
(ส ำเนำ) 
รายงานการประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่หน่ึง  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
คร้ังที่  1 / 2562 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
*************************************************** 

ผู้มำประชุม 

  1. นายจันทบาล  สีงาม  ประธานสภา อบต.หัวเรือ 
2. นางดอกไม้        กสิภูมิ             รองประธานสภา อบต.หัวเรือ 

  3. นายวิลัย  วิลัยค า  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. นายศักด์ิศรี  สายนรา  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 

9. นายฐิติศักด์ิ  วันดี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
  10. นายจ าลอง  ธรรมสัตย์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
  11. นายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
  12. นายทวี  สุบุญ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
  13. นายบุญศรี  ผิวทอง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  14. นายทวี  สิทธิจินดา สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  15. นางสาวประมวล จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 

16. นายสุวิตร์   จันทร์มะณี สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
  17. นายบัณฑิต  สายงาม  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
  18. นายสอน  จารุกมูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
  19. นางผมทอง  จิตรสิงห์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  20. นายประกิจ  ยืดยาว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  21. นายสมคิด  นามวงค์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  22. นายสมพงษ์  หอมหวล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  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  ค าพันธ์  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. นายบุญสุข  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
2. นายบุญมา  อยู่สุข  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
3. นางสาวยุพิน  สาระขันธ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 

  
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
  1. นายวีระชาติ  จันทรภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  2.  นายสมร  สายเคน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  3.  นายสมหมาย  สายแวว  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  4.  นางอรทัย  บุปผาสังข์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

5. นางสาวกรวรรณ นิธิศธานี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  6.  นายพากเพียร ศิริพงษ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  7.  นางสาวพวงเพชร จอมหงษ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  8.  นางสาวเพชรลดา อัมพร  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.หัวเรือ 
  9. นางสาวบุษกร  อยู่ชา  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  10. นางสาวนุชิดา พิมพ์หล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   

เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงระเบียบวาระการประชุมในวันน้ีให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ประธานสภา              และได้มีสมาชิก อบต. ได้ขออนุญาตลา 1 ท่าน คือ   

1. นางสาวยุพิน  สาระขันธ์ สมาชิก อบต.หมู่ 13   
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา วันที่ 29 ตุลาคม 2561  
นายจันทบาล  สีงาม ตามที่ประชุมได้รับส าเนารายงานการประชุม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 พร้อมกับ 
ประธานสภา  หนังสือเชิญประชุม มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะแก้ไขข้อความใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย 
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2561 
ประธานสภา อบต. หรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 มีมติเป็น 

เอกฉันท์ ดังน้ี 
  - รับรอง  29  เสียง 
  - ไม่รับรอง  -   เสียง 
  - งดออกเสียง  -   เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 3        เร่ือง  ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 และวันเร่ิมประชุมสมัย
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้ปลัด อบต. ได้ชี้แจงถึงระเบียบในการก าหนดสมัยประชุมสามัญให้ที่ประชุมได้รับ 
ประธานสภา อบต.         ทราบ 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 53 ในปีหน่ึง
ให้มีประชุมสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจะก าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ให้มีการประชุมไม่เกิน 
15 วัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา และวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีน้ันวันเริ่มสมัยประชุม สามัญ
ประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของแต่ละปี 

นายจันทบาล  สีงาม ได้เสนอให้ที่ประชุมเสนอว่า พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ จะมีการ 
ประธานสภา อบต. ประชุมสมัยสามัญกี่สมัย 
นายวิลัย  วิลัยค า  สมาชิก อบต. หมู่ 1 , นายบุญศรี  ผิวทอง  สมาชิก อบต. หมู่ 8  
  ได้ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 เป็น 4 สมัย ห้วง

ระยะเวลาแต่ละสมัยเหมือนสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561 และวันเร่ิม
ประชุมสามัญประจ าปีของปี พ.ศ. 2563 ก็เหมือนเดิม 

จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ชี้แจงสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังน้ี 
ปลัด อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2561 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 14 – 28 สิงหาคม 2561 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2561 
 และการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม 2561 อยากจะ

