
 (สำเนา) 
รายงานการประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี  พ.ศ. 2564 
คร้ังที่  1/2564 

วันที่  13 สิงหาคม  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. นายสุริยัน  เพิ่มพูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ  หมู่ 4 
  7. นายฐิติศักดิ์  วันดี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
  8. นายจำลอง  ธรรมสัตย์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
  9. นายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
  10. นายบุญมา  อยู่สุข  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 

11. นายทวี  สุบุญ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
  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. นายวิเชียร  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
  22. นายบัวผัน    จิตต์สิงห์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 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 
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ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายปริญญา สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
2. นายศักดิ์ศรี สายนรา  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
3. นายบุญสุข จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
4. นางสาวยุพิน สาระขันธ์ 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 
นางสาวเพชรลดา 

บุปผาสังข์ 
อัมพร 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หัวเรือ 

7 นางสาวกรวรรณ นิธิศธานี ผู้อำนวยการกองคลัง 
8 นายพากเพียร ศิริพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง  
9 นางสาวพวงเพชร จอมหงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา  

10 นางสาวบุษกร  อยู่ชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 

เริ่มประชุม  เวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบถึงระเบียบวาระการประชุมให้ท่ีประชุมได้ทราบ และได้มี 
ประธานสภา อบต. สมาชิก อบต. ได้ขออนุญาตลา 3 ท่าน คือ 

1. นายปริญญา  สายแวว  สมาชิก อบต. หมู่ 3  
 2. นายบุญสุข  จอมหงษ์  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5  
 3. น.ส.ยุพิน  สาระขันธ์  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 13 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เม่ือวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 
นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีประชุมได้รับสำเนารายงานการประชุม เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2564 พร้อมกับ 
ประธานสภา อบต. หนังสือเชิญประชุม มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะขอแก้ไขข้อความใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย  
ท่ีประชุม ไม่มีการแก้ไข 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2564  
ประธานสภา อบต. หรือไม่ 
มติท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี  23 เมษายน 2564 มีมติเป็น 

เอกฉันท์ ดังนี้ 
- รับรอง 27  เสียง 
- ไม่รับรอง  -    เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง   
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) 

นายจันทบาล  สีงาม ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ พ.ศ. 2565  
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือและสมาชิกสภาองค์การ - 
นายก อบต.หัวเรือ บริหารส่วนตำบลหัวเรือทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหาร- 

ส่วนตำบลหัวเรือจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวเรืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวเรือ จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ 
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 9 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวเรือ มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1. เงินฝากธนาคาร  จำนวน 44,930,104.60  บาท 
2. เงินสะสม   จำนวน   24,317,218.72  บาท 
3. เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 20,855,943.05  บาท 
4. รายการกันเงินไว้โดยยังไมไ่ด้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 4 โครงการ                   

 รวม 120,090 บาท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 
     (1)  รายรับจริง จำนวน 52,005,330.24 บาท  ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร    จำนวน 179,274.40   บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน 156,632.20   บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         จำนวน   1,000,272.07  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ จำนวน 75,546.60 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน 4,310.-  บาท 
หมวดรายได้จากทุน   จำนวน    -   บาท 
หมวดภาษีจัดสรร   จำนวน 22,302,503.97 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   จำนวน 28,286,791.- บาท 

(2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน  35,199.- บาท 
(3)  รายจ่ายจริง  จำนวน  45,220,531.98  บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง  จำนวน      16,602,717.84  บาท 
งบบุคลากร จำนวน      15,148,460.-  บาท 
งบดำเนินงาน จำนวน         6,225,867.26  บาท 
งบลงทุน จำนวน         4,565,306.-  บาท 
งบเงินอุดหนุน จำนวน          2,648,180.88  บาท 
งบรายจ่ายอื่น จำนวน             30,000.-  บาท 
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      (4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน                        
            35,199.-  บาท 
     (5)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน  4,809,497.- บาท 

 

รายรับ รับจริง ปี 2563 ประมาณการปี 
2564 

ประมาณการปี 
2565 

-  หมวดภาษีอากร 179,274.40 484,000.- 530,000.- 
-  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 156,632.20 140,000.- 187,300.- 
-  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,000,272.07 943,000.- 943,000.- 
-  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการ
พาณิชย์ 

