 นายพากเพียร ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง  
9 นางสาวพวงเพชร จอมหงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  

10 นางสาวบุษกร  อยู่ชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
11 นางสาวนุชิดา พิมพ์หล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบถึงระเบียบวาระการประชุมให้ท่ีประชุมได้ทราบ และได้มี 
ประธานสภา อบต. สมาชิก อบต. ได้ขออนุญาตลา 5 ท่าน คือ 1. นายสุริยัน  เพิ่มพูล สมาชิก อบต.หมู่ 4  
 2. นายศักดิ์ศรี   สายนรา  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4  
 3. นายเจริญ   อุลัยศรี  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 
 4. น.ส.ประมวล   จอมหงษ์  สมาชิก อบต หมู่ท่ี 9  
 5. นายพิมล   สายแวว  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 16 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีประชุมได้รับสำเนารายงานการประชุม เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2563 พร้อมกับ 
ประธานสภา อบต. หนังสือเชิญประชุม มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะขอแก้ไขข้อความใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย  
ท่ีประชุม ไม่มีการแก้ไข 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 6  มิถุนายน 2563  
ประธานสภา อบต. หรือไม่ 
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มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี  6 มิถุนายน 2563 มีมติเป็น 

เอกฉันท์ ดังนี้ 
- รับรอง 27  เสียง 
- ไม่รับรอง  -    เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง   

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  
        เพิ่มเติมฉบับที่ 3 และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงถึงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ประธานสภา อบต. เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 และเปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 
น.ส.นุชิดา  พิมพ์หล่อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ให้ใช้ 

ความต่อไปนี้แทน 
ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 
ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปล่ียนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบก่อน 
จึงให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป สำหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 และเปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 ตามรายละเอียดท่ี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านได้รับ หากมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่านใดสงสัยก็สามารถลุกอภิปรายได้ โดยบัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 และเปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 เป็นดังนี้ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 

องค์การบริหารส่วนตำบลหวัเรอื อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 

 
 

116,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 

 
 

116,000 

รวม - - - - 1 116,000 - - - - 1 116,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.2 แผนงานการเกษตร 
 

       
 
 

3 

 
 
 

250,000 

   
 
 

3 

 
 
 

250,000 

รวม       3 250,000   3 250,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
3.4 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

       
 

1 
4 
1 

 
 

20,000 
90,000 
40,000 

 
 

1 
 

1 

 
 

20,000 
 

40,000 

 
 

2 
4 
2 

 
 

40,000 
90,000 
80,000 

รวม       6 150,000 2 60,000 8 210,000 
 

แบบ ผ 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 

องค์การบริหารส่วนตำบลหวัเรอื อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
4.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

30 

 
 

5,984,000 

 
 

30 

 
 

3,972,100 

 
 
 

 
 
 

 
 

60 

 
 

9,956,100 

รวม     30 5,984,000 30 3,972,100   60 9,956,100 
5. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมี
ส่วนร่วม 
5.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
5.2 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
5.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

       
 
 
3 
 
2 
 
1 
 
 

 
 
 

405,000 
 

230,000 
 

15,000 
 

 
 
 
1 
 
2 
 
1 
 

 

 
 
 

25,000 
 

230,000 
 

15,000 

 
 
 
4 
 
4 
 
2 

 
 
 

430,000 
 

460,000 
 

30,000 

รวม       6 650,000 4 270,000 10 920,000 
รวมทั้งสิ้น     31 6,100,000 45 5,022,100 6 330,000 82 11,452,100 
 
 

แบบ ผ 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 

องค์การบริหารส่วนตำบลหวัเรอื อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

4. ยุทธศาสตร์โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 

2 

 
 

130,000 

 
 
 

 
 
 

 
 

2 

 
 

130,000 

รวม       2 130,000   2 130,000 
รวมทั้งสิ้น       2 130,000   2 130,000 

แบบ ผ 01 
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นายจันทบาล  สีงาม มีสมาชิก อบต. ท่านใดจะอภิปรายซักถามประเด็นใดก็ขอให้ยกมือ 
ประธานสภา อบต. 
นายบุญมา  อยู่สุข โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ท่ี 7 ตกไป 1 โครงการ 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 
นายปรีชา  คำพันธ์ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ระหว่างตำบลท่ีเกินศักยภาพตกไป 
สมาชิก อบต หมู่ 15 
น.ส.ฉวีวรรณ  พิมพ์หล่อ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง (สายดับ) ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือทอง เส้น 
สมาชิก อบต. หมู่ 16 หน้าวัดหัวเรือทอง – หมู่ 11 ไม่มี 
นายสมพงษ์  หอมหวล บุกเบิกถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน หมู่ท่ี 12 ซอยบ้านนายสมคิด นามวงศ์  
สมาชิก อบต. หมู่ 12 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร ปริมาตรดิน 1,092 ลูกบาศก์เมตร  

