
 (สำเนา) 
รายงานการประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี  พ.ศ. 2563 
คร้ังที่  3/2563 

วันที่  28 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. นายศักดิ์ศรี  สายนรา  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 

8. นายฐิติศักดิ์  วันดี  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. นายสุวิตร์  จันทร์มะณี สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
  16. นายบัณฑิต  สายงาม  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
  17. นายสอน  จารุกมูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 

18. นางผมทอง  จิตรสิงห์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  19. นายประกิจ  ยืดยาว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  20. นายสมคิด  นามวงค์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  21. นายสมพงษ์  หอมหวล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  22. นางสาวยุพิน สาระขันธ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 

23. นายวิเชียร  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
  24. นายบัวผัน    จิตต์สิงห์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14 
  25. นายสุรสิทธิ์  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14 

26. นายปรีชา  คำพันธ์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 
  27. นายมณี  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 

28. นายพิมล  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  29. นางสาวฉวีวรรณ พิมพ์หล่อ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  30. จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา เลขานุการสภา อบต.หัวเรือ 
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ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายสุริยัน เพิ่มพูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
2. นายบุญสุข จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 

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 
10 
11 

นางสาวบุษกร 
นายอุดร 
นางสาวนิยตา 

อยู่ชา 
เจริญ 
อะกะพงค์ 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
นายช่างสำรวจชำนาญงาน 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบถึงระเบียบวาระการประชุมให้ท่ีประชุมได้ทราบ และได้มี 
ประธานสภา อบต. สมาชิก อบต. ได้ขออนุญาตลา 2 ท่าน คือ 1. นายสุริยัน  เพิ่มพูน สมาชิก อบต. หมู่ 4  
 2. นายบุญสุข  จอมหงษ์  สมาชิก อบต. หมู่ 5 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้เลขานุการสภา อบต. ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 
ประธานสภา อบต. 2563 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้อ่านรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2563 ต้ังแต่ 
เลขานุการสภา อบต. ระเบียบวาระท่ี 1 ถึงระเบียบวาระท่ี 8 ให้ท่ีประชุมได้รับทราบและหากมีสมาชิก อบต.

ท่านใดคิดว่าควรจะแก้ไขข้อความใดกรุณาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ท่ีประชุม ไม่มีการแก้ไขข้อความใด 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม  
ประธานสภา อบต. 2563 หรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี  24 สิงหาคม  2563 มีมติเป็น 

เอกฉันท์ ดังนี้ 
- รับรอง 29  เสียง 
- ไม่รับรอง  -    เสียง 

- งดออกเสียง   -   เสียง   
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้ปลัด อบต. ได้ช้ีแจงถึงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 
ประธานสภา อบต.  
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
ปลัด อบต.  รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561  

ข้อ 87 องค์กรปกครองท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
1. กรณียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันท่ี 1 ตุลาคม ของ
ปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
2. กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
นำเงินสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนท่ีเกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข ข้อ 89(1) โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 ข้อ 89(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการท่ีจัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี
กฎหมายกำหนด 

- ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 จำนวน  27,038,296.86 บาท 
- เงินทุนสำรองเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ 4,809,497.- บาท 
- คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม 27,038,296.86 – 4,809,497  
   = 22,228,799.86 บาท 
- เงินทุนสำรองเงินสะสม 15% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 

= 52,500,000  x 15 
                      100 

=  7,875,000 บาท 
    ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกิน 15% =  22,228,799.86 – 7,875,000 
       =  14,353,799.86 บาท 
   อบต.หัวเรือ สามารถนำเงินทุนสำรองเงินสะสมในส่วนท่ีเกิน 15% คือ จำนวน  

14,353,799.86 บาท ไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89(1) โดยได้รับอนุมติัจาก 
สภาท้องถิ่น 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบตามท่ีปลัด อบต.ได้ช้ีแจงถึงระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการ 
ประธานสภา อบต. จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมว่าสามารถดำเนินการได้ในกรณีท่ีมีเงินทุนสำรองเงิน 

สะสม เกิ น  15% ส ำห รับ  อบ ต .หั ว เรื อ ขอ ง เรามี เงิน เกิ น  1 5 % อยู่ จ ำน วน 
14,353,799.86 บาท โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ในการนี้ จึงขอให้นายก อบต. 
ได้ช้ีแจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการขอจ่ายขาดเงินทุนสำรองสะสมให้ท่ีประชุมได้รับ
ทราบ  
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นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่าฝ่ายบริหารมีความจำเป็นท่ีจะต้องขอจ่ายขาดเงินทุน 
นายก อบต. สำรองเงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เพื่อมาเป็นการบริการชุมชน