75,546.60 75,000.- 75,000.- 

-  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4,310.- 14,000.- 1,700.- 
- หมวดรายได้จากทุน  - - - 
-  หมวดภาษีจัดสรร 22,302,503.97 22,354,000.- 25,037,000.- 
- หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 28,286,791.- 27,890,000.- 27,890,000.- 

รวม 52,005,330.24 51,900,000.- 54,664,000.- 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 
2563 

ประมาณการปี 
2564 

ประมาณการปี 
2565 

     งบกลาง 16,602,717.84 17,883,927.- 18,420,386.- 
     งบบุคลากร 15,148,460.- 16,823,820.- 17,940,510.- 
     งบดำเนินงาน 6,225,867.26 8,667,753.- 9,376,504.- 
     งบลงทุน 4,565,306.- 5,204,500.- 6,356,600.- 
     งบเงินอุดหนุน 2,648,180.88 3,290,000.- 2,540,000.- 
     งบรายจ่ายอื่น 30,000.- 30,000.- 30,000.- 

รวม 45,220,531.98 51,900,000.- 54,664,000.- 
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 งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน 
 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารท่ัวไป  
     แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 14,491,450.- 
     แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 1,652,000.- 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงาน การศึกษา 6,290,576.- 
     แผนงาน สาธารณสุข 878,588.- 
     แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 1,692,480.- 
     แผนงาน เคหะและชุมชน 3,681,400.- 
     แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 65,000.- 
     แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 977,360.- 
ด้านการเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,073,000.- 
     แผนงาน การเกษตร 441,760.- 
ด้านการดำเนินการอื่น  
     แผนงาน งบกลาง 18,420,386.- 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 54,664,000.- 
 

สรุปแผนงานต่างๆ นอกเหนือจากงบบุคลากรในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป  งาน : บริหารท่ัวไป 
  - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  จำนวน  600,000.- บาท 

- โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิก อบต.,  
  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน 50,000.- บาท 
- จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับกิจการสภาท้องถิ่น จำนวน  161,800.- บาท 
- เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 126,000.- บาท 

          - เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 ชุด จำนวน 100,000.- บาท 
  - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA และจอรับภาพ จำนวน 1 ชุด จำนวน  

  88,200.- บาท 

  งาน : บริหารงานคลัง 
- โครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษีและ   
  พัฒนารายได้ของ อบต.หัวเรือ ประจำปี 2565 จำนวน 30,000.- บาท 

  แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน งาน : ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.หัวเรือ จำนวน  

  140,000.- บาท 
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- โครงการ อบต.หัวเรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน      
  จำนวน 25,000.- บาท 

   - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ จำนวน 20,000.- บาท 
   - อุดหนุนเทศบาลตำบลอุบล ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประจำปี 2565 จำนวน    
25,000.- บาท 

  แผนงาน : การศึกษา  งาน : ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   - โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในตำบลหัวเรือ จำนวน 50,000.- บาท
   - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

1. ค่าโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ จำนวน      
    411,600.- บาท 
2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ จำนวน     
    136,000.- บาท 

     3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ เช่น  
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน จำนวน 50,850.- บาท     

   - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ในพื้นท่ีตำบลหัวเรือและ     
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ จำนวน 1,015,586.- บาท 
- อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ในพื้นท่ีตำบลหัวเรือ  
  จำนวน 1,890,000.- บาท 

  แผนงาน : สาธารณสุข  งาน : โรงพยาบาล 
- อุดหนุนท่ีทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ   
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2565 จำนวน 15,000.- บาท 

  งาน : บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 
   - โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน  90,000.- บาท 
   - โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อในท้องถิ่น จำนวน  

  20,000.- บาท 
- โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 20,000.- บาท 
- ค่าเครื่องพ่นยาละอองฝอยละเอียด ULV จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 100,000.- บาท 

   - อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 – 16 ตามโครงการพระราชดำริด้าน   
                                  สาธารณสุข จำนวน  320,000.- บาท 
  แผนงาน : สังคมสงเคราะห์  งาน : สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
   - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ จำนวน 40,000.- บาท 

- โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จำนวน 20,000.- บาท 
- โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการแก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน  
  20,000.- บาท 
- โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ จำนวน 30,000.- บาท 
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- โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวเรือ จำนวน 20,000.- บาท 
  แผนงาน : เคหะและชุมชน  งาน : ไฟฟ้าและประปา 

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า 
   สาธารณะแรงต่ำของหมู่ 1, หมู่ 9, หมู่ 13, หมู่ 15 และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
   เดินสายดับของหมู่ 15 