พร้อมท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ขอให้พร้อมลงลูกรังและเกรดบดอัดด้วย 
น.ส.นุชิดา  พิมพ์หล่อ ได้ช้ีแจงให้สมาชิก อบต. ท่ีได้ซักถามว่า โครงการท่ีไม่มีหรือตกไปนั้นจะมีโครงการอยู่ใน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

แสงสว่าง (สายดับ) เส้นหน้าวัดหัวเรือทอง – หมู่ 11 มีสายดับอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ต่อหลอด
ไฟฟ้าแสงสว่าง ส่วนโครงการบุกเบิกถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน หมู่ท่ี 12 
ซอยบ้านนายสมคิด  นามวงศ์  ให้สอบถามรายละเอียดกับนายช่างสำรวจ 

นายพากเพียร  ศิริพงษ์ ได้ช้ีแจงโครงการท่ีเกินศักยภาพท่ีส่งโครงการขอไป จะต้องเป็นถนนท่ีมีความกว้าง  
ผู้อำนวยการกองช่าง 5 เมตร ขึ้นไป ส่วนใหญ่ถนนของเราจะไม่ถึง 5 เมตร 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ประธานสภา อบต. เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 และเปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 หรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 และ 

เปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ดังนี้ 
- เห็นชอบ 27   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
- งดออกเสียง  -     เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) 

นายจันทบาล  สีงาม ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ พ.ศ. 2564  
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
นายก อบต.หัวเรือ ตำบลหัวเรือ บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารท้องถิ่นจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
ทางการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
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1. สถานะทางการคลัง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วน

ตำบลหัวเรือ มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1. เงินฝากธนาคาร  จำนวน 45,055,950.31  บาท 
2. เงินสะสม   จำนวน   11,129,862.74  บาท 
3. เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 27,038,296.86  บาท 
4. รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน  

 10 โครงการ  รวม 1,945,500.00 บาท 
5. รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 11 โครงการ                   

 รวม 1,308,000.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 
     (1)  รายรับจริง จำนวน 53,585,791.58 บาท  ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร    จำนวน 517,226.14   บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน 282,258.10   บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน 929,966.68   บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน  77,234.16  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน 6,780.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน   จำนวน 1,485.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร   จำนวน 24,425,741.50 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   จำนวน 27,345,100.00 บาท 

(2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน  29,800.00 บาท 
(3)  รายจ่ายจริง  จำนวน  44,311,927.17  บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง  จำนวน      16,502,515.00  บาท 
งบบุคลากร จำนวน      14,537,517.00  บาท 
งบดำเนินงาน จำนวน         7,548,855.18  บาท 
งบลงทุน จำนวน         2,796,906.03  บาท 
งบรายจ่ายอื่น จำนวน             30,000.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน จำนวน          2,926,133.96  บาท 

      (4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน                        
            29,800.00  บาท 
     (5)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  5,000,000.00 บาท 
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รายรับ รับจริง ปี 2562 ประมาณการปี 
2563 

ประมาณการปี 
2564 

-  หมวดภาษีอากร 517,226.14 460,000.00 484,000.00 
-  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 282,258.10 173,000.00 140,000.00 
-  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 929,966.68 922,000.00 943,000.00 
-  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

77,234.16 75,000.00 75,000.00 

-  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,780.00 7,000.00 14,000.00 
- หมวดรายได้จากทุน 1,485.00 - - 
-  หมวดภาษีจัดสรร 24,425,741.50 24,243,000.00 22,354,000.00 
- หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 27,345,100.00 26,620,000.00 27,890,000.00 

รวม 53,858,791.58 52,500,000.00 51,900,000.00 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 
2562 

ประมาณการปี 
2563 

ประมาณการปี 
2564 

     งบกลาง 16,502,515.00 17,621,070.00 17,883,927.00 
     งบบุคลากร 14,537,517.00 16,362,620.00 16,823,820.00 
     งบดำเนินงาน 7,548,855.18 10,063,310.00 8,667,753.00 
     งบลงทุน 2,796,906.03 5,599,000.00 5,204,500.00 
     งบรายจ่ายอื่น - 30,000.00 30,000.00 
     งบเงินอุดหนุน 2,926,133.96 2,824,000.00 3,290,000.00 

