
(สำเนา) 
รายงานการประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง  ประจำปี  พ.ศ. 2563 

ครั้งท่ี 1 / 2563 
วันท่ี 5 มิถุนายน  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. นายศักดิ์ศรี  สายนรา  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
  6. นายบุญสุข  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
  7. นายจำลอง  ธรรมสัตย์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
  8. นายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 

9. นายบุญมา  อยู่สุข  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
10. นายทวี  สุบุญ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 

  11. นายบุญศรี  ผิวทอง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  12. นายทวี  สิทธิจินดา สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  13. นางสาวประมวล จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
  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 หมู ่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. นายพิมล  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  28. นางสาวฉวีวรรณ พิมพ์หล่อ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  29. จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา เลขานุการสภา อบต.หัวเรือ 
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ผู้ไม่มาประชุม   

1. นายชาลี  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
2. นายปริญญา  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
3. นายสุริยัน  เพิ่มพูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
4. นายฐิติศักดิ์  วันดี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายวีระชาติ  จันทรภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  2. นายสมร  สายเคน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  3. นางบังอร  คำพันธ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

4. นายสมหมาย  สายแวว  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  5. นางอรทัย  บุปผาสังข์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

6. นางสาวเพชรลดา อัมพร  หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หัวเรือ 
7. นางสาวกรวรรณ นิธิศธานี  ผู้อำนวยการกองคลัง 

  8.  นายพากเพียร ศิริพงษ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
  9.  นางสาวพวงเพชร จอมหงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  10.  นางสาวบุษกร อยู่ชา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  11. นางสาวนุชิดา พิมพ์หล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
   

เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบถึงระเบียบวาระการประชุมได้ทราบ และได้มีสมาชิก อบต.  
ประธานสภา              ได้ขออนุญาตลา 2 ท่าน คือ 1. นายชาลี  จอมหงษ์  สมาชิก อบต.หมู ่3  

2. นายฐิติศักดิ์  วันดี  สมาชิก อบต. หมู่ 5    

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีประชุมได้รับสำเนารายงานการประชุม เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมกับ 
ประธานสภา  หนังสือเชิญประชุม มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะแก้ไขข้อความใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย 
ท่ีประชุม ไม่มีการแก้ไข 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 
ประธานสภา อบต. หรือไม่ 
มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็น 

เอกฉันท์ ดังนี้ 
  - รับรอง  28  เสียง 
  - ไม่รับรอง  -   เสียง 
  - งดออกเสียง  -   เสียง  
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ระเบียบวาระที่ 3        เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม    
ฉบับที่ 2 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงถึงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ประธานสภา อบต.       เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 
น.ส.นุชิดา  พิมพ์หล่อ ตามหนังสือจากอำเภอเมืองอุบลราชานี เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการขององค์กร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
พ.ศ. 2563 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน และ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการ
ผลิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดแนบเสนอ
โครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงานหรือโครงการบัญชีแนบตามบัญชี
แนบท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องเสนอ
โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ โดยโครงการจะต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อท่ีจะนำไปต้ังโครงการ
ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสามารถดำเนินโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน สำนักปลัดจึงขอ
อนุมัติเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) ท้ังนี้ สามารถเพิ่มเติมแผนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 9 ,
ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการ
พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้
เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
  สำหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 ตาม
รายละเอียดท่ีสมาชิก อบต. ทุกท่านได้รับ หากมีสมาชิก อบต. ท่านใดสงสัยก็สามารถลุก
อภิปรายได้ มีเพิ่มเติมจำนวน 1 โครงการ เป็นแผนงานเคหะและชุมชน คือ โครงการ
ปรับปรุงตลาดสดหัวเรือ งบประมาณ 500,000.- บาท 

นายพากเพียร  ศิริพงษ์ ได้ช้ีแจงรายละเอียดโครงการปรับปรุงตลาดสดหัวเรือ งบประมาณ 500,000.- บาท  
ผู้อำนวยการกองช่าง จะมีการดำเนินการอยู่ 3 ส่วน คือ 
   1. งานยกพื้นเทคอนกรีตทางเดินในตลาดให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง 
   2. งานปูกระเบ้ืองสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่ีขายของในตลาด 

