
(ส ำเนำ) 
รายงานการประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่หน่ึง  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 
คร้ังที่  1 / 2563 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
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. นายบุญสุข  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 

  11. นายจ าลอง  ธรรมสัตย์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
  12. นายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
  13. นายบุญมา  อยู่สุข  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
  14. นายทวี  สุบุญ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
  15. นายบุญศรี  ผิวทอง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  16. นางสาวประมวล จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 

17. นายสุวิตร์   จันทร์มะณี สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
  18. นายบัณฑิต  สายงาม  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
  19. นายสอน  จารุกมูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
  20. นางผมทอง  จิตรสิงห์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  21. นายประกิจ  ยืดยาว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  22. นายสมคิด  นามวงค์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  23. นายสมพงษ์  หอมหวล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 

24.  นางสาวยุพิน สาระขันธ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
  25. นายวิเชียร  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 

26. นายบัวผัน    จิตต์สิงห์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14 
  27. นายสุรสิทธิ์  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14 
  28. นายปรีชา  ค าพันธ์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 
  29. นายพิมล  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
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  30. นางสาวฉวีวรรณ พิมพ์หล่อ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  31. จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา เลขานุการสภา อบต.หัวเรือ 
   
ผู้ไม่มาประชุม   

1. นายทวี  สิทธิจินดา สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
2. นายมณี  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 

  
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.  นางสาวบุษกร อยู่ชา  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  9. นางสาวนุชิดา  พิมพ์หล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   

เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงระเบียบวาระการประชุมได้ทราบ และได้มีสมาชิก อบต.  
ประธานสภา               ได้ขออนุญาตลา 1 ท่าน คือ 1. นายมณี  รุ่งเรือง  สมาชิก อบต.หมู่ 15   

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา เม่ือวันท่ี 23  ธันวาคม  2562 
นายจันทบาล  สีงาม ตามที่ประชุมได้รับส าเนารายงานการประชุม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 พร้อมกับ 
ประธานสภา  หนังสือเชิญประชุม มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะแก้ไขข้อความใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย 
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2562 
ประธานสภา อบต. หรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 มีมติเป็น 

เอกฉันท์ ดังน้ี 
  - รับรอง  30  เสียง 
  - ไม่รับรอง  -   เสียง 
  - งดออกเสียง  -   เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 3        เร่ือง  ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 และวันเร่ิมประชุมสมัย
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 

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

ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับปัจจุบัน) พ.ศ. 2562 มาตรา 53 ใน    
ปีหน่ึงให้ที่ประชุมมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะก าหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเร่ิมประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ ให้มีการประชุมไม่
เกิน 15 วัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา และวัน
เริ่มประชุมสมัยประชุมมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของแต่ละปี 

นายจันทบาล  สีงาม ได้เสนอให้ที่ประชุมเสนอว่า พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ จะมีการ 
ประธานสภา อบต. ประชุมสมัยสามัญกี่สมัย 
นายบุญสุข  จอมหงษ์ ได้ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 เป็น 4 สมัย  
สมาชิก อบต. หมู่ 5 
นายบุญมา  อยู่สุข ได้ขอเสนอห้วงระยะเวลาแต่ละสมัยเหมือนสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562  
สมาชิก อบต. หมู่ 7 และวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีของ พ.ศ. 2564 ก็เหมือนเดิม 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ชี้แจงสมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังน้ี 
ปลัด อบต. 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 คือวันที่  1 

กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอมติที่ประชุมการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ให้มี 
ประธานสภา อบต. 4 สมัย 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2563 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่ 14 – 28 สิงหาคม 2563 
 สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่ 16 – 30 ธันวาคม 2563 
 และวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรกของปี  พ.ศ. 256 4 คือ วันที่  1 

กุมภาพันธ์ 2564 ระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 หรือไม่ 



 
-4- 

 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงข้างมากตามที่ประธานสภา อบต.ได้แจ้ง ดังน้ี 