รวม 44,311,927.17 52,500,000.000 51,900,000.00 
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 งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป  
     แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 13,901,640.00 
     แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 1,615,140.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงาน การศึกษา 6,111,233.00 
     แผนงาน สาธารณสุข 736,720.00 
     แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 1,530,820.00 
     แผนงาน เคหะและชุมชน 8,840,160.00 
     แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000.00 
     แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 882,200.00 
ด้านการเศรษฐกิจ  
     แผนงาน การเกษตร 348,160.00 
ด้านการดำเนินการอื่น  
     แผนงาน งบกลาง 17,883,927.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,900,000.00 
 

สรุปแผนงานต่างๆ นอกเหนือจากงบบุคลากรในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
  - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  จำนวน  600,000.- บาท 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน 
  จำนวน 30,000.- บาท 
- โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด  จำนวน  7,500.- บาท 
- โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 9 ตัว  จำนวน 50,500.- บาท 

          - เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด จำนวน  
  23,000.- บาท 

   - เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 ชุด จำนวน  
  17,000.- บาท  
- เครื่องพิมพ์ Multifunctino แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง   
  จำนวน 15,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมและกิจการสภาท้องถิ่น จำนวน 500,000.- บาท 
- อุดหนุน อบต.หนองขอน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นท่ีอำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 25,000.- บาท 
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  งานบริหารงานคลัง 
   - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด  จำนวน 15,000.- บาท 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 22,000.- บาท 
   - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 ชุด จำนวน 4,300.- บาท 
  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
   - โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.หัวเรือ จำนวน  

  150,000.- บาท 
   - โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องภัยจากอัคคีภัย จำนวน 25,000.- บาท 
   - ค่าสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เส้น  จำนวน 8,000.- บาท 
  แผนงาน การศึกษา 
   - ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ จำนวน 5,500.- บาท 
   - ตู้ล็อคเกอร์ จำนวน 2 ตู้ จำนวน 12,000.- บาท 
   - พัดลมติดต้ังเพดานและพัดลมติดต้ังผนัง จำนวน 5 ตัว จำนวน 7,400.- บาท
   - เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด จำนวน 26,300.- บาท 
   - เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 9,500.- บาท 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง จำนวน  

  22,000.- บาท 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 ชุด จำนวน 10,000.- บาท 
- โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในตำบลหัวเรือ จำนวน 50,000.- บาท

 - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
     1. ค่าโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 396,900.- บาท 
     2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 137,700.- บาท 
     3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าหนังสือเรียน ค่า 

      อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน      
      50,850.- บาท     

   - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ในพื้นท่ีตำบลหัวเรือและ     
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ จำนวน 1,017,503.- บาท 

   - อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วน 
        ตำบลหัวเรือ จำนวน 1,800,000.- บาท 
  แผนงาน สาธารณสุข 
   - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน  90,000.- บาท 
   - โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น จำนวน  

  20,000.- บาท 
- อุดหนุนท่ีทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
  ยาเสพติด  จำนวน 15,000.- บาท 

   - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 – 16 ตามโครงการพระราชดำริด้าน   
                                  สาธารณสุข จำนวน  320,000.- บาท 
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  แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
   - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ชุด จำนวน 18,000.- บาท 
   - ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือนทึบ จำนวน 1 หลัง จำนวน 6,000.- บาท 

- เครื่องพิมพ์ Multifunctino แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 ชุด   
  จำนวน 7,500.- บาท 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ จำนวน 40,000.- บาท 
- โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับคนพิการ จำนวน 20,000.- บาท 
- โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลหัวเรือ จำนวน 20,000.- บาท 
- โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด จำนวน 20,000.- บาท 
- โครงการการจัดระบบบริการรองรับสังคมผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ จำนวน 30,000.- บาท 

  แผนงาน เคหะและชุมชน 
- ค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าว จำนวน 15,000.- บาท 
- ค่าวัสดุในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหัวเรือ จำนวน 130,000.- บาท 
- ค่าวัสดุในการซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนน คสล. ในเขตตำบลหัวเรือ จำนวน     
  150,000.- บาท 