3. งานยกโครงหลังคาเดิมให้สูงขึ้น 
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นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงถึงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ประธานสภา อบต. เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 หากมีสมาชิก อบต. ท่านใดสงสัยก็สามารถยกมือลุกอภิปรายได้ 
นายมณี  รุ่งเรือง หลังคาสันไทยท่ีมุงตลาดจะต้องรื้อออกหรือไม่ อยากได้ถังขยะและห้องน้ำเพิ่มเติมจะได้ 
สมาชิก อบต.หมู่ 15 หรือไม่ 
นายจำลอง  ธรรมสัตย์ อยากให้ผู้อำนวยการกองช่างได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมได้ทราบ 
สมาชิก อบต. หมู่ 6 
นายบุญมา  อยู่สุข อยากจะให้มีห้องน้ำเพิ่มข้ึน ถงัขยะเพิ่มขึ้น รวมท้ังระบบประปาท่ีเข้าห้องน้ำให้เพียงพอ 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 และสะอาด 
นายบัณทิต  สายงาม ร่องระบายน้ำภายในตลาดบริเวณท่ีขายไก่มีน้ำท่วมขัง 
สมาชิก อบต หมู่ 10 
นายวิลัย  วิลัยคำ หลังคาตลาดจะรื้อออกใหม่หรือไม่ 
สมาชิก อบต. หมู่ 1 
น.ส.ฉวีวรรณ  พิมพ์หล่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือมีอยู่ 2 ตลาด ตลาดกกค้อห้องน้ำชำรุดไปซ่อมแซม 
สมาชิก อบต. หมู่ 16 ได้หรือไม่ 
นายพากเพียร  ศิริพงษ์ ได้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการปรับปรุงตลาดสดหัวเรือ งบประมาณ  
ผู้อำนวยการกองช่าง 500,000.- บาท ต่ออีกว่างานยกโครงหลังคาเดิมให้สูงขึ้นจะไม่ได้มีการเปล่ียนหลังคา

สันไทยแต่อย่างไร เพราะงานยกพื้นเทคอนกรีตทางเดินในตลาดให้สูงขึ้นแล้วก็จะทำให้
รูปทรงโครงหลังคาของตลาดมันต่ำ เพราะฉะนั้นจะต้องยกโครงหลังคาให้สูงขึ้นตามไป
ด้วย สำหรับท่ีนั่งท่ีเป็นแผงขายของของพ่อค้าแม่ค้าจะต้องสูงจากทางเดินไปน้อยกว่า 
60 เซนติเมตร บางแผงขายของก็จะต้องปูกระเบื้อง สำหรับห้องน้ำ ถังขยะไม่มีจะมีแค่ 
3 งาน เท่านั้น 

นายบุญมา  อยู่สุข ความสำคัญของตลาดบ้านหัวเรือ เรื่อง ห้องน้ำท่ีสะอาดและเพียงพอแก่ความต้องการ 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 และถังขยะในการใส่ขยะ 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   ได้ตอบข้อซักถามท่ีสมาชิก อบต. ได้อภิปรายเพิ่มเติมต่อจากผู้อำนวยการกองช่าง 
นายก อบต. 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ประธานสภา อบต. เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 หรือไม่ 
มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 ด้วย

คะแนนเอกฉันท์ ดังนี้ 
- เห็นชอบ   28  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    - เสียง 
- งดออกเสียง    - เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
คร้ังที่ 7/2563 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงสาเหตุของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้และ 
ประธานสภา อบต. ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณ 
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จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 7 ดังนี้ 
ปลัด อบต.  โอนลด   

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหัวลิง งบประมาณอนุมัติ 400,000.- บาท  
งบประมาณก่อนโอน  1,000.- บาท โอนลด 1,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ    
หลังโอน 0 บาท 
 2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนเส้นโนนอุมุง บ้านหัวเรือ หมู่ ท่ี  1 
งบประมาณอนุมัติ  100,000.- บาท  งบประมาณก่อนโอน 500.- บาท โอนลด 
500.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

3. โครงการบุกเบิกถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ท่ี 5 งบประมาณ
อนุมัติ 30,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 18,913.- บาท โอนลด 18,913.- บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจำนัก หมู่ ท่ี 8 
งบประมาณอนุมัติ  100,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 500.- บาท โอนลด 
500.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

5. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านอ้น หมู่ท่ี 10 งบประมาณ
อนุมัติ 50,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 500.- บาท โอนลด 500.- บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

6. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้ าน บ้านหัวเรือ หมู่ ท่ี  11 
งบประมาณอนุมัติ  50,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 500.- บาท  โอนลด  
500.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ ท่ี  14 
งบประมาณอนุมัติ 100,000.- บาท  งบประมาณก่อนโอน 500.- บาท โอนลด 
500.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

8. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหัวเรือ งบประมาณอนุมัติ  
200,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 1,000.- บาท โอนลด 1,000.- บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 0 บาท 