และสังคม กิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้และโครงการท่ีบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ซึ่งจะได้รับประโยชน์โดยตรง โดยแต่ละโครงการท่ีขอจ่ายขาดเงินทุนสำรอง
เงินสะสมได้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นท่ีจะได้รับเป็นสำคัญและอยู่ใน
อำนาจหน้าท่ีของ อบต.และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มีเงินทุนสำรองเงินสะสมท่ีเกิน 15% อยู่จำนวน 
14,353,799.86 บาท โดยจะขอจ่ายขาดเงิน ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
7,650,000.- บาท ในจำนวน 29 โครงการ ตามเอกสารท่ีอยู่กับสมาชิก อบต.ทุกท่าน 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีนายก อบต. ได้ช้ีแจงถึงเหตุผลความจำเป็นท่ีขอจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมท่ี 
ประธานสภา อบต. เกิน 15% จำนวน 7,650,000.- บาท  ในจำนวน 29 โครงการ มีสมาชิก อบต.    

ท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
ท่ีประชุม ไม่มีใครอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมจะอนุมัติให้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมท่ีเกิน 15% จำนวน  
ประธานสภา อบต. 7,650,000.- บาท ในจำนวน 29 โครงการตามรายละเอียดหรือไม่ 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมท่ีเกิน 15 % จำนวน 

7,650,000.- บาท ในจำนวน 29 โครงการ ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ 
- อนุมัติ 29  เสียง 
- ไม่อนุมัติ  -    เสียง 
- งดออกเสียง  -    เสียง 

นายจันทบาล  สีงาม เมื่อท่ีประชุมได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมท่ีเกิน 15% จำนวน  
ประธานสภา อบต. 7,650,000.- บาท  ในจำนวน 29 โครงการแล้ว อยากจะให้นายก อบต. ได้ช้ีแจง    

ถึงรายละเอียดโครงการ ความจำเป็นท่ีประชาชนจะได้รับอย่างไร 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   ได้ช้ีแจงรายละเอียดโครงการท่ีขอจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมท่ีเกิน 15% จำนวน  
นายก อบต. 7,650,000.- บาท ในจำนวน 29 โครงการ ให้ท่ีประชุมได้รับทราบดังนี้ 
 

รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม   ปีงบประมาณ  ๒๕๖3   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

จำนวน  7,650,000 บาท 
 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 1 ต้ังไว้ 300,๐๐๐.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นโนนอุมุง) พิกัดเริ่มต้น N1698134 ,E๔๘2108  ขนาด   
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร  ยาว  184 เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.10 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
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2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ท่ี 2 ต้ังไว้ 130,๐๐๐.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านพ่อบัวเรียน  การกล้า เช่ือมบ้านหนองหว้า) พิกัดเริ่มต้น 
N1695453 , E๔๘5024 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 53  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง        
ข้างละ  ๐.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาด
เงินทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ท่ี 2  ต้ังไว้ 170,๐๐๐.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านพ่อภพ  ม่วงอ่อน) พิกัดเริ่มต้น N1695901 ,             
E๔๘4694  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว  75  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 
๐.20 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุน
สำรองเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 3 ต้ังไว้ 300,๐๐๐.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายโสภณ  คงเดช) พิกัดเริ่มต้น N1699186 , 
E๔๘2203  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 159  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงิน ทุนสำรองเงินสะสม  
ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 4 ต้ังไว้ 300,๐๐๐.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยหนองมันปลา) พิกัดเริ่มต้น N1699340 , E๔๘3171  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร ยาว  136  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.50 เมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม  
ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ท่ี 5 ต้ังไว้ 170,๐๐๐.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เส้นหัวโรงเรียนบ้านหนองยางถึงทุ่งขามเหนือ) พิกัดเริ่มต้น 
N1698829 , E๔๘4584  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร ยาว 75 เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
ข้างละ ๐.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาด
เงินทุนสำรองเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ท่ี 5 ต้ังไว้ 130,๐๐๐.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยคอกวัว) พิกัดเริ่มต้น N1698499 , E๔๘4861  ขนาด  
ผิวจราจรกว้าง  3  เมตร ยาว 77  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม  
ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ท่ี 6 ต้ังไว้ 300,๐๐๐.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยวัดทุ่งเศรษฐี) พิกัดเริ่มต้น N1695187 , E๔๘2347  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว 110  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.20 เมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม  
ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 
 