- เห็นชอบ 30  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ  -     เสียง 
- งดออกเสียง  -     เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 3 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงสาเหตุของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในคร้ังน้ีและ
ประธานสภา อบต. ระเบียบว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณ  
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 3 ดังน้ี 
ปลัด อบต.  โอนลด  1. โต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน 15 ตัว งบประมาณอนุมัติ 50,500.- บาท  

งบประมาณก่อนโอน 2,500.- บาท  โอนลด 2,500.- บาท คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน 0 บาท 
 2. ฉากกั้นห้อง จ านวน 1 จุด งบประมาณอนุมัติ 13,000.- บาท งบประมาณ
ก่อนโอน 2,500.- บาท โอนลด 2,500.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 บาท 
 3. กล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์จ านวน 1 กล้อง งบประมาณอนุมัติ 30,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 2,700.- บาท  โอนลด 2,700.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลัง
โอน 0 บาท 
 4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง 
งบประมาณอนุมัติ 22,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 1,000.- บาท โอนลด 
1,000.- บาท คงเหลืองบงประมาณหลังโอน 0 บาท 
 5. เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 2 เคร่ือง งบประมาณอนุมัติ 19,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 1,452.- บาท โอนลด 1,452.- บาท งบประมาณหลังโอน 0 บาท 
 6. เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณอนุมัติ 10,900.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 200.- บาท โอนลด 200.- บาท งบประมาณหลังโอน 0 บาท 
โอนเพ่ิม  1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 200,000.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 300.- บาท โอนเพิ่ม 10,352.- บาท งบประมาณหลังโอน 
10,652.- บาท 
สาเหตุท่ีขอโอนเพ่ิม  งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย และการโอนคร้ังน้ีเป็นอ านาจของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 ส าหรับบัญชีการโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนคร้ังที่ 3 ก็อยู่กับสมาชิก 
อบต.ทุกท่าน 

นายจันทบาล  สีงาม ตามที่ปลัด อบต. ได้ชี้แจงถึงสาเหตุของการโอนเงินงบประมาณและระเบียบว่าด้วยการ 
ประธานสภา อบต. โอนเงินงบประมาณ มีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัยที่จะลุกอภิปรายก็ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม  ไม่มีใครลุกอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภา อบต. พ.ศ. 2563 โอนคร้ังที่ 3 หรือไม่ 



 
-5- 

 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนคร้ัง     

ที่ 3 เป็นเอกฉันท์ ดังน้ี 
- อนุมัติ 30  เสียง 
- ไม่อนุมัติ  -     เสียง 
- งดออกเสียง  -     เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ประธานสภา อบต. เพิ่มเติมฉบับที่ 1 
น.ส.นุชิดา  พิมพ์หล่อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ให้ใช้ความ 

ต่อไปน้ีแทน 
   ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ 

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาห้าปี
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

   2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ห้าปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

   3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 ส าหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตาม
รายละเอียดที่สมาชิก อบต. ทุกท่านได้รับ หากมีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัยก็สามารถลุก
อภิปรายได้ มีเพิ่มเติมจ านวน 1 โครงการ เป็นแผนงานการรักษาความสงบภายใน คือ 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า อบต.หัวเรือ เป็นโครงการตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่อยากให้มีชุดจิตอาสาประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อย่างน้อยจ านวน 50 คน เมื่อได้ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะได้ให้เป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดภัยพิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น้ัน 

ที่ประชุม  ไม่มีใครลุกอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ประธานสภา อบต. เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หรือไม่ 
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มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1  

ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ดังน้ี 
- เห็นชอบ 30   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง  อ่ืน ๆ 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกต้ัง 
ปลัด อบต.  ประจ า อบต.หัวเรือ ซึ่งก าหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563  

ซึ่งมีผู้มาสมัครทั้งสิ้น 7 คน ในระหว่างวันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 จะเป็นการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและเสนอรายชื่อให้ผู้อ านวยการการเลือกต้ัง
ประจ าจังหวัด โดยผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดจะพิจารณาคัดเลือ กและ
จัดท าบัญชีรายชื่อ ประวัติและเหตุผลส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาต่อไป โดยกรรมการการเลือกต้ังประจ า 
อบต.หัวเรือ จะมีจ านวน 3 คน  
- โครงการถนน คสล. หมู่บ้านละ 500,000.- บาท และโครงการไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้านๆ ละ 500,000.- บาท ที่ ส.ส.จะของบประมาณให้ต าบลหัวเรือของเรา ในปี 
พ.ศ. 2564 ขอให้พิจารณาให้มีอยู่ในแผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ด้วย ถ้าไม่มีก็ขอให้ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ด้วย เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