ให้พิจารณาก าหนดในห้วงเดือนธันวาคม ระหว่างวันที่ 16 – 30 ธันวาคม 2562 ซึ่ง
เดิมแต่กอ่นก าหนดในห้วงเดือนตุลาคม เพราะจะต้องรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คร้ังที่ 2 ให้สภาได้รับทราบ แต่ปัจจุบันได้มีการแก้ไขระเบียบว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ใหม่ ให้รายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหน่ึงคร้ังไม่เกินเดือนธันวาคม 

นายสอน จารุกขมูล ตามที่ปลัด อบต. ได้เสนอระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยที่สี่ก็เหมาะสม เพราะจะต้อง 
สมาชิก อบต. หมู่ 10 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ได้รับทราบ ก็ไม่ต้องเปิดสมัยประชุมสมัยวิสามัญอีก 
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นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอมติที่ประชุมการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้มี 
ประธานสภา อบต. 4 สมัย 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2562 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 14 – 28 สิงหาคม 2562 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่ 16 – 30 ธันวาคม 2562 
 และวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี  พ.ศ. 2563 คือ วันที่  1 

กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 หรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงข้างมากตามที่ประธานสภา อบต.ได้แจ้ง ดังน้ี 

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

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง  รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ฉบับท่ี 1/2562 

นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ ให้ขอเอาระเบียบวาระที่ 5 ขึ้นมาก่อนระเบียบวาระที่ 4 
ประธานสภา อบต. เพราะทั้ง 2 วาระสัมพันธ์กัน ต้องให้สภาได้รับทราบของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ .ศ. 2561 – 2564) ฉบับที่  1/2562 ก่อนถึงจะมีการอนุมั ติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 4 และได้ขอให้เจ้าหน้าที่
ได้ชี้แจงถึงเหตุผลการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับที่ 
1/2562 

น.ส.นุชิดา  พิมพ์หล่อ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ (พ.ศ. 2561 – 2564) ซึ่งได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ส านักปลัด งานนโยบายและแผน ได้รับแจ้งจากกองช่างว่า      
ชื่อโครงการในแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ที่ชื่อ
โครงการเป็นโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังให้แก้ไขเป็นโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซึ่ง
แก้ไขให้ตรงกับค านิยาม ความหมาย ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังน้ี 
 1. การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไขและหรือการด าเนินการอื่นใดเพื่อให้
สิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วคงสภาพเดิมหรือให้มีสภาพดียิ่งขึ้น 
 2. การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อมแซม การด าเนินการและหรือการ
เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้คง
สภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิม 
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ซึ่งโครงการที่ต้องแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีดังน้ี 
 1. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ที่  2 (ซอย  
โชคเจริญเชื่อมบ้านหนองจิก) จ านวน 50,000.- บาท 
 2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 (ซอย
บ้านนายค านึง  หอมหวล ถึง ซอยประชาบ้านหนองจอกและซอยสายสุพรรณ) จ านวน 
140,000.- บาท 
 3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 (ซอย
บ้านพ่อบุญเหลือ เพิ่มพูน) จ านวน 40,000.- บาท 
 4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (ซอย  
วัดเก่า, ถนนเส้นล าห้วยบัวบั่ว, ซอยคอกวัว, ซอยหนองแคนเชื่อมทุ่งขามเหนือ, ซอย
บ้านแม่จ่อยเชื่อมบ้านแม่ไพฑูรย์) จ านวน 120,000.- บาท 
 5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 6 (ซอย
พรมทา) จ านวน 30,000.- บาท 
 6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านส าราญ หมู่ที่ 7 (ซอยสาย
ลมเลียบฝั่งชลประทาน, ซอยบ้านแม่บุญมี ก าทอง) จ านวน 80,000.- บาท 
 7. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจ านัก หมู่ที่  8     
(ซอย 8) จ านวน 50,000.- บาท 
 8. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 
(ถนนเส้นกลางบ้าน) จ านวน 40,000.- บาท 
 9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16 (ซอย
บ้านพ่อพรมมา) จ านวน 40,000.- บาท 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เป็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอ าเภอและจังหวัด
ทราบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ จึงรายงานการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับที่ 1/2562 ตามแบบบัญชีแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) แบบ ผ 01 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือได้รับทราบ 

