
 (สำเนา) 
รายงานการประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี  พ.ศ. 2563 
คร้ังที่  2/2563 

วันที่  24 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. นายชาลี  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
  5. นายปริญญา  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
  6. นายสุริยัน  เพิ่มพูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
  7. นายศักดิ์ศรี  สายนรา  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
  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. นายบัวผัน    จิตต์สิงห์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู ่14 
  23. นายสุรสิทธิ์  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14 

24. นายปรีชา  คำพันธ์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 
  25. นายมณี  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 

26. นายพิมล  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  27. นางสาวฉวีวรรณ พิมพ์หล่อ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  28. จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา เลขานุการสภา อบต.หัวเรือ 
  
 



-2- 
 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายจันทา สายเบาะ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ  หมู่ 2 
2. นายฐิติศักดิ์ วันดี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
3.  นายสุวิตร์ จันทร์มะณี สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
4.  นายวิเชียร สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายวีระชาติ จันทรภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
2 
3 

นายสมร 
นางบังอร 

สายเคน 
คำพันธ์ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

4 นายสมหมาย สายแวว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

5 
6 

นางอรทัย 
นางสาวกรวรรณ 

บุปผาสังข์ 
นิธิศธานี 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

7 
8 

นายพากเพียร 
นางสาวพวงเพชร 

ศิริพงษ์ 
จอมหงษ์ 

ผู้อำนวยการกองช่าง  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

9 นางสาวบุษกร อยู่ชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 
เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบถึงระเบียบวาระการประชุมให้ท่ีประชุมได้ทราบ และได้มี 
ประธานสภา อบต. สมาชิก อบต. ได้ขออนุญาตลา 3 ท่าน คือ 1. นายจันทา  สายเบาะ สมาชิก อบต. หมู่ 2  
 2. นายฐิติศักดิ์  วันดี  สมาชิก อบต. หมู่ 5 

3. นายวิเชียร  สายแวว  สมาชิก อบต. หมู่ 13    

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้เลขานุการสภา อบต. ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 
ประธานสภา อบต. 2563 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้อ่านรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่ 
เลขานุการสภา อบต. ระเบียบวาระท่ี 1 ถึงระเบียบวาระท่ี 5 ให้ท่ีประชุมได้รับทราบและหากมีสมาชิก อบต.

ท่านใดคิดว่าควรจะแก้ไขข้อความใดกรุณาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ท่ีประชุม ไม่มีการแก้ไขข้อความใด 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม  
ประธานสภา อบต. 2563 หรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี  14 สิงหาคม  2563 มีมติเป็น 

เอกฉันท์ ดังนี้ 
- รับรอง 27  เสียง 
- ไม่รับรอง  -    เสียง 

- งดออกเสียง   -   เสียง   
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีได้แนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติและบันทึกความเห็น 
ประธานสภา อบต. ของคณะกรรมการแปรญัตติในหนังสือเชิญประชุม สมาชิก อบต.หัวเรือ ในวันนี้ปรากฏ 

ว่าการท่ีได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติในวันท่ี 15– 17 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่
เวลา 08.30 – 16.30 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก อบต.หัวเรือท่านใดประสงค์เสนอคำแปรญัตติ ได้ลงมติเป็นเอก
ฉันท์ด้วยเสียงข้างมาก จำนวน 3 เสียง ให้ยินยอมตามร่างข้อบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่างเดิมในวาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) และได้
ให้นายสอน  จารุกมูล คณะกรรมการแปรญัตติได้ช้ีแจงรายงานและบันทึกความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายสอน  จารุกมูล ได้อ่านรายงานการประชุมและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติเหมือนกับ 
คณะกรรมการแปรญัตติ  หนังสือท่ีได้แนบมากับหนังสือเชิญประชุม 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมสภา อบต. ว่าจะให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) หรือไม่  
มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) โดยยืนยันตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 ร่างเดิมในวาระท่ี  1            
(ข้ันรับหลักการ) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 

- เห็นชอบ   27  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 

- งดออกเสียง    -   เสียง  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
       พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) 

นายจันทบาล  สีงาม เมื่อท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 2 แล้วต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3  
ประธานสภา อบต. (ข้ันลงมติ) เป็นการให้ความเห็นชอบตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.หัวเรือ หรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
- เห็นชอบ   27  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
- งดออกเสียง    -   เสียง  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       คร้ังที่ 9/2563 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงสาเหตุการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้และระเบียบ 
ประธานสภา อบต. ว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณ 
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นางอรทัย  บุปผาสังข์ ได้ช้ีแจงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 9 ดังนี้ 
รองปลัด อบต. โอนลด 1. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย งบประมาณอนุมั ติ  200,000. - บาท 