น.ส.นุชิดา  พิมพ์หล่อ ได้ชี้แจงถึงระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาต าบลในการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในกรณีที่ไม่มีโครงการอยู่ในแผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ต้องมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายพากเพียร  ศิริพงษ์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าตอนน้ีกองช่างก าลังด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ 
ผู้อ านวยการกองช่าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 มีอะไรบ้าง โครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารอง 

เงินสะสมปี พ.ศ. 2562 มีอะไรบ้าง 
นายเจริญ  อุลัยศรี ได้สอบถามถนนซอยทุ่งเศรษฐี งบประมาณ 100,000.- บาท และไฟฟ้าแสงสว่าง  
สมาชิก อบต. หมู่ 6 จ านวน 2 จุด ภายในหมู่บ้านให้ไปด าเนินการด้วย 
นายวิลัย  วิลัยค า  ไฟฟ้าแสงสว่างหน้าบ้านผู้อ านวยการประเสริฐ  ทองโชติ ไม่สว่าง ขอให้ด าเนินการด้วย 
สมาชิก อบต. หมู่ 1 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารและสมาชิก อบต.จะ 

ด าเนินการช่วงไหน 
นายบัวผัน จิตต์สิงห์ ไฟฟ้าแสงสว่างของหมู่ที่ 14 ก็ไม่สว่างหลายจุด ขอให้ด าเนินการด้วย 
สมาชิก อบต. หมู่ 14 
นายสมพงษ์  หอมหวล ไฟกระพริบของหมู่ 12 ที่เจ้าหน้าที่ อบต. ได้ถอดไปตอนไหนจะเอามาส่งคืน 
สมาชิก อบต. หมู่ 12 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   ได้ชี้แจงว่าการแข่งขันกีฬาต าบลหัวเรือปี พ.ศ. 2563 จะมีการประชุมก านัน  
นายก อบต.  ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อบต. และผู้น าเยาวชนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่  



อบต.หัวเรือ 
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    การประชุมสัญจรก านัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อบต. ในเดือนกุมภาพันธ์น้ี จะ 

ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บ้านหนองจ านัก หมู่ 8  
การจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมปี พ.ศ. 2563 ก็จะขอสอบถามปลัด อบต.

ว่าตอนน้ีเรามีเงินทุนส ารองเงินสะสมจ านวนเท่าไรที่พอจะจ่ายขาดในปี พ.ศ. 2563 
และการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารและสมาชิก อบต.หัวเรือ 
น้ัน ช่วงน้ี อบต.หัวเรือก็มีภารกิจมาก ถ้าจะได้ด าเนินการก็คงจะเป็นช่วงหลัง 13 – 15 
เมษายน 2563 

จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ชี้แจงเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2562 เท่ากับ 27,038,296.86 บาท 
ปลัด อบต.  หัก จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมปี พ.ศ. 2562 = 5,000,000.- บาท  

คงเหลือ 22,038,296.86 บาท 
   ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน 15% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  
    = 52,500,000 x  15 
         100 
    =  7,875,000.-  บาท 
   ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน 15%  = 22,038,296.86  -  7,875,000.- บาท 

         = 14,163,296.86 บาท 
นายสมร  สายเคน ได้ชี้แจงเร่ืองไฟฟ้าแสงสว่างที่สมาชิก อบต. หมู่บ้านต่างๆ ได้ซักถาม 
รองนายก อบต.หัวเรือ 
นายจันทบาล  สีงาม สั่งปิดประชุมเวลา ๑2.3๐ น.  
ประธานสภา อบต. 
ปิดประชุม เวลา  ๑2.3๐ 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 
 
 
 