นายจันทบาล  สีงาม ที่ประชุมคงจะได้รับทราบของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ประธานสภา อบต. ฉบับที่ 1/2562 จากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนแล้ว และการปฏิบัติตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ัง 4 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ชี้แจงถึงเหตุผลของการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 4 
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นางอรทัย  บุปผาสังข์ จากที่ได้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับที่ 1/2562  
รองปลัด อบต. ในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ ดินและสิ่งก่อส ร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง

สาธารณูปโภค ซึ่งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น และได้แจ้งให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือได้ทราบแล้วในระเบียบวาระที่ 5 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็น
สาเหตุของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 4 
ในคร้ังน้ี ซึ่งเป็นการโอนของกองช่างในแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 12 รายการ 
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่อยู่กับสมาชิก 
อบต.ทุกท่าน โดยจะเปลี่ยนชื่อจากโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ของ
หมู่บ้านต่างๆ และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบล มาเป็นโครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้านของหมู่บ้านต่างๆ และโครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
ต าบล โดยรายละเอียดของโครงการและงบประมาณยังเหมือนเดิม โดยเหตุผลของการ
โอนในคร้ังน้ีให้เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่ให้ค า
นิยามความหมาย “การปรับปรุง” หมายถึง การแก้ไข การกระท า และหรือการ
ด าเนินการอื่นใด เพื่อให้สิ่งก่อสร้างซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วคงสภาพเดิมหรือให้มีสภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น 

  “การซ่อมแซม” หมายถึง การซ่อมแซม การด าเนินการและหรือการ
เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดให้คง
สภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิม 

 และการโอนคร้ังน้ีเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27  

นายจันทบาล  สีงาม ตามที่รองปลัด อบต. ได้ชี้แจงถึงสาเหตุของการโอนเงินงบประมาณและระเบียบว่าด้วย 
ประธานสภา อบต. การโอนเงินงบประมาณ มีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัยที่จะลุกอภิปราย ก็ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม ไม่มีใครอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภา อบต. 2562 คร้ังที่ 4 หรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 4 

เป็นเอกฉันท์ ดังน้ี 
- อนุมัติ 29   เสียง 
- ไม่อนุมัติ  -     เสียง 
- งดออกเสียง  -     เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง  คัดเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. และคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต. 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงถึงระเบียบการคัดเลือกสมาชิกสภา อบต. เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต. พัฒนา อบต.และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต. 
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น.ส.นุชิดา  พิมพ์หล่อ ตามที่ อบต.หัวเรือได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา อบต.หัวเรือและคณะกรรมการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หัวเรือไปแล้วและจะหมดวาระในวันที่ 18  

กุมภาพันธ์ 2562 จึงจะต้องมีการคัดเลือกขึ้นมาใหม่ทั้ง 2 คณะ ของฝ่ายสมาชิก อบต. 
คณะละ 3 คน โดยสมาชิกสภา อบต. เป็นคนเสนอชื่อและต้องมีผู้รับรองจ านวน 2 คน 
และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม โดยมีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง 4 ปี ซึ่งแต่ก่อนวาระแค่ 2 ปี 

นายจันทบาล  สีงาม ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงถึงระเบียบการคัดเลือกสมาชิก อบต.เป็นคณะกรรมการทั้ง  
ประธานสภา อบต. 2 คณะแล้วต่อไปจะเป็นการคัดเลือกสมาชิก อบต.เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.  