งบประมาณก่อนโอน 200,000.- บาท โอนลด 200,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 0 บาท 
โอนเพิ่ม  1. โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 3 ช่วงท่ี 2 
ตลาดสดหัวเรือไปโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ จำนวนเงินท่ีโอน 84,000.- บาท 
   2. โครงการปรับปรุงตลาดสดหัวเรือเพิ่มเติมครั้งท่ี 1 จำนวนเงินท่ีโอน 
116,000.- บาท 

   สาเหตุท่ีขอโอนเพิ่ม  เป็นโครงการท่ีต้ังขึ้นใหม่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –  
2565) เพิ่มเติมครั้งท่ี 3/2563 และการโอนครั้งนี้เป็นอำนาจของสภา อบต.หัวเรือ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 สำหรับบัญชีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งท่ี 9 ก็อยู่กับสมาชิก อบต.ทุกท่าน 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีรองปลัด อบต. ได้ช้ีแจงถึงสาเหตุการโอนเงินงบประมาณและระเบียบว่าด้วยการ 
ประธานสภา อบต. โอนเงินงบประมาณ มีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัยท่ีจะลุกอภิปรายก็ขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม  ไม่มีใครอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภา อบต. พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 9 หรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 9  

เป็นเอกฉันท์ดังนี้ 
- อนุมัติ 27  เสียง 
- ไม่อนุมัติ  -     เสียง 
- งดออกเสียง  -     เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 2/2563 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงถึงสาเหตุของการแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ 
ประธานสภา อบต. รายจ่ายในครั้งนี้และระเบียบว่าด้วยการเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง 
นางอรทัย  บุปผาสังข์ ได้ช้ีแจงถึงการแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
รองปลัด อบต.  พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2 มี 1 รายการ ดังนี้ 
   1. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการเล่ือยโซ่ยนต์  จำนวน 2 เครื่อง  งบประมาณ 30,000.- บาท 
ข้อความเดิม 

มีคุณลักษณะดังนี้ 
1. ขนาด 1 แรงม้า 
2. บาร์ขนาด 11.5 นิ้ว 
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 ข้อความใหม่ 
มีคุณลักษณะดังนี้ 
1. ขนาดไม่เกิน 1 แรงม้า 
2. บาร์ขนาดไม่เกิน 12 นิ้ว 
สาเหตุท่ีขอเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง ให้เป็นไปตามคุณลักษณะเล่ือยโซ่ยนต์ตามกฎหมาย 
การเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงครั้งนี้เป็นอำนาจของสภา อบต.หัวเรือ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 ข้อ 29 สำหรับบัญชีการแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2 ก็อยู่กับสมาชิก อบต.หัวเรือทุกท่าน 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีรองปลัด อบต. ได้ช้ีแจงถึงสาเหตุของการแก้ไขการเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง 
ประธานสภา อบต. งบประมาณและระเบียบว่าด้วยการแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณ มีสมาชิก  

อบต.ท่านใดสงสัยท่ีจะลุกอภิปรายก็ขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม  ไม่มีใครลุกอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2 หรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 
- อนุมัติ 27   เสียง 
- ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
- งดออกเสียง   -    เสียง 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ือง  รายงานขออนุมัติกันเงินในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
        สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงถึงระเบียบและเหตุผลของการขออนุมัติกันเงนิ 
ประธานสภา อบต. 
น.ส.กรวรรณ  นิธิศธานี ได้ช้ีแจงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
ผู้อำนวยการกองคลัง และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 19 ให้

ยกเลิกความในข้อ 59 และให้ใช้ข้อความนี้แทน “ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวด    
ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก   
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลง
รายการดังกล่าวท่ีทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมท่ีได้รับอนุมัติให้กัน
เงินไว้ กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ียัง 
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ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันมีจำนวน 4 โครงการ รายละเอียดตามหนังสือบันทึกข้อความท่ี       
อบ 73702/1288 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2563 ท่ีได้แจกให้สมาชิก อบต.ทุกท่าน 
ได้รับทราบ ซึ่งเหตุผลท่ีขออนุมัติกันเงินก็เนื่องจากมีการโอนลดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 9/2563 และการแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2/2563 ในวันนี้รวม     
3 โครงการ และอีก 1 โครงการ ก็ได้ดำเนินการให้เจ้าของท่ีดินได้อุทิศท่ีให้เป็นท่ี
สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างถนน คสล. เรียบร้อยแล้ว ก็เกรงจะดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุไม่ทัน 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. สำนักปลัด   แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเล่ือยโซ่ยนต์ 
จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
2. กองช่าง   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต      
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ ท่ี 11 (ซอยคุ้มโนนแดง) งบประมาณ 
80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
3. กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการวางท่อระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 3 ตลาดสดหัวเรือไปโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ งบประมาณ 
84,000.- บาท (แปดหมื่นส่ีพันบาทถ้วน) 
4. กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงตลาดสดหัวเรือ 
เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 งบประมาณ 116,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 รวมเป็นงบประมาณท้ังส้ิน  310,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงถึงระเบียบและเหตุผลของการขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น  
ประธานสภา อบต. ซึ่งมีจำนวน  4 โครงการ มีสมาชิก อบต. ท่านใดสงสัยท่ีจะอภิปรายซักถามก็ขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม  ไม่มีใครอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติกันเงินในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
ประธานสภา อบต. ส่ิงก่อสร้างยังไม่ก่อหนี้ผูกพนั ตามระเบียบข้อ 19 จำนวน 4 โครงการ หรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กันเงินในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 