9. โครงการว่างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจำนัก หมู่ ท่ี  8 
งบประมาณอนุมัติ  100,000.- บาท  งบประมาณก่อนโอน 500.- บาท โอนลด 
500.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

10. โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้ าน บ้านหัวเรือ หมู่ ท่ี  11 
งบประมาณอนุมัติ 50,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 500.- บาท โอนลด 500.- 
บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

11. โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 3 (บริเวณ
ตลาดสดหัวเรือ) งบประมาณอนุมัติ  200,000. - บาท  งบประมาณก่อนโอน       
500.- บาท โอนลด 500.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

12. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง งบประมาณอนุมัติ  104,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 5,981.- บาท โอนลด 5,981.- บาท คงเหลืองบประมาณ     
หลังโอน 0 บาท 
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13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ ท่ี 2 
งบประมาณอนุมัติ  130,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 500.- บาท โอนลด 
500.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ ท่ี 2 
งบประมาณอนุมัติ  150,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 500.- บาท โอนลด 
500.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ ท่ี  3 
งบประมาณอนุมัติ 280,000.- บาท  งบประมาณก่อนโอน 500.- บาท โอนลด 
500.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน หมู่ ท่ี 12 
งบประมาณอนุมัติ  180,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 500.- บาท โอนลด 
500.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

17. โครงการขุดลอกลำห้วยบัวบั่ว บ้านหนองจำนัก หมู่ท่ี 8 งบประมาณ
อนุมัติ 80,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 200.- บาท โอนลด 200.- บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 

   โอนเพิ่ม   
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 200,000.- บาท  

งบประมาณก่อนโอน 152.- บาท  โอนเพิ่ม 33,094.- บาท คงเหลืองบประมาณ   
หลังโอน 33,246.- บาท 
สาเหตุท่ีขอโอนเพิ่ม  งบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่พอจ่าย และการโอนครั้งนี้เป็นอำนาจของ
สภา อบต.หัวเรือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 สำหรับบัญชีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โอนครั้งท่ี 7 ก็อยู่กับสมาชิก อบต.ทุกท่าน 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีปลัด อบต. ได้ช้ีแจงถึงสาเหตุการโอนเงินงบประมาณและระเบียบว่าด้วยการโอน 
ประธานสภา อบต. เงินงบประมาณ มีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัยท่ีจะลุกอภิปรายก็ขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม  ไม่มีใครลุกอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภา อบต. พ.ศ. 2563 โอนครั้งท่ี 7 หรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอน 

ครั้งท่ี 7 เป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
- อนุมัติ 28  เสียง 
- ไม่อนุมัติ  -    เสียง 
- งดออกเสียง  -    เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง ขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการศึกษาขององค์การ – 
       บริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงแนวทางหรือระเบียบในการใหค้วามเห็นชอบผู้ทรงวุฒิของ 
ประธานสภา อบต. คณะกรรมการศึกษาของ อบต.หัวเรือ 
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น.ส.พวงเพชร  จอมหงษ์   ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่าคณะกรรมการการศึกษาของ อบต.หัวเรือ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประกอบด้วย 
   1. ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
   2. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ     รองประธานกรรมการ 
   3. ปลัด อบต.     กรรมการ 
   4. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  กรรมการ 
   5. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง   กรรมการ 
   6. ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ  กรรมการ 
   7. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีเกี่ยวข้องท่ีสภาท้องถิ่นเห็นชอบ 

    (ถ้ามี)       กรรมการ 
8. ผู้อำนวยการการศึกษาฯ    กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการการศึกษาฯ มีอำนาจหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละ 4 ปี  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการสรรหา จำนวน 5 ท่าน ท่ีต้องขอ
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เพื่อทำหน้าท่ีคณะกรรมการ
ศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกอบด้วย 
1. นายสำราญ   อ่อนดี 
2. นายธีระวัฒน์   หอมหวล 
3. นางผมทอง   จิตรสิงห์ 
4. น.ส.จันทร์เพ็ญ  สายเคน 
5. นางราตรี ศิริคุณ 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหาร 
ประธานสภา อบต.หัวเรือ  ส่วนตำบลหัวเรือและอำนาจหน้าท่ีแล้วมีสมาชิก อบต. ท่านใดท่ีจะอภิปรายซักถาม  

ขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม  ไม่มีใครลุกอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมจะให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต. การศึกษาของ อบต.หัวเรือหรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน เป็นคณะกรรมการการศึกษาของ  