   - ค่าวัสดุท่อระบายน้ำขนาดต่างๆ ในการป้องกันนำ้ท่วมถนนและลำห้วยต่างๆ  จำนวน   
  50,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 3 (ซอยสถานธรรม)   
  จำนวน 280,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 4 (ซอย 
  หนองมันปลา)  จำนวน 280,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ท่ี 5 (เส้นหัวโรงเรียน 
  บ้านหนองยางถึงทุ่งขามเหนือ)  จำนวน 100,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ท่ี 6 (ซอยวัดทุ่งเศรษฐี) 
  จำนวน 90,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ท่ี 7 (ซอยคอกหมู) 
  จำนวน 93,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ท่ี 7 (ซอยบ้านแม่บุญมี 
กำทอง)  จำนวน 80,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ท่ี 7 (ซอยทุ่งบ่อโนนไทย
เช่ือมบ้านนาไหทอง)  จำนวน 107,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ท่ี 9 (เส้นบ้านนายพุทธ         
  ชูกล่ิน) จำนวน 180,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านอ้น หมู่ท่ี 10 (ซอยหนองแฝก)  
  จำนวน 100,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 11 (ซอยโรงงาน  
  กระดาษ) จำนวน 190,000.- บาท 



-13- 
 
   - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน หมู่ท่ี 12 (ซอยร่วมมิตร 

  พัฒนา 1) จำนวน 100,000.- บาท 
   - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน หมู่ท่ี 12 (ซอยหนองก่าน 1)  

  จำนวน 150,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ท่ี 13 (เส้นหน้าวัด 
  ทุ่งหนองพอก – ถนนหลวง) จำนวน 280,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ท่ี 15 (สาย 
  กลางบ้านเช่ือมซอย 5) จำนวน 280,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือทอง หมู่ท่ี 16 (เส้นบ้าน 
  นายจำลอง  แก้วใส) จำนวน 100,000.- บาท 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 1 (สายเลียบลำห้วย 
  บัวบ่ัวฝ่ังทางด้านทิศตะวันตก) จำนวน 80,000.- บาท 
- โครงการปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ท่ี 2 (เส้นบ้านพ่อสุบรรณ  
  เช่ือม บ้านหนองเม็ก) จำนวน 220,000.- บาท 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ท่ี 2 (ซอยข้างวัดด้าน 
  ทิศตะวันออก) จำนวน 17,500.- บาท 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ท่ี 2 (ซอยข้างศูนย์สาธิต 
  หมู่บ้าน) จำนวน 17,500.- บาท 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ท่ี 5 (ซอยคอกหมู)  
  จำนวน 20,000.- บาท 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ท่ี 5 (ซอยบ้านแม่ต้อย)  
  จำนวน 20,000.- บาท 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ท่ี 5 (ซอยสวนพ่อตี๋)  
  จำนวน 40,000.- บาท 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ท่ี 6 (ซอยปรารถนา)  
  จำนวน 47,500.- บาท 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ท่ี 6 (ซอยยห้วยพิมาน)  
  จำนวน 47,500.- บาท 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ท่ี 6 (ซอยใหม่นาดูน)  
  จำนวน 47,500.- บาท 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ท่ี 6 (ซอยพรมทา)  
  จำนวน 47,500.- บาท 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือทอง หมู่ท่ี 16 (ซอยบ้าน 
  นายวิรัช  ศิรินนท์) จำนวน 50,000.- บาท 
- โครงการขุดลอกลำห้วยบัวบ่ัว บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 1 จำนวน 200,000.- บาท 
- โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ท่ี 5 (บริเวณส่ีแยก   
  โรงเรียนถึงบ้านแม่คำ) จำนวน 100,000.- บาท 
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   - โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจำนัก หมู่ท่ี 8 (ซอยทุ่งขามใต้) 

  จำนวน 100,000.- บาท 
- โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านอ้น หมู่ท่ี 10 (ซอยศรีบู 2) จำนวน    
  85,000.- บาท 
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในการ 
  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ำ ของหมู่ 2, หมู่ 8 , หมู่ 10, หมู่ 14, และหมู่ 16  
  และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเดินสายดับ หมู่ 8, หมู่ 9, หมู่ 11, หมู่ 12 และหมู่ 16    
  และค่าดำเนินการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าท่ีทำการ อบต.หัวเรือ จำนวน 1,130,000.- บาท 
- โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมประชาชนลดขยะต้นทาง จำนวน 40,000.- บาท 
- จัดหารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน จำนวน 550,000.- บาท 

