
(สำเนา) 
รายงานการประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ีส่ี  ประจำปี  พ.ศ. 2563 
ครั้งท่ี 1 / 2563 

วันท่ี  23  ธันวาคม  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. นายชาลี  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
5. นายปริญญา  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 

  6. นายศักดิ์ศรี  สายนรา  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
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. นายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 

11. นายบุญมา  อยู่สุข  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
12. นายทวี  สุบุญ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 

  13. นายทวี  สิทธิจินดา สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  14. นางสาวประมวล จอมหงษ์ 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. นายจันทา         สายเบาะ          สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 2 
2. นายสุริยัน  เพิ่มพูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 

  3. นายสุวิตร์   จันทร์มะณี สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
  4.  นายพิมล  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายสมร  สายเคน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  2. นายสมหมาย  สายแวว  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  3. นางอรทัย  บุปผาสังข์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

4. นางสาวเพชรลดา อัมพร  หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หัวเรือ 
5. นางสาวกรวรรณ นิธิศธานี  ผู้อำนวยการกองคลัง 

  6.  นายพากเพียร ศิริพงษ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
  7.  นางสาวพวงเพชร จอมหงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  8.  นางสาวบุษกร อยู่ชา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  9. นางสาวนุชิดา  พิมพ์หล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  10. นายกฤษขจร เลียงหิรัญถาวร นิติกรปฏิบัติการ 
   

เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบถึงระเบียบวาระการประชุมให้ท่ีประชุมได้รับทราบ และได้ 
ประธานสภา อบต. มีสมาชิก อบต. ได้ขออนุญาตลา 2 ท่าน คือ นายจันทา สายเบาะ สมาชิกอบต. หมู่ 2 

และนายสุวิตร์ จันทร์มะณี สมาชิกอบต. หมู่ 9 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีประชุมได้รับสำเนารายงานการประชุม เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 พร้อมกับ 
ประธานสภา อบต.  หนังสือเชิญประชุม มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะขอแก้ไขข้อความใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย 
ท่ีประชุม ไม่มีการแก้ไข 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 
ประธานสภา อบต. หรือไม่ 
มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 มีมติเป็น 

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

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงถึงการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
ประธานสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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น.ส. นุชิดา พิมพ์หล่อ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบถึงระเบียบการกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสภาท้องถิ่น (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561 ข้อ 6  

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี สำหรับการรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามเอกสารท่ี
ให้กับสมาชิก อบต. ทุกท่าน 
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งบการเงิน อบต.หัวเรือ 23 ธันวาคม 2563 
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นายจันทบาล สีงาม ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีใครสงสัยจะซักถามถึงการรายงานผลติดตามและประเมินผล 
ประธานสภา อบต. แผนการพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท่ีประชุม ไม่มีใครสงสัย 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 2/2564 
นายจันทบาล สีงาม ได้ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้ช้ีแจงถึงเหตุผลของการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้เงท่ี 2/2564 
นางอรทัย บุปผาสังข์ ได้ช้ีแจงถึงการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี  
รองปลัด อบต. 2/2564 ดังนี้ 
 โอนลด 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะอเนกประสงค์ 
งบประมาณ 23,590.- บาท 

  2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน 
1 ชุด งบประมาณ 110.- บาท 

  3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการ
คอมพิวเตอร์จำนวน 1 เค่ือง งบประมาณ 1,100.- บาท 

  4. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 300.- บาท 

  5. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการ 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณ 21,425.- บาท 

  6. แผนงานการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์  รายการตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
งบประมาณ 150.- บาท 

  7. แผนงานการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง 
งบประมาณ 300.- บาท 

  8. แผนงานการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
งบประมาณ 405.- บาท 

  9. แผนงานสังคมสงค์เคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะทำงานเหล็ก 
งบประมาณ 70.- บาท 

  10. แผนงานสังคมสงค์เคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการเก้าอี้ทำงาน 
งบประมาณ 200.- บาท 