ส่ิงก่อสร้างยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน ตามระเบียบข้อ 19 จำนวน 4 โครงการ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก ดังนี้ 

- อนุมัติ 27  เสียง 
- ไม่อนุมัติ  -    เสียง 
- งดออกเสียง  -    เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 8 เร่ือง อื่นๆ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่าจะมีการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี  
ประธานสภา อบต. 3/2563  ในวันท่ี  28  สิงหาคม 2563 อีกครั้ง และวันท่ี 26 สิงหาคม 2563  

ก็จะมีการประชุม อบต.สัญจรท่ีบ้านสำราญ หมู่ท่ี 7 
นายบุญสุข  จอมหงษ์ ได้ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. ทุกท่านและเจ้าหน้าท่ีได้ร่วมทำบุญกับ 
สมาชิก อบต. หมู่ 5 หลวงปู่ท่ีบ้านหนองยาง หลังจากเลิกประชุม 
นายปรีชา  คำพันธ์ ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2563 ขอเชิญร่วมสังฆทานมันท่ีวัดทุ่งขามเหนือ 
สมาชิก อบต. หมู่ 15 
น.ส.พวงเพชร  จอมหงษ์ ได้ช้ีแจงการทำบุญของกรมการปกครองท่ีได้รับกฐินพระราชทาน จะไปทอดท่ีจังหวัด 
ผู้อำนวยกองการศึกษาฯ  ลพบุรี ในวันท่ี 14 ตุลาคม 2563 ขอเชิญร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา การประกวด 

ร้องสรภัญญะในวนัท่ี 27 กันยายน 2563 ท่ีวัดหัวเรือ จะมีการประชุมของสภา
วัฒนธรรมหัวเรือ ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ท่ีวัดหัวเรือ เพื่อขอ
อนุมัติใช้งบสภาวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ จำนวน 9,000.- บาท ในการประกวดร้อง
สรภัญญะและปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.หัวเรือ ไม่ได้ต้ังงบประมาณค่า
หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและ อบต.หัวเรือ  

นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   ได้แจ้งตารางงานของ อบต.หัวเรือ ในวันท่ี 25 – 28 สิงหาคม 2563 รวมท้ังการยื่น 
นายก อบต. แบบเสียภาษีของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก อบต. กับเจ้าหน้าท่ีกองคลัง และปัญหา

การส่งหนังสือเชิญประชุมท่ีสมาชิก อบต.บางท่านไม่ได้รับ 
นายบัวผัน  จิตต์สิงห์ ได้แจ้งบุญสังฆทานมัน เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2563 ได้ปัจจัยจำนวน 39,520.- บาท 
สมาชิก อบต. หมู่ 14 
นายบุญมา  อยู่สุข  ได้ช้ีแจง 1. การส่งหนังสือเชิญประชุมไม่ได้รับ 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 2. การประชุม อบต.สัญจร ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 ท่ีบ้านสำราญ หมู่ท่ี 7 
   3. การจัดเก็บขยะของ อบต.หัวเรือ ดีขึ้นที่จัดเก็บสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
   4. แจ้งผู้รับเหมานำดินมาถมท่อระบายน้ำด้วยที่ฝนตกแล้วเซาะดินหายไป ถนนเส้น 

    โนนไทย 
นายสอน  จารุกมูล ได้เสนอโครงการติดกล้องวงจรปิดตามถนนสายหลักในตำบลหัวเรือให้ผู้บริหารได้ 
สมาชิก อบต. หมู่ 10 พิจารณา 
น.ส.กรวรรณ  นิธิศธานี ได้ช้ีแจงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการขุดลอกห้วยบ่อแก งบประมาณ 950,000.- บาท  
ผู้อำนวยการกองคลัง จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ผู้ประกอบการ โดยจะลงนามในสัญญาเมื่อสำนัก 

งบประมาณได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วขอกันเงินไปท่ีจังหวัด เพราะเป็นโครงการใน
ปีงบประมาณ 2563 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ส่ังปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
ประธานสภา  
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 