จ านวน 3 คน โดยให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อและขอผู้รับรองจ านวน 2 คน 
นายวิลัย  วิลัยค า  ขอเสนอนายสอน  จารุกขมูล  สมาชิก อบต.หมู่ 10 ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
สมาชิก อบต. หมู่ 1 ผู้รับรอง  1. นายจันทา  สายเบาะ  สมาชิก อบต. หมู่ 2 
      2. นายชาลี  จอมหงษ์  สมาชิก อบต. หมู่ 3 
นายสอน  จารุกขมูล ให้ความยินยอมรับเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. 
สมาชิก อบต.หมู่ 10 
นายปริญญา  สายแวว ขอเสนอนายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิก อบต.หมู่ 6 ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
สมาชิก อบต. หมู่ 3 ผู้รับรอง  1. นายศักด์ิศรี  สายนรา  สมาชิก อบต. หมู่ 4 
      2. นายฐิติศักด์ิ  วันดี   สมาชิก อบต. หมู่ 5 
นายเจริญ  อุลัยศรี ให้ความยินยอมรับเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. 
สมาชิก อบต.หมู่ 6 
นายบุญศรี  ผิวทอง ขอเสนอนายจ าลอง  ธรรมสัตย์  สมาชิก อบต.หมู่ 6 ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
สมาชิก อบต.หมู่ 8 ผู้รับรอง  1. นายสุวิตร์  จันทร์มะณี  สมาชิก อบต.หมู่ 9 
      2. นายมณี  รุ่งเรือง  สมาชิก อบต.หมู่ 15 
นายจ าลอง  ธรรมสัตย์ ให้ความยินยอมรับเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. 
สมาชิก อบต.หมู่ 6 
นายจันทบาล  สีงาม มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีใครเสนอชื่อเพิ่มก็แสดงว่าทั้ง  
ประธานสภา อบต. 3 ท่าน ได้เป็นตัวแทนสมาชิก อบต.หัวเรือในการเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. และ 

ต่อไปก็จะเลือกตัวแทนสมาชิก อบต. เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
อบต. จ านวน 3 คน  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อและขอผู้รับรอง 2 คนด้วย 

น.ส.ฉวีวรรณ  พิมพ์หล่อ ขอเสนอนายบัณฑิต  สายงาม  สมาชิก อบต.หมู่ 10 ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
สมาชิก อบต.หมู่ 16  ผู้รับรอง  1. นายสอน  จารุกขมูล  สมาชิก อบต.หมู่ 10 
      2. นางผมทอง  จิตรสิงห์  สมาชิก อบต.หมู่ 11 
นายบัณฑิต  สายงาม ให้ความยินยอมรับเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
สมาชิก อบต.หมู่ 10 
นายมณี  รุ่งเรือง  ขอเสนอนายปรีชา  ค าพันธ์  สมาชิก อบต. หมู่ 15 ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
สมาชิก อบต. หมู่ 15 ผู้รับรอง  1. นายประกิจ  ยืดยาว  สมาชิก อบต.หมู่ 11 
      2. นายสมคิด  นามวงศ์  สมาชิก อบต.หมู่ 12 
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นายปรีชา  ค าพันธ์ ให้ความยินยอมรับเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
สมาชิก อบต. หมู่ 15 
นายสมพงษ์  หอมหวล ขอเสนอนายพิมล  สายแวว  สมาชิก อบต. หมู่ 16 ขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
สมาชิก อบต. หมู่ 12 ผู้รับรอง  1. นายวิเชียร  สายแวว  สมาชิก อบต.หมู่ 13 
      2. นายบัวผัน  จิตต์สิงห์  สมาชิก อบต.หมู่ 14 
นายพิมล  สายแวว ให้ความยินยอมรับเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
สมาชิก อบต. หมู่ 16 
นายจันทบาล  สีงาม มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีใครเสนอชื่อเพิ่มก็แสดงว่า
ประธานสภา อบต. เราได้ตัวแทนสมาชิก อบต.เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.และคณะกรรมการติดตาม 