  11. แผนงานสังคมสงค์เคราะห์ หมวดค่าครุภัณฑ์ รายการตู้เอกสารเหล็ก 
บานเล่ือนทึบ งบประมาณ 2,350.- บาท 

  12. แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง รายการโครงการ
ขุดลอกลำห้วยบัวบ่ัว บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 1 งบประมาณ 200,000.- บาท 

 โอนเพิ่ม  
1. แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง รายการโครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหัวเรือ งบประมาณ 250,000.- บาท 
 



-6- 
 

  สาเหตุท่ีขอโอนเพิ่ม  เป็นโครงการท่ีต้ังขึ้นใหม่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) สำหรับรายละเอียดท่ีขอโอนงบประมาณก็ตามบัญชีโอน
งบประมาณรายการจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอนครั้งท่ี 2 ท่ีอยู่กับสมาชิก
สมาชิกอบต.ทุกท่าน และการโอนครั้งนี้ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาอบต. หัวเรือ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2541 ข้อ 27 

นายจันทบาล สีงาม ตามท่ีรองปลัดได้ช้ีแจงถึงสาเหตุของการโอนเงินงบประมาณและระเบียบว่าด้วยการ
ประธาน อบต.  โอนเงินงบประมาณ มีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัยจะลุกอภิปรายก็ขอให้ยกมือ 
นายวิลัย วิลัยคำ  ได้ช้ีแจงว่าโครงการขุดลอกลำห้วยบัวบั่ว บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 1 งบประมาณ 200,000.- บาท 
สมาชิกอบต. หมู่ 1 ท่ีจะโอนลด เพื่อไปต้ังเป็นโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหัวเรือนั้น โครงการ

ดังกล่าวเป็นงบพัฒนาหมู่บ้านของหมู่ท่ี 1 อยากจะให้โครงการท่ีโอนเพิ่มเป็นโครงการ
ภายในหมู่บ้านของหมู่ท่ี 1 

จ.ส.อ.สุชาติ วรรณภูชา ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า สาเหตุท่ีขอโอนลดโครงการขุดลอกลำห้วยบัวบ่ัว บ้าน     
ปลัดอบต. หัวเรือ หัวเรือ หมู่ท่ี 1 งบประมาณ 200,000.- บาท นั้น เราได้งบประมาณการแก้ไขปัญหา

ภัยแล้ง จากจังหวัดในโครงการขุกลอกลำห้วยบัวบั่ว บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 1 งบประมาณ 
500,000.- บาท ซึ่งตอนนี้ได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างก็เข้าดำเนินงานแล้ว 
ซึ่งปัญหาโครงการขุดลอกลำห้วยบัวบั่ว บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 1 ก็ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว 
ทางผู้บริหารจึงได้โอนงบประมาณดังกล่าวไปแก้ไขปัญหาในภาพรวม คือโครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหัวเรือ ซึ่งเป็นโครงการใหม่และอยู่ในแผนพัฒนาตำบล 
(พ.ศ. 2561-2565) 

นางดอกไม้ กสิภูมิ ได้ช้ีแจงว่าอยากให ้อบต.หัวเรือไปจัดทำประชาคมกับหมู่บ้านว่างบประมาณ  
สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 1 200,000.-บาท ของโครงการขุดลอกลำห้วยบัวบั่ว บ้านหัวเรือ หมู่ ท่ี 1 จะไปทำ

โครงการอะไรไว้ซึ่งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเขาคิดว่าเป็นงบประมาณของหมู่ท่ี 1 
นายสมร สายเคน ได้ช้ีแจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นอำนาจของสภาอบต.หัวเรือและก็ดำเนินการ 
รอง นายก อบต. ถูกต้องตามระเบียบ เราจะไปประชาคมทำไมและโครงการท่ีโอนนั้นก็อยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ถ้ามีการจัดสรรงบประมาณครั้งต่อไป หมู่ท่ี 1 ก็อาจจะได้งบประมาณมากกว่า
หมู่อื่น 