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันให้กับประชาชนตำบลหัวเรือ จำนวน 50,000.- บาท 

  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   - โครงการกีฬาตำบลหัวเรือ จำนวน 230,000.- บาท 
   - โครงการส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเรือ  จำนวน 40,000.- บาท 
   - จัดหาเครื่องช่ังน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง จำนวน 1 เครื่อง จำนวน  

  20,000.- บาท 
- จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 6 เครื่อง จำนวน 120,000.- บาท 

   - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 จำนวน  
  20,000.- บาท 

   - โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
  พันปีหลวง จำนวน 20,000.- บาท 
- โครงการประกวดร้อยสรภัญญะของตำบลหัวเรือ จำนวน 25,000.- บาท 
- โครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลหัวเรือ จำนวน 40,000.- บาท 
- โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ จำนวน  150,000.- บาท 

  แผนงาน การเกษตร 
   - โครงการส่งเสริมการเรียนเศรษฐกิจพอเพียงในองค์กร จำนวน 20,000.- บาท 
   - โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 30,000.- บาท 
   - โครงการส่งเสริมการคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 30,000.- บาท 

  แผนงาน งบกลาง 
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จำนวน  200,000.- บาท 
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  จำนวน  10,000.- บาท 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จำนวน  12,404,400.- บาท 
- เบี้ยยังชีพคนพิการ  จำนวน  4,432,000.- บาท 
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จำนวน  54,000.- บาท 
- เงินสำรองจ่าย  จำนวน 143,427.- บาท 
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- เงินสมทบเข้าร่วมการจัดต้ังระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี จำนวน   
  400,000.- บาท 
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 240,100.- บาท 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้สมาชิก อบต. ท่ีอยากจะอภิปรายซักถามหลังจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. ได้ช้ีแจงแถลงงบประมาณ 
ท่ีประชุม ไม่มีใครอภิปรายซักถาม 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 1 หรือไม่  
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันทเ์ห็นชอบรับหลักการ (วาระท่ี 1) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ 
- อนุมัติ 27  เสียง 
- ไม่อนุมัติ  -   เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง   

นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบต. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 - 7 คน 
นายมณี  รุ่งเรือง ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน ผู้รับรอง ได้แก่ 
สมาชิก อบต. หมู่ 15 1. นายบุญสุข  จอมหงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ 5 
 2. นายบุญมา  อยู่สุข  สมาชิก อบต. หมู่ 7 
ท่ีประชุม ไม่มีเสนอเป็นอย่างอื่น 
นายจันทบาล  สีงาม ในท่ีประชุมไม่เสนอเป็นอย่างอื่น ก็ขอให้ท่ีประชุมเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภา อบต. จำนวน 3 คน ผู้เสนอช่ือจะต้องมีผู้รับรอง 2 คน  
นายบุญมา  อยู่สุข เสนอนายประกิจ  ยืดยาว  สมาชิก อบต. หมู่ 11 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 ผู้รับรอง ได้แก่  1. นายทวี  สิทธิจินดา  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
      2.  นายมณี  รุ่งเรือง  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 15 
นายประกิจ  ยืดยาว เสนอนายปรีชา  คำพันธ์  สมาชิก อบต. หมู่ 15 
สมาชิก อบต. หมู่ 11 ผู้รับรอง  ได้แก่  1. นางสาวฉวีวรรณ  พิมพ์หล่อ  สมาชิก อบต. หมู่ 16 
       2.  นายสมคิด  นามวงค์  สมาชิก อบต. หมู่ 12 
นายสมพงษ์  หอมหวล เสนอนายสอน  จารุกมูล  สมาชิก อบต. หมู่ 10 
สมาชิก อบต. หมู่ 12 ผู้รับรอง  ได้แก่  1. นายจำลอง  ธรรมสัตย์  สมาชิก อบต. หมู่ 6 
       2.  นายทวี  สิทธิจินดา  สมาชิก อบต. หมู่ 8 
นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีประชุมได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 
ประธานสภา อบต. 1. นายประกิจ  ยืดยาว  สมาชิก อบต. หมู่ 11 
 2. นายปรีชา  คำพันธ์  สมาชิก อบต. หมู่ 15 
 3. นายสอน  จารุกมูล  สมาชิก อบต. หมู่ 10 
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จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงถึงบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแปรญัตติให้ได้รับทราบและห้วง 
เลขานุการสภา อบต. ระยะเวลา ดังนี ้
 1. ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไมน้อยกว่า 24 ช่ัวโมง นับแต่สภามีมติ 
  รับหลักการนั้น 
 2. คณะกรรมการแปรญัตติรวบรวมคำแปรญัตติยื่นต่อประธานสภา 
 3. ประธานสภาส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกไม่น้อยกว่า  
  24 ช่ัวโมง ก่อนวันประชุมพิจารณาและขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ    

