
(สำเนา) 
รายงานการประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง  ประจำปี  พ.ศ. 2564 
ครั้งท่ี  1 / 2564 

วันท่ี 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
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. นายสุริยัน  เพิ่มพูล  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. 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. นางสาวฉวีวรรณ พิมพ์หล่อ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
29. จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา เลขานุการสภา อบต.หัวเรือ 
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ผู้ไม่มาประชุม   

1. นายศักดิ์ศรี  สายนรา  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
2. นายฐิติศักดิ์  วันดี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
3. นายพิมล  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 

  
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. นายพากเพียร  ศิริพงษ์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
  8.  นางสาวบุษกร อยู่ชา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  9.  นายอุดร  เจริญ  นายช่างสำรวจชำนาญงาน 
 

เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบถึงระเบียบวาระการประชุมได้ทราบ และได้มีสมาชิก อบต.  
ประธานสภา               ได้ขออนุญาตลา 1 ท่าน คือ 1. นายฐิติศักดิ์  วันดี  สมาชิก อบต.หมูท่ี่ 5   

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เม่ือวันที่ 23  ธันวาคม  2563 
นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีประชุมได้รับสำเนารายงานการประชุม เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 พร้อมกับ 
ประธานสภา  หนังสือเชิญประชุม มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะแก้ไขข้อความใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย 
นางดอกไม้  กสิภูมิ ในระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
สมาชิก อบต. หมู่ 1 2564 ครั้งท่ี 2 /2564 หน้าท่ี 6 ท่ีบันทึกว่าข้าพเจ้าให้  อบต.หัวเรือไปจัดทำ

ประชาคมกับหมู่บ้านนั้น ขอให้ตัดออกให้บันทึกเป็นคำพูดของนายวิลัย  วิลัยคำ สมาชิก 
อบต. หมู่ 1 แทน 

จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้รับทราบและดำเนินการแก้ไขตามท่ีนางดอกไม้  กสิภูมิได้ทักท้วง 
เลขานุการสภา อบต. 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี  23 ธันวาคม 2563 
ประธานสภา อบต. หรือไม่ 
มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 มีมติเป็น 

เอกฉันท์ ดังนี้ 
  - รับรอง  28  เสียง 
  - ไม่รับรอง  -   เสียง 
  - งดออกเสียง  -   เสียง  
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ระเบียบวาระที่ 3        เร่ือง  กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเร่ิมประชุมสมัย
สามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2565 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้ปลัด อบต. ได้ช้ีแจงถึงระเบียบในการประชุมสามัญให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
ประธานสภา อบต.           
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน

ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2562 มาตรา 53 ในปีหนึ่ง
ให้มีประชุมสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลจะกำหนดแต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีการประชุมไม่เกิน 
15 วัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนำปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก
ของแต่ละปี 

นายจันทบาล  สีงาม ได้เสนอให้ท่ีประชุมเสนอว่า พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จะมีการ 
ประธานสภา อบต. ประชุมสมัยสามัญกี่สมัย 
นายสอน  จารุกมูล ได้ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 เป็น 4 สมัย 
สมาชิก อบต. หมู่ 10 ห้วงระยะเวลาแต่ละสมัยเหมือนสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และ 

วันเริ่มประชุมสามัญประจำปีของปี พ.ศ. 2565 ก็เหมือนเดิม 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 
ปลัด อบต. สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ระหว่างวันท่ี 16 – 30 เมษายน 2563 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ระหว่างวันท่ี 14 – 28 สิงหาคม 2563 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ระหว่างวันท่ี 16 – 30 ธันวาคม 2563 
 และการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ระหว่างวันท่ี 14 – 28 สิงหาคม 2563 อยาก

ให้เล่ือนวันเป็นวันท่ี 13 – 27 สิงหาคม 2563  เพราะวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 เป็น
วันเสาร์ เพราะการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลจะต้องเสนอให้ทันภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ถามท่ีประชุมว่าจะมีใครจะเสนอเปล่ียนแปลงตามท่ีนายสอน  จารุกมูล สมาชิก อบต. 
ประธานสภา อบต. หมู ่10 เสนอหรือไม่ 
ท่ีประชุม ไม่มีการเสนอขอเปล่ียนแปลง 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอมติท่ีประชุมการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้ม ี
ประธานสภา อบต. 4 สมัย 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  ระหว่างวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ระหว่างวันท่ี 16 – 30 เมษายน 2564 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ระหว่างวันท่ี 13 – 27 สิงหาคม 2564 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ระหว่างวันท่ี 16 – 30 ธันวาคม 2564 
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 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 256 5 คือ วัน ท่ี 1 

กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาระหว่างวันท่ี 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 หรือไม่ 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันทด้์วยเสียงข้างมากตามท่ีประธานสภา อบต.ได้แจ้ง ดังนี้ 