 



-6- 
 

 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านสำราญ หมู่ท่ี 7 ต้ังไว้ 300,๐๐๐.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสามัคคีเช่ือมทุ่งใหญ่)  พิกัดเริ่มต้น  N1703033 ,  
E๔๘0090 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 109 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.20 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม  
ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 

10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองจำนัก  หมู่ท่ี 8  ต้ังไว้  
200,๐๐๐.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยบ้านแม่หล่ิงไปหนองจำนัก) พิกัดเริ่มต้น 
N1697431 , E๔๘6578  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว  90  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลง
ลูกรังข้างละ ๐.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงิน 
จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองจำนัก  หมู่ท่ี  8  ต้ังไว้  
100,๐๐๐.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอย 5 บ้านแม่ชู) พิกัดเริ่มต้น N1697323 , 
E๔๘6382  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  ยาว 50 เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 
๐.10 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุน
สำรองเงินสะสมปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านค้อ  หมู่ท่ี  9  ต้ังไว้ 150,๐๐๐.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยฟาร์มไก่) พิกัดเริ่มต้น N1698334 , E๔๘1107  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4  เมตร  ยาว  68  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.30 เมตร  รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด  ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม
ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ท่ี 9  ต้ังไว้ 150,๐๐๐.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านนายพุทธ  ชูกล่ิน) พิกัดเริ่มต้น N1697605 , 
E๔๘1587  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  เมตร ยาว 68 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.30 เมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม
ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอ้น หมู่ท่ี 10  ต้ังไว้ 125,๐๐๐.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยศรีบู 1) พิกัดเริ่มต้น N1700375 , E๔๘3912  ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง  3  เมตร ยาว 76  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.10 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม
ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอ้น หมู่ท่ี 10 ต้ังไว้ 125,๐๐๐.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยศรีบู 2) พิกัดเริ่มต้น N1700235 , E๔๘4256  ขนาด 
ผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว  56  เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม
ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
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16. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  บ้านอ้น  หมู่ท่ี 10 ต้ังไว้ 50,0๐๐.- บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (ซอยข้างวัดบ้านอ้นเช่ือมทุ่งขามเหนือ)  พิกัดเริ่มต้น N1699823 , E๔๘5273 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  420   เมตร หรือ ปริมาตรลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า  164  ลบ.ม. 
พร้อมเกรดบดอัด รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาด
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 11 ต้ังไว้ 300,๐๐๐.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยคุ้มโนนแดง) พิกัดเริ่มต้น N1699900 , E๔๘0237  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4 เมตร  ยาว 135  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.10 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม
ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองก่าน  หมู่ท่ี 12  ต้ังไว้  
170,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยประชาช่ืน) พิกัดเริ่มต้น N1699574 , 
E๔๘9569  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3  เมตร ยาว 64 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.15 เมตร 
พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  รายละเอียด 
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม
ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 19. โครงการบุกเบิกถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน หมู่ท่ี 12 ต้ังไว้  130,๐๐๐.- บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าบุกเบิกถนนดินพร้อมเกรดบดอัด (ซอยบ้านนายสมคิด  นามวงศ์) พิกัดเริ่มต้น N1698451 , E479953  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 700 เมตร หรือ ปริมาตรดินจำนวนไม่น้อยกว่า 468  ลบ.ม. และ 
ลงลูกรังจำนวน  219 ลบ.ม  พร้อมเกรดบดอัดพร้อมวางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 
10 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุน
สำรองเงินสะสมปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 20. โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ท่ี  13  ต้ังไว้ 25๐,๐๐๐.-  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เส้นหน้าวัดทุ่งหนองพอกถึงถนนทางหลวงชนบท) พิกัด
เริ่มต้น N1696196 , E๔๘6970 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๔๐ เมตร จำนวน 264 ท่อน  พร้อมก่อสร้าง 
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 บ่อ  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด  
ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 21.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ท่ี  13 ต้ังไว้  50,0๐๐.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ยาว 520 เมตร หรือ ปริมาตรลูกรัง
จำนวนไม่น้อยกว่า 163  ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
กำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ท่ี 14 ต้ังไว้ 120,๐๐๐.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 800 เช่ือมทุ่งขามใต้) พิกัดเริ่มต้น N1697002 , E๔๘5537  
ขนาดผิวจราจร กว้าง  4 เมตร  ยาว  54.5  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.20 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม
ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
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23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ท่ี 14 ต้ังไว้ 180,๐๐๐.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหน้าวัดถึงหนองจิก) พิกัดเริ่มต้น N1696773 ,E๔๘5017  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 82 เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.20 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงิ นจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม
ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านทุ่งขามเหนือ  หมู่ท่ี  15 ต้ังไว้  
300,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายกลางบ้านเช่ือมซอย 5)  พิกัดเริ่มต้น 
N1698298 , E๔๘7024 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 138 เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
ข้างละ ๐.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาด
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหัวเรือทอง  หมู่ท่ี 16  ต้ังไว้ 
261,๐๐๐.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เส้นบ้านพ่อพรมมา  เช้ือชัย) พิกัดเริ่มต้น 
N1700033 , E๔๘3317  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4 เมตร ยาว 117  เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง
ข้างละ ๐.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาด
เงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 26. โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือทอง หมู่ท่ี 16 ต้ังไว้ 39,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นบ้านพ่อพรมมา  เช้ือชัย) พิกัด N1700033 , E๔๘3317  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน 39 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 บ่อ  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม
ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองจอก  หมู่ท่ี  4  ต้ังไว้  
500,๐๐๐.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เส้นบ้านหนองจอกถึงบ้านอ้น) พิกัดเริ่มต้น 
N1699061 , E๔๘3044 ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1,612 เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทาง 
ลงลูกรังข้างละ ๐.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงิน
จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 11 ต้ังไว้ 500,๐๐๐.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (เส้นหมู่ท่ี 11 ถึงหมู่ 7) พิกัดเริ่มต้น N1699940 ,E๔๘2067  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  228  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือกำหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม
ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 
 29. จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ต้ังไว้ ๑,๘๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  
๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ 
จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณสมบัติดังนี้   