  ในวันนี้หลังปิดการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล     
  หัวเรือ 

นายปรีชา  คำพันธ์ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่าจะรับคำแปรญัตติจากสมาชิก อบต. ในวันท่ี  
คณะกรรมการแปรญัตติ 15 – 17  สิงหาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ อาคาร 
 อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  อื่นๆ 

นายบุญศรี  ผิวทอง ได้บอกสมาชิก อบต.ทุกท่านท่ีอยู่ในท่ีประชุมว่าได้ทำหนังสือขอลาออกต่อนายอำเภอ 
สมาชิก อบต. หมู่ 8 เมืองอุบลราชธานี โดยจะมีผลในวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 เพื่อท่ีจะไปลงสมัคร 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 8 ท่ีจะหมดวาระลง ในการประชุมครั้งต่อไปคงไม่ได้มาประชุม
ร่วมกับท่าน จึงได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

นายวีระชาติ  จันทรภรณ์ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ เราได้จัดทำผ้าป่าขยะในปีนี้ เพื่อวัตถุประสงค์จะหา 
นายก อบต.หัวเรือ เงินจัดซื้อเตียงคนป่วยให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเรือ โดยได้เงินสด 

จำนวน 22,470.- บาท ก็จะนำเงินดังกล่าวไปซื้อเตียงคนป่วย ส่วนการทอดผ้าป่า
ขยะในวันไหนนั้นจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

นายสอน  จารุกมูล ได้แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากให้ 
สมาชิก อบต. หมู่ 10 ผู้บริหารได้จัดหายางแอสฟัสต์ติกผสมเสร็จ เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางและถนน 
 คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีชำรุดในช่วงนี้ 
นายมณี  รุ่งเรือง อยากให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้จัดหาหินลูกรังได้มาซ่อมแซมถนนลูกรังท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ 
สมาชิก อบต. หมู่ 15 ในช่วงฤดูฝนนี้ด้วย 
น.ส.กรวรรณ  นิธิศธาน ี ได้แจ้งในท่ีประชุมได้รับทราบว่าจะได้มีการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ีในรอบท่ี 2 ในเดือน 
ผู้อำนวยการกองคลัง สิงหาคม เพื่อจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ และการ 
 จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร เริ่มต้ังแต่วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
น.ส.บุษกร  อยู่ชา ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่า กองสวัสดิการก็จะลงพื้นท่ีพร้อมกับกองคลัง เพื่อ 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมฯ    ไปรับการยืนยันสถานะผู้สูงอายุ  ผู้พิการถึงการมีชีวิตอยู่ ตามระเบียบก่อน  
 30 กันยายนของทุกปี โดยขอให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้นำบัตรประชาชน บัตรคนพิการ 
 และสมุดบัญชีเงินฝากนำมาด้วย เพื่อจะได้ตรวจสอบและการรับสมัครกองทุน 
 สวัสดิการชุมชน ประจำปี 2564 ด้วย 
นายปรีชา  คำพันธ์ ได้สอบถามเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี ขยายเขตไฟฟ้า 
สมาชิก อบต. หมู่ 15 สาธารณะสายดับ หมู่ท่ี 15 ตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนจะส้ินปีงบประมาณแล้ว 
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จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้สอบข้อซักถามท่ีสมาชิกได้ซักถามให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าใจ 
ปลัด อบต. 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ส่ังปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
ประธานสภา อบต. 
ปิดประชุม เวลา  14.30 น. 

 
 
 

        (ลงช่ือ) จ่าสิบเอกสุชาติ  วรรณภูชา    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                          ( สุชาติ  วรรณภูชา ) 

                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นเหลักฐาน 

 
  

(ลงช่ือ)    จันทา   สายเบาะ 
               (นายจันทา  สายเบาะ) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 

(ลงช่ือ)     สุริยัน  เพิ่มพูล 
             (นายสุริยัน  เพิ่มพูล) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 

(ลงช่ือ)    บุญมา  อยู่สุข 
           (นายบุญมา  อยู่สุข) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 

(ลงช่ือ)   จันทบาล  สีงาม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายจันทบาล  สีงาม) 

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 