- เห็นชอบ 28  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
- งดออกเสียง  -     เสียง 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  อื่น ๆ 
นายวิลัย  วิลัยคำ  ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่า การขุดลอกห้วยบ่อแกและการขุดลอกห้วยบัวบั่ว ปัญหาท่ี 
สมาชิก อบต. หมู่ 1 เกิดขึ้นไม่สามารถสัญจรบนคันดินได้และตอไม้ท่ีเอาออกมาก็เอามาไว้กลางทุ่งนา ให้ 

ฝ่ายบริหารแก้ไขด้วย 
นายเจริญ  อุลัยศรี ได้ช้ีแจงการขุดลอกห้วยพิมาน บริเวณก่อนจะถึงวัดทุ่งเศรษฐี จะดำเนินการหรือไม่ การ 
สมาชิก อบต. หมู่ 6 ติดต้ังหลอดไฟแสงสว่าง จำนวน 3 จุด ขอให้ดำเนินการด้วยและถนน คสล. ซอย 

ทุ่งเศรษฐีจะเริ่มดำเนินการในช่วงใด 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   ได้ตอบคำถามของสมาชิก อบต.ท้ัง 2 ท่าน ให้เข้าใจ 
นายก อบต. 
นายประกิจ  ยืดยาว ได้ช้ีแจงการขุดลอกห้วยบ่อแก หมู่ท่ี 11 ไม่สามารถสัญจรได้ 
สมาชิก อบต. หมู่ 11 
นายบุญสุข  จอมหงษ์ ได้ช้ีแจงการขุดลอกห้วยหนองแคน ได้มีการตัดต้นไม้บริเวณท่ีหนองแคน แต่ก็ไม่ได้ 
สมาชิก อบต. หมู่ 5 ขุดลอกตรงบริเวณนี้เป็นเพราะอะไร 
นายอุดร  เจริญ  ได้ช้ีแจงการขุดลอกห้วยบ่อแก หมู่ท่ี 11 และขุดลอกหนองแคนให้สมาชิก อบต. ท้ัง 
นายช่างสำรวจ  2 คนได้เข้าใจ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ช้ีแจงฝาตะแกรงเหล็กมันชำรุด จำนวน 2 จุด ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขด้วย 
ประธานสภา อบต. 
นายสมพงษ์  หอมหวล ได้สอบถามการเพิ่มกล่องควบคุมได้ดำเนินการหรือยัง ไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณนั้นไม่ติด
สมาชิก อบต. หมู่ 12 นานแล้ว และบุกเบิกถนนดินก็ขอให้ดำเนินการด้วย 
นายสมคิด  นามวงค์ ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านของหมู่ 12 ในปีงบประมาณ 64 และจ่ายขาดเงินทุนสำรอง 
สมาชิก อบต. หมู่ 12 เงินสะสม ขอให้เร่งดำเนินการด้วย 
นางดอกไม้  กสิภูมิ ได้ช้ีแจงป้ายโครงการถนน คสล. งบประมาณ 300,000.- บาท ขอให้แก้ไขด้วย การ 
สมาชิก อบต. หมู่ 1 วางท่อระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณส่ีแยก จำนวน 1 จุด ขอให้ดำเนินการด้วย 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์ , นายสมร  สายเคน   ได้ตอบคำถามท่ีสมาชิก อบต.ทุกท่านได้เข้าใจถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
     นายก อบต.              รองนายก อบต.     
นายสอน  จารุกมูล โครงการหินลูกรังประจำตำบล จำนวน 250,000.- บาท ในการส่งลูกรังในแต่ละ 
สมาชิก อบต. หมู่ 10 หมู่บ้าน ก็ขอให้ควบคุมดูแลให้ดีด้วย การขุดลอกหนองแคนเมื่อเสร็จแล้ว ก็อยากให้มี 

การปลูกต้นไม้ล้อมรอบ และการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำของหมู่ 10 จำนวน  
95,000.- บาท ท่ีจะดำเนินการได้ไม่ครบก็ขอให้ ฝ่ายบริหารพิจารณาแก้ไขใช้
งบประมาณให้คุ้มค่า 
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นายบุญมา  อยู่สุข ได้ช้ีแจงถนนทางเช่ือมระหว่างหมู่ 7 ถึงหมู่ 11 มีฝุ่นละอองจำนวนมาก ขอให้ 
สมาชิก อบต.หมู่ 7 ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขด้วย 
นายมณี  รุ่งเรือง  ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีไฟฟ้าไปติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างให้ด้วย จำนวน 5 จุด และขอให้รีบ 
สมาชิก อบต. หมู่ 15 ดำเนินการโครงการหินลูกรังระดับตำบล งบประมาณ จำนวน 250,000.- บาท 
นายพากเพียร  ศิริพงษ์ ได้ตอบคำถามท่ีสมาชิก อบต.ทุกท่านได้เข้าใจถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นายจันทบาล  สีงาม ส่ังปิดประชุมเวลา ๑2.3๐ น.  
ประธานสภา อบต. 
ปิดประชุม เวลา  ๑2.3๐ 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 