๑. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกวา่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรและ สามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ 
    ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม  
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๒. ตัวถังด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร 
๓. รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 กิโลกรัม และน้ำหนักรถรวมน้ำหนักรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า  
    ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม 
๔. ชุดอัดท้ายทำงานด้ายระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐ ปอนด์ต่อ 
    ตารางนิ้ว 
๕. มีโคมไฟสัญญาณวาบสีเหลือง ๑ ดวง  

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีนายก อบต. ได้ช้ีแจงโครงการท้ัง 29 โครงการ มีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัย 
ประธานสภา อบต. โครงการใดท่ีจะซักถามอภิปรายก็เชิญอภิปรายได้ 
นายสมคิด  นามวงค์ ได้สอบถามโครงการบุกเบิกถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกาน หมู่ท่ี 12 ต้ังไว้  
สมาชิก อบต. หมู่ 12 130,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนดินพร้อมเกรดบดอัดและลงลูกรังพร้อม

เกรดบดอัด ให้เพิ่มเติมข้อความว่าพร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40  x 1.00 เมตร 
จำนวน 5 ท่อน จำนวน 1 จุด  

นายสอน  จารุกมูล โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 4 จำนวน  
สมาชิก อบต. หมู่ 10 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. (เส้นบ้านหนองจอกถึงบ้านอ้น) 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร ใช่หรือไม่ น่าจะเป็นขนาดผิวจราจรกว้างข้างละ 
0.50 เมตร 

นายวิลัย   วิลัยคำ การจัดซื้อรถขยะนั้น ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าอยากได้รถ 1669 เพื่อรับส่งคนป่วย  
สมาชิก อบต. หมู่ 1 ซึ่งตำบลของเราไม่มีรถฉุกเฉิน 
นายจำลอง  ธรรมสัตย์ , นายมณี  รุ่งเรือง , นายเจริญ  อุลัยศรี   ได้ช้ีแจงว่าหมู่ท่ี 4, หมู่ท่ี 10, หมู่ท่ี 7 และ 
สมาชิก อบต. หมู่ 6 ,  สมาชิก อบต. หมู่ 15 , สมาชิก อบต. หมู่ 6 หมู่ท่ี 11 ได้งบไปพัฒนาหมู่บ้านได้มากกว่า