นายจันทบาล สีงาม ได้ช้ีแจงว่าโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาโดยส่วนรวม ขอให้สมาชิก อบต.       
ประธานสภา อบต. หมู่ ท่ี 1 เข้าใจ ถ้าในหมู่บ้านของท่านท่ีเป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อท่านก็สามารถ   

ของบประมาณส่วนนี้ ได้และในการจัดสรรงบประมาณครั้งต่อไปก็เหมือนท่ีท่าน        
รองนายก อบต. พูดไว้ว่าท่านอาจจะได้งบประมาณเพิ่มขึ้น 

นายจันทบาล สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภา อบต. พ.ศ. 2564 โอนครั้งท่ี 2 หรือไม่ 
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มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โอน 

ครั้งท่ี 2 เป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
  - อนุมัติ  26 เสียง 
  - ไม่อนุมัติ  1   เสียง ได้แก่ นายวิลัย วิลัยคำ สมาชิกอบต หมู่ 1 
  - ออกเสียง  –    เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 
นายกฤษขจร เลียงหิรัญถาวร ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จะได้ออก 
นิติกร ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวเรือ พ.ศ. 2563 โดยมีท้ังหมด 15 ข้อ ซึ่งระเบียบวาระนี้จะมีผล
บังคับใช้เมื่อประธานสภา อบต.หัวเรือ ได้ลงนามและปิดประกาศ ณ อบต.หัวเรือ โดยมี
รายละเอียดท่ีอ่านให้ฟังดังนี้ ตามร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือว่า
ด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเรือ พ.ศ. 2563 

นายจันทบาล สีงาม ตามท่ีนิติกรได้ช้ีแจงถึงระเบียบดังกล่าวมีวมาชิกอบต.ท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 
ท่ีประชุม ไม่มีใครอภิปรายซักถาม 
นายจันทบาล สีงาม ถ้าไม่มีใครแก้ไขระเบียบดังกล่าวก็จะได้ลงนามและปิดประกาศเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 
ประธานสภา อบต.  
นางอรทัย บุปผงสังข์ ได้ช้ีแจงถึงการจัดงานวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 ในการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 
รองปลัด อบต. ปีใหม่ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรมต้ังแต่เวลา 10.00 น. 

เป็นต้นไป 
น.ส.บุษกร อยู่ชา ได้ช้ีแจงการลงทะเบียนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสมาชิกอบต.หัวเรือ 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ  
นายสมพงศ์ หอมหวล ได้ช้ีแจงว่าพนักงานขับรถขยะท่ีไปเก็บท่ีบ้านหนองก่าน ขับรถเร็วมากเกือบชนรถของ 
สมาชิกอบต.หมู่ 12 ข้าพเจ้าให้ช่วยว่ากล่าวตักเตือนด้วย 
นางสาวพวงเพชร จอมหงษ์ ได้ช้ีแจงการรับเหรียญหลวงปู่มั่นของอำเภอจะได้รับเหรียญในช่วงเดือน  
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ มกราคม 2564 
นายมณี รุ่งเรือง ได้ขอให้ฝ่ายบริหารจัดทำลูกรังลงให้หมู่ท่ี 15 ด้วย เพราะมีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ 
สมชิกอบต.หมู่ 15 การสัญจรไม่สะดวก 
นายสอน จารุกขมูล ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 ขอความร่วมมือให้สมาชิก อบต. ทุกท่านมาร่วมกิจกรรม 
สมาชิกอบต.หมู่ท่ี 10 ร่วมกัน 
นายบัวผัน จิตต์สิงห์ ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองมุกได้จัดกิจกรรมการแข่งขนักีฬา 
สมาชิกอบต.หมู่ 14 ภายในเครือข่ายของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย บ้านหนองมุก บ้านหนองเม็ก และ      

บ้านหนองจิก ซึ่งกิจกรรมตอนเช้าอาจจะไม่ได้มาร่วมด้วย 
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นายสมร สายเคน ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิก อบต. ท่ีได้ซักถาม 
รองนายก อบต.  
นายจันทบาล สีงาม ได้ส่ังปดิประชุม เวลา 12.30 น. 
ประธานสภาอบต. 
ปิดประชุม เวลา 12.30 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 
 
 
 