อบต.หัวเรือ เป็นเอกฉันท์ ดังนี้  
- เห็นชอบ 28   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
- งดออกเสียง  -     เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อื่นๆ 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้ทราบว่า ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือได้ดำเนินการ 
ปลัด อบต. ฉีดพ่นหมอกควันทุกหมู่บ้าน ก็ขอให้ ผู้นำได้ประชาสัมพันธ์และช่วยติดตามการ         

ฉีดพ่นหมอกควันด้วย และขณะนี้ได้มีประชาชนในตำบลหัวเรือเป็นไข้เลือดออกแล้ว 
จำนวน 7 ราย ในพื้นท่ีหมู่ท่ี 5 , หมู่ 6 และหมู่ 7 โดยเฉพาะหมู่ท่ี 6 จำนวน 5 ราย  
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เป็นเครือญาติกันและอยู่ในบริเวณติดกันและเจ้าหน้าท่ีไปฉีดพ่นหมอกควันให้ก็ไม่ได้รับ
ความร่วมมือ ขอให้ อบต. หมู่ท่ี 6 ช่วยติดตามและประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วย 

นายจันทบาล  สีงาม อยากให้ อบต.หัวเรือ ได้จัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีบ้านหนองมุกเพิ่มขึ้น เพราะเด็กเล็ก 
ประธานสภา อบต. ในบ้านหนองมุก บ้านหนองเม็กและบ้านหนองจิกได้ไปเข้าท่ีอื่น ถ้าจะมาท่ีศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กบ้านหัวเรือก็ไกล 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์  ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบจากท่ีได้ไปประชุมอำเภอ ได้ช้ีแจงถึงการป้องกันโรค 
นายก อบต.  โควิด 19 หลังจากมีการผ่อนปรนให้มีการเปิดกิจกรรมในระยะท่ี 1,2 และ 3 
นายบุญศรี  ผิวทอง บ้าหนองจำนักจะจัดทำผ้าป่าต้นไม้ เพื่อไปปลูกต้นไม้รอบหนองจำนัก 
สมาชิก อบต.หมู่ 8 
น.ส.กรวรรณ นิธิศธานี การยื่นแบบเสียภาษีบุคคลท่ีมีรายได้ของผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ขอให้เตรียม 
ผู้อำนวยการกองคลัง เอกสารสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของตัวเองและคู่สมรสมายื่นกับ 

เจ้าหน้าท่ีกองคลังด้วย 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงให้สมาชิก อบต.ทุกท่านในการเตรียมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปลัด อบต.  ประจำปี พ.ศ. 2564 และการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ขอให้สมาชิก อบต. 

ทุกท่านได้ดูแผนงานโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนาตำบล (พ.ศ. 2561 – 2565) ท่ีอยู่กับ 
ท่านทุกคนได้ดูเอาไว้ ถ้าจะดำเนินโครงการหรือแผนงานท่ีนอกเหนือจากแผนพัฒนา
ตำบล (พ.ศ. 2561 – 2565) ก็จะต้องมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมแผน ซึ่ง ณ ขณะท่ี
เขายังไม่ให้มีการประชาคมระดับตำบล เพราะว่ามีการติดเช้ือโควิด 19 แต่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นยกเว้นระเบียบให้ โดยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้อง
เขียนโครงการท่ีขอเพิ่มเติมโดยช้ีแจงเหตุผลความจำเป็นท่ีขอเพิ่มเติม ประชาชนจะได้ผล
ประโยชน์อะไร ขอให้ท่านได้ส่งโครงการท่ีมีอยู่ในแผนหรือท่ีต้องมีการเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงให้กับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายในวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เพื่อ
จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 

นายพากเพียร  ศิริพงษ์ ได้ช้ีแจงสมาชิก อบต. ทุกท่านได้รู้ว่าโครงการท่ี อบต.หัวเรือได้ขอไปท่ีจังหวัดได้มีอยู่ใน 
ผู้อำนวยการกองช่าง แผนพัฒนาตำบล (พ.ศ. 2561 – 2565) ถ้าไม่มีให้เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงให้ด้วย 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิก อบต.ท่ีได้ซักถามและได้พูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ 
นายก อบต. เตรียมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 และการจ่ายขาด

เงินทุนสำรองเงินสะสม 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ส่ังปิดประชุมเวลา ๑4.3๐ น.  
ประธานสภา อบต. 
ปิดประชุม เวลา  ๑4.3๐ น. 
 
 
 

  (ลงช่ือ) จ่าสิบเอกสุชาติ  วรรณภูชา    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                     (สุชาติ  วรรณภูชา) 

                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
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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 
 
 
 