  งาน : กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนคัดแยกขยะ (นำร่อง) กิจกรรมถนนปลอดถังขยะ จำนวน     
  20,000.- บาท 

  แผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน : ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
   - โครงการฝึกอาชีพระยะส้ันให้กับประชาชนตำบลหัวเรือ จำนวน 50,000.- บาท 
   - โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 15,000.- บาท 
  แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน : กีฬาและนันทนาการ 
   - โครงการกีฬาตำบลหัวเรือ จำนวน 230,000.- บาท 
   - โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลหัวเรือ จำนวน 20,000.- บาท 
             งาน : ศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 จำนวน  

  20,000.- บาท 
- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม – 
  ราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 20,000.- บาท 
- โครงการประกวดร้องสรภัญญะของตำบลหัวเรือ จำนวน 25,000.- บาท 
- โครงการงานประเพณีลอยกระทงตำบลหัวเรือ จำนวน 80,000.- บาท 
- โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ จำนวน 150,000.- บาท 

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 
 - ค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าว จำนวน 5,000.- บาท 
 - ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 5,000.- บาท 
 - ค่าวัสดุในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลหัวเรือ จำนวน 100,000.- บาท 
 - ค่าวัสดุในการซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลหัวเรือ  

  จำนวน 100,000.- บาท 
 - ค่าวัสดุท่อระบายน้ำขนาดต่างๆ ในการป้องกันนำ้ท่วมถนนและลำห้วยต่างๆ จำนวน  

  30,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 1 (จาก     
  โนนอุมุงถึงห้วยวงัยาง) จำนวน 210,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ท่ี 2 
  (ซอยข้างวัดบ้านหนองมุกทางทิศตะวันออก) จำนวน 110,000.- บาท 

   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ท่ี 2 
     (ซอยบ้านพ่อคำผาง การกล้า) จำนวน 77,000.- บาท 
   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ท่ี 2 
     (ซอยโชคเจริญ) จำนวน 93,000.- บาท 
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   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 3 (เส้นหลัง 

  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ) จำนวน 80,000.- บาท 
   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 3 (ซอย 

  ลานธรรม) จำนวน 200,000.- บาท 
   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 4  

  (ซอยบ้านพ่อคำนึง  หอมหวล) จำนวน 59,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 4    
  (ซอย 3) จำนวน 221,000.- บาท 

   - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ท่ี 5 
  (เส้นหัวโรงเรียนบ้านหนองยางถึงทุ่งขามเหนือ) จำนวน 150,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ท่ี 5  
  (เส้นทุ่งขามใต้ไปวัดป่าโพธิภาวนาวัน) จำนวน 130,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ท่ี 6  
  (ซอยรุ่งโรจน์) จำนวน 140,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ท่ี 6  
  (ซอยปรารถนา) จำนวน 140,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ท่ี 7  
  (ซอยสันติสุข) จำนวน 140,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ท่ี 7  
  (ซอยทุ่งบ่อโนนไทยเช่ือมบ้านนาไหทอง) จำนวน 140,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจำนัก หมู่ท่ี 8 
  (ซอย 9) จำนวน 170,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ท่ี 9 (ซอยปู่ตา)  
  จำนวน 100,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ หมู่ท่ี 9  
  (ซอยโนนธาตุ) จำนวน 140,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอ้น หมู่ท่ี 10  
  (ซอยศรีบู 1) จำนวน 140,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอ้น หมู่ท่ี 10  
  (ซอยศรีบ ู2) จำนวน 140,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 11  
  (ซอย 1) จำนวน 100,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ท่ี 13    
  (เส้นหน้าวัดทุ่งหนองพอก – ถนนหลวง) จำนวน 190,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ท่ี 14    
  (ซอยร่วมใจสามัคคี) จำนวน 280,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ท่ี 15  
  (สายกลางบ้านไปคุ้มนาอ้อ) จำนวน 190,000.- บาท 
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- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือทอง หมู่ท่ี 16   
  (เส้นบ้านนายจำลอง  แก้วใส) จำนวน 80,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือทอง หมู่ท่ี 16  
  (เส้นบ้านพ่อพรมมา เช้ือชัย) จำนวน 200,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือทอง หมู่ท่ี 16  
  (เส้นหน้า อบต.) จำนวน 314,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 3 (บ้าน 
  หัวเรือ หมู่ท่ี 3 ถึง สามแยกประปา หมู่ท่ี 16) จำนวน 500,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 11 (บ้าน    
  หัวเรือ หมู่ท่ี 11 ถึง บ้านสำราญ หมู่ท่ี 7) จำนวน 186,000.- บาท 
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 4    
  (บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 4 ถึง บ้านอ้น หมู่ท่ี 10) จำนวน 500,000.- บาท 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 11 (ซอยโนนแดง)     
  จำนวน 30,000.- บาท 
- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลหัวเรือ จำนวน 200,000.- บาท 
- โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ท่ี 11 (สายบ้านนางปราณีต)  
  จำนวน 150,000.- บาท 
- โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน หมู่ท่ี 12 (เส้นบ้านแม่หมู 
  ไปบ้านพ่อมี สุหงษา) จำนวน 280,000.- บาท 