หมู่บ้านอื่นๆ รู้สึกน้อยใจให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาด้วย 
นายบญุมา อยู่สุข ได้ช้ีแจงว่าถนน คสล. จากบ้านหัวเรือ หมู่ 11 ไปบ้านสำราญ หมู่ท่ี 7 เป็นเส้นทางท่ี 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก สมาชิก อบต.ท่านใดท่ีไปประชุม อบต.สัญจรท่ีบ้านสำราญ 

เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 คงจะทราบดี ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นคงจะทราบดีเลยได้ต้ัง
งบประมาณในการก่อสร้างถนน คสล. ให้ ซึ่งทุกคนก็จะได้ใช้ในการสัญจรครั้งนี้ไม่ใช่
เฉพาะหมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 11 

นายสมพงษ์  หอมหวล ได้ช้ีแจงกับผู้บริหารว่าอยากจะของบประมาณ จำนวน 15,000.- บาท ในการซื้อ 
สมาชิก อบต. หมู่ 12 เครื่องควบคุมสายดับ ซึ่งไฟฟ้าแสงสว่างท่ีบ้านหนองก่านมันมืดมาหลายวันแล้ว ช่างซ่อม

ไฟฟ้าบอกว่าจะต้องซื้อเครื่องควบคุมสายดับ 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์  ได้ตอบข้อซักถามท่ีสมาชิก อบต.ทุกท่านได้ซักถามให้เข้าใจ 
นายก อบต.  
นายจันทบาล  สีงาม ได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีใครอภิปรายอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 
ท่ีประชุม  ไม่มีใครอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบโครงการ จำนวน 29 โครงการ ในงบประมาณ  
ประธานสภา อบต. 7,650,000.- บาท ของเงินทุนสำรองเงินสะสมท่ีเกิน 15% หรือไม่ 
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มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบโครงการ จำนวน 29 โครงการ ในงบประมาณ 
7,650,000.- บาท ของเงินทุนสำรองเงินสะสมท่ีเกิน 15% ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ดังนี ้

- เห็นชอบ   29   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
- งดออกเสียง    -     เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  อื่นๆ 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่า กฐินของกรมการปกครองท่ีให้สมาชิก อบต. ได้ร่วม 
นายก อบต. ทำบุญ เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2563 ได้จำนวนเงินท้ังส้ิน 890.- บาท การประชุมของ

สภาวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ มีมติเห็นชอบให้ใช้เงินสภาวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ จำนวน 
9,648.- บาท ในการจัดร้องสรภัญญะตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ. 2563 แต่จะไม่มี
การประกวดเหมือนทุกปี ให้ร้องโชว์จะมีเงินสนับสนุนให้สำหรับหมู่บ้านท่ีส่งเข้าร่วม
กิจกรรม โดยจะมีข้ึนวันท่ี 18 กันยายน 2563 การทอดผ้าป่าขยะจะมีข้ึนในวันท่ี 10 
กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ท่ีวัดหัวเรือ โครงการอนุรกัษ์พันธกุรรมพืชก็ขอให้
ผู้นำของเราช่วยกันพิจารณาดูว่าต้นไม้หรือพืชชนิดใดท่ีควรจะอนุรักษ์ท่ีเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของเรา เช่น พริกหัวเรือ เป็นต้น และการจัดหาซื้อท่อและยางแอสฟัสติก
ผสมเสร็จ ก็ขอให้แต่ละหมู่บ้านท่ีมีปัญหาและความต้องการมีหนังสือมาท่ี อบต.หัวเรือ 
จะได้ดำเนินการไปแก้ไขปัญหาให้ 

นายสุวิตร์  จันทร์มะณี ได้ช้ีแจงว่าหนังสือเชิญประชุมไม่ได้รับขอให้แก้ไขด้วย 
สมาชิก อบต. หมู่ 9 
น.ส.นิยตา  อะกะพงค์ ได้แนะนำตัวให้สมาชิก อบต.หัวเรือ ได้รับทราบท่ีได้ย้ายมาเป็นหัวหน้าฝ่ายท่ี อบต. 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี หัวเรือ ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2563  
นายสมพงษ์  หอมหวล , นายสมคิด  นามวงค์     ได้สอบถามเครื่องควบคุมสายดับออกให้รีบดำเนินการให้เร็วด้วย 
สมาชิก อบต.หมู่ 12 , สมาชิก อบต. หมู่ 12 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงเรื่องเครื่องควบคุมสายดับให้สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 12 ได้เข้าใจ 
ปลัด อบต. 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ส่ังปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
ประธานสภา อบต.  
ปิดประชุม  เวลา  12.00 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 