ประเมินผลแผน อบต. โดยจะได้เสนอชื่อทั้ง 6 ท่านให้นายก อบต.ได้ออกค าสั่งแต่งต้ัง
ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ือง อ่ืนๆ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ นายก อบต.ได้ต้ังกัณฑ์หลอนเพื่อไปร่วมท าบุญกับวัด 
ประธานสภา อบต. บ้านหนองจ านัก 
นายวิลัย  วิลัยค า  โครงการถนนหน้าวัดบ้านหัวเรือ จะด าเนินการตอนไหน 
สมาชิก อบต. หมู่ 1 
นายจ าลอง  ธรรมสัตย์  ถนนที่ช ารุดเสียหายจะมีงบซ่อมแซมตอนไหน เช่น ซอยรุ่งโรจน์ 
สมาชิก อบต.หมู่ 6 
นายประกิจ  ยืดยาว ถนนหมู่ที่ 11 ไปหมู่ 7 จะด าเนินการตอนไหน 
สมาชิก อบต.หมู่ 11 
นายทวี  สุบุญ  ได้แจ้งว่าหนังสือเชิญประชุมได้รับช้าและปัญหารถขยะมาเก็บที่บ้านส าราญช้ามาก 
สมาชิก อบต.หมู่ 7 
นายสมพงษ์  หอมหวล ได้แจ้งว่าหนังสือเชิญประชุมก็ได้รับช้าเช่นกัน และได้สอบถามการท าประชาคมของ 
สมาชิก อบต.หมู่ 12 หมู่ 12 เพื่อจ่ายขาดเงินสะสมปี 62 มีปัญหาอะไรบ้างเพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขและ 

ถนน คสล. ซอยพิณลา อยากจะของบประมาณจากฝ่ายบริหาร 
นายสุรสิทธิ์  จอมหงษ์ ได้แจ้งว่าที่ห้วยบัวบั่วจะท าฝายน้ าล้น จ านวน 3 แห่ง โดยอยากจะของบประมาณจาก 
สมาชิก อบต. หมู่ 14 ฝ่ายบริหาร โดย ธ.ก.ส. เขาสนับสนุนแล้ว 1 จุด จ านวน 30,000.- บาท 
นายปรีชา  ค าพันธ์ ได้ชี้แจงว่าการหักเงินสมาชิก อบต.ที่ขาดประชุม ให้สมาชิก อบต.ได้ทราบ มีเงินจ านวน 
สมาชิก อบต. หมู่ 15 คงเหลือ 7,250.- บาท  
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์  ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบตารางบุญข้าวจ่ี ประจ าปี 2562 โครงการจ่ายขาดเงิน
สะสมประจ าปี 2562 ที่ก าลังส ารวจโครงการและโครงการถนนยางพารา จ านวน 10 สาย ที่ของบประมาณไป
สายละ 500,000.- บาท และตอบค าถามสมาชิก อบต.ที่สอบถาม 
น.ส.กรวรรณ  นิธิศธานี ได้ตอบค าถามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี 2561 ที่ยังไม่ได้ด าเนินการและตารางการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง จัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ประจ าปี 2562 
นายพากเพียร  ศิริพงษ์ ได้ชี้แจงโครงการของหมู่ 12 และหมู่ 1 จะด าเนินการในเดือนมีนาคม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
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จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ชี้แจงการรับหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ไม่ค่อยมีคนมารับหนังสือพิมพ์ที่ อบต.หัวเรือ  
ปลัด อบต. และแจ้งการเตรียมการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 24 มีนาคม 2562 

และการให้ข้าราชการ, ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก อบต. วางตัวเป็นกลาง 
นายจันทบาล  สีงาม สั่งปิดประชุมเวลา ๑2.4๐ น.  
ประธานสภา อบต. 
ปิดประชุม เวลา  ๑4.4๐ น. 
 

  (ลงชื่อ) จ่าสิบเอกสุชาติ  วรรณภูชา    ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                                                     (สุชาติ  วรรณภูชา) 

                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นเหลักฐาน 

 
  

(ลงชื่อ)    จันทา   สายเบาะ 
               (นายจันทา  สายเบาะ) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 

(ลงชื่อ)     สุริยัน  เพิ่มพูล 
             (นายสุริยัน  เพิ่มพูล) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
 

 
(ลงชื่อ)    บุญมา  อยู่สุข 

           (นายบุญมา  อยู่สุข) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 

 
 

(ลงชื่อ)   จันทบาล  สีงาม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายจันทบาล  สีงาม) 

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
 
 
 