  แผนงาน : การเกษตร  งาน : ส่งเสริมการเกษตร 
   - โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกพริก เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (GAP)  

  จำนวน 50,000.- บาท 
  งาน : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

- โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำหนองจำนัก จำนวน 110,000.- บาท 
- โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า  
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 30,000.- บาท 
- โครงการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
  ส่ิงแวดล้อม จำนวน 20,000.- บาท 

  งบกลาง 
   - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 200,000.- บาท 
   - เงินสมทบกองทุนทดแทน จำนวน 10,000.- บาท 
   - เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12,794,400.- บาท 
   - เบ้ียยังชีพความพิการ จำนวน 4,296,000.- บาท 
   - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จำนวน 54,000.- บาท 
    - เงินสำรองจ่าย จำนวน 130,506.- บาท 
   - เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  จำนวน  

  535,480.- บาท  
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   - เงินสมทบเข้าร่วมการจัดต้ังระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี  
  จำนวน 400,000.- บาท 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้สมาชิก อบต. ท่ีอยากจะอภิปรายซักถามหลังจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานสภา อบต. ได้ช้ีแจงแถลงงบประมาณ 
นายบุญมา  อยู่สุข โครงการอาหารกลางวันท่ีอุดหนุนให้โรงเรียน 5 แห่ง ในพื้นท่ีตำบลหัวเรือ จำนวน 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 นักเรียน 450 คน ในเอกสาร แต่ได้แถลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

ได้ทราบ จำนวน 456 คน จำนวนไหนถูกต้อง 
นายบัณฑิต  สายงาม ได้ช้ีแจงซักถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10  
สมาชิก อบต.หมู่ 10 (ซอยศรีบู 1) จำนวน 140,000.- บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 85 เมตร  

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.10 เมตร ในความเป็นจริงลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.10 เมตรไม่ได้ ขอให้ตัดออกได้ไหม 

น.ส.พวงเพชร จอมหงษ์ ได้ช้ีแจงว่าจำนวนนักเรียนในเอกสาร จำนวน 450 คน ถูกต้องแล้ว ท่ีอ่านว่าจำนวน  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา    456 คนนั้นได้อ่านผิด 
นายพากเพียร  ศิริพงษ์ ได้ช้ีแจงว่าต้องมีไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร เพื่อป้องกันการกัดเซาะใต้ผิวถนน 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ท่ีประชุม  ไม่มีใครอภิปรายซักถามเพิ่มเติมอีก 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ี 1 หรือไม่  
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันทเ์ห็นชอบรับหลักการ (วาระท่ี 1) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ 
- อนุมัติ 27  เสียง 
- ไม่อนุมัติ  -   เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง   

นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภา อบต. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 - 7 คน 
นายบุญมา  อยู่สุข ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน ผู้รับรอง ได้แก่ 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 1. นายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิก อบต. หมู่ 6 
 2. นายทวี   สุบุญ  สมาชิก อบต. หมู่ 7 
ท่ีประชุม ไม่มีเสนอเป็นอย่างอื่น 
นายจันทบาล  สีงาม ในท่ีประชุมไม่เสนอเป็นอย่างอื่น ก็ขอให้ท่ีประชุมเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภา อบต. จำนวน 3 คน ผู้เสนอช่ือจะต้องมีผู้รับรอง 2 คน  
นายบุญมา  อยู่สุข เสนอนายประกิจ  ยืดยาว  สมาชิก อบต. หมู่ 11 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 ผู้รับรอง ได้แก่  1. นายทวี  สิทธิจินดา  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
      2.  นายมณี  รุ่งเรือง  สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 15 
นายประกิจ  ยืดยาว เสนอนายปรีชา  คำพันธ์  สมาชิก อบต. หมู่ 15 
สมาชิก อบต. หมู่ 11 ผู้รับรอง  ได้แก่  1. นางสาวฉวีวรรณ  พิมพ์หล่อ  สมาชิก อบต. หมู่ 16 
       2.  นายสมคิด  นามวงค์  สมาชิก อบต. หมู่ 12 
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นายสมพงษ์  หอมหวล เสนอนายสอน  จารุกมูล  สมาชิก อบต. หมู่ 10 
สมาชิก อบต. หมู่ 12 ผู้รับรอง  ได้แก่  1. นายจำลอง  ธรรมสัตย์  สมาชิก อบต. หมู่ 6 
       2.  นายทวี  สิทธิจินดา  สมาชิก อบต. หมู่ 8 
นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีประชุมได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 
ประธานสภา อบต. 1. นายประกิจ  ยืดยาว  สมาชิก อบต. หมู่ 11 
 2. นายปรีชา  คำพันธ์  สมาชิก อบต. หมู่ 15 
 3. นายสอน  จารุกมูล  สมาชิก อบต. หมู่ 10 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงถึงบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแปรญัตติให้ได้รับทราบและห้วง 
เลขานุการสภา อบต. ระยะเวลา ดังนี ้
 1. ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไมน้อยกว่า 24 ช่ัวโมง นับแต่สภามีมติ 
  รับหลักการนั้น 
 2. คณะกรรมการแปรญัตติรวบรวมคำแปรญัตติยื่นต่อประธานสภา 
 3. ประธานสภาส่งรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกไม่น้อยกว่า  
  24 ช่ัวโมง ก่อนวันประชุมพิจารณาและขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ    

  ในวันนี้หลังปิดการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบล     
  หัวเรือ 

นายปรีชา  คำพันธ์ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่าจะรับคำแปรญัตติจากสมาชิก อบต. ในวันท่ี  
คณะกรรมการแปรญัตติ 14 – 16  สิงหาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ อาคาร 
 อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง อื่นๆ 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือทุกท่านท่ีลงมติอนุมัติ 
นายก อบต.หัวเรือ เห็นชอบในวาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางอรทัย  บุปผาสังข์ ได้ช้ีแจงเงินบริจาคช่วยผู้ท่ีเดินทางกลับมาจากพื้นท่ีเส่ียงเพื่อกักตัวป้องกันโรค 
รองปลัด อบต. โควิด-19 ท้ังสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ี 
 องค์การบริหารส่วนตำบลและร้านค้าต่างๆ ได้เป็นเงินท้ังส้ิน 10.700.- บาท  
 ได้จัดซื้อถุงยังชีพและส่ิงของท่ีจำเป็น มียอดเงินคงเหลือ 3,000.- บาท 
นายบุญมา  อยู่สุข ได้ขออนุญาตไปงานศพ 
สมาชิก อบต.หมู่ 7 
นายสมคิด  นามวงค์ ได้สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องการจัดหาถังขยะในปี พ.ศ. 2565 ได้มีประชาชน 
สมาชิก อบต.หมู่ 12 ในหมู่ 12 ได้เข้าร่วมโครงการขยะกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ และการจัดหา 
 อาหารกรณีผู้ป่วยท่ีติดเช้ือโควิด-19 ท่ีออกจากโรงพยาบาลแล้วต้องมากักตัวใน 
 หมู่บ้านจำนวน 14 วัน จะได้รับอาหารจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือหรือไม่ 
นายสอน จารุกมูล ได้สอบถามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ การอยู่เวรยามเฝ้าศูนย์พักคอย 
สมาชิก อบต. หมู่ 10 บ้านอ้น บ้านหนองยาง จะได้เข้าร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ และการฆ่าเช้ือ 

ในสถานท่ีกักตัวใครจะเป็นคนดำเนินการ การไปตรวจหาเช้ือท่ีโรงพยาบาลไม่มีรถไป
จะแก้ไขอย่างไร รวมทั้งขยะติดเช้ือ 
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นายวีระชาติ  จันทรภรณ์ ได้ตอบข้อซักถามท่ีสมาชิก อบต. ได้ถามให้เข้าใจ 
นายก อบต.หัวเรือ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ส่ังปิดประชุมเมื่อเวลา 14.45 น. 
ประธานสภา อบต. 
ปิดประชุม เวลา  14.45 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 


