
(ส ำเนำ) 
รายงานการประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
คร้ังที่ 2 / 2562 

วันที่ 24 เมษายน  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. นายฐิติศักด์ิ  วันดี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 

 6. นายบุญสุข  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
  7. นายจ าลอง  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. นายบัณฑิต  สายงาม  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
  15. นายสอน  จารุกมูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 

16. นางผมทอง  จิตรสิงห์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  17. นายประกิจ  ยืดยาว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  18. นายสมคิด  นามวงค์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  19. นายสมพงษ์  หอมหวล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 

20. นางสาวยุพิน สาระขันธ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
  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  ค าพันธ์  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. นายชาลี  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
2. นายปริญญา  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
3. นายสุริยัน  เพิ่มพูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
4. นายศักด์ิศรี  สายนรา  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
5. นายสุวิตร์   จันทร์มะณี สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 

  
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 
  11. นายอุดร  เจริญ  นายช่างช ารวจช านาญงาน 

เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ประธานสภา                
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา วันที่ 23 เมษายน 2562  
นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้เลขานุการได้อ่านรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 
ประธานสภา ให้ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุม 
จ.ส.อ. สุชาติ  วรรณภูชา ได้อ่านรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ต้ังแต่ระเบียบ 
เลขานุการสภา อบต. วาระที่ 1 ถึงระเบียบวาระที่ 5 ให้ที่ประชุมได้รับทราบและหากมีสมาชิก อบต.ท่านใด

คิดว่าควรจะแก้ไขข้อความใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย 
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เมื่อวันที่  23 เมษายน 2562 
ประธานสภา อบต. หรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 มีมติเป็น 

เอกฉันท์ ดังน้ี 
  - รับรอง  27  เสียง 
  - ไม่รับรอง  -   เสียง 
  - งดออกเสียง  -   เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 3        เร่ือง  การพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้ปลัด อบต. ได้ชี้แจงถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประธานสภา อบต.          
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
ปลัด อบต. รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561    

ข้อ 87 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปน้ี 
   1. กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 

ตุลาคมของปีงบประมาณน้ัน ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมั ติ         
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

   2. กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน     
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีน้ัน หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข       
ข้อ 89(1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

   ข้อ 89(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่ จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

       ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 จ านวน 26,170,131.- บาท 
      เงินทุนส ารองเงินสะสม 15% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  

= 51,060,000 x 15 
              100 
= 7,659,000.-  บาท 

        ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกิน 15% = 26,170,131 – 7,659,000 
        = 18,511,131.- บาท 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือสามารถน าเงินทุนส ารองเงินสะสมในส่วนที่เกิน 15% 

คือ จ านวน 18,511,131.- บาท ไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89(1) โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบตามที่ปลัด อบต. ได้ชี้แจงถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ 
ประธานสภา อบต. จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมว่าสามารถด าเนินการได้ในกรณีที่มีเงินทุนส ารองเงิน

สะสม เกิ น  1 5 % ส าห รับ  อบ ต .หั ว เ รือ ขอ งเรามี เงิ น เกิ น  1 5 % อ ยู่ จ าน วน 
18,511,131.- บาท โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ในการน้ีจึงขอให้นายก อบต.ได้
ชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็นในการขอจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ 

นายวีระชาติ  จันทรภรณ์    ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นที่จะต้องขอจ่ายขาด 
นายก อบต. เงินทุนส ารองเงินสะสมต่อสภา อบต.หัวเรือ เพื่อมาเป็นการบริการชุมชนและสังคม 

กิจการที่ เป็นการเพิ่มพูนรายได้และโครงการที่บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน      
ซึ่งจะได้รับประโยชน์โดยตรง โดยแต่ละโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม          
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ได้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่นที่จะได้รับเป็นส าคัญและอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของ อบต. และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดย อบต.  
หัวเรือ มีเงินทุนส ารองเงินสะสมที่เกิน 15%  อยู่จ านวน  18,511,131.- บาท โดยจะ
ขอจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 5,000,000.- บาท  ในจ านวน 
30 โครงการ ตามเอกสารที่อยู่กับสมาชิก อบต.ทุกท่าน 

นายจันทบาล  สีงาม ตามที่นายก อบต. ได้ชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็นที่ขอจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประธานสภา อบต. ที่เกิน 15% จ านวน 5,000,000.- บาท ในจ านวน 30 โครงการ มีสมาชิก อบต.    

ท่านใดจะซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีใครอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมจะอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมที่เกิน 15% จ านวน  
ประธานสภา อบต. 5,000,000.- บาท ในจ านวน 30 โครงการ ตามรายละเอียดหรือไม่ 
มติที่ประชุม มีม ติ เป็ น เอกฉันท์ อ นุมั ติ ให้ จ่าย เงินทุ นส ารองเงินสะสมที่ เกิ น  15 % จ านวน 

5,000,000.- บาท ในจ านวน 30 โครงการ ด้วยเสียงข้างมากดังน้ี 
-  อนุมัติ  27  เสียง 
-  ไม่อนุมัติ    -    เสียง 
-  งดออกเสียง  -    เสียง 

นายจันทบาล  สีงาม       เมื่อที่ประชุมได้อนุมัติให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมที่เกิน 15% จ านวน  
ประธานสภา อบต. 5,000,000.- บาท ในจ านวน 30 โครงการแล้ว อยากจะให้นายก อบต. ได้ชี้แจงถึง  

รายละเอียดโครงการ ความจ าเป็นที่ประชาชนได้รับอย่างไร 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขอจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมที่เกิน 15% จ านวน  
นายก อบต.  5,000,000.- บาท จ านวน 30 โครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังน้ี 
 

 รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม   ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หมู่ท่ี ๑ 
๑.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑ ต้ังไว้ ๗๐,๐๐๐.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า      

ลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (เลียบห้วยบัวบั่ว) พิกัดเริ่มต้น  N๑๖๙๗๕๔๙ ,E๔๘๒๓๑๓  ขนาดผิวจราจร       
กว้างเฉลี่ย ๔  เมตร  ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังจ านวน ไม่น้อยกว่า  ๒๕๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดบด 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารอง   
เงินสะสม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  

๒. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่  ๑ ต้ังไว้  ๑๓๐,๐๐๐.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า     
วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีต   
เสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด  ต้ังจ่ายจากจ่ายขาดเงินทุน
ส ารองเงินสะสม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  
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๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ  หมู่ที่ ๑ ต้ังไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลง       
ลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (ข้างวัดหัวเรือ) พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๘๖๓๓ ,E๔๘๑๗๒๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๒๓๐ เมตร หรือ ปริมาตรลูกรังจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด พร้อมวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.3๐ เมตร  จ านวน ๕ ท่อน  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

หมู่ท่ี ๒ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ที่  ๒  ต้ังไว้ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านหนองมุก หมู่ที่  ๒  เชื่อม บ้านหนองจิก        
หมู่ที่ ๑๔) ที่พิกัดเริ่มต้น  N๑๖๙๖๕๗๑ ,E๔๘๔๐๙๕  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๑๕  เมตร   
หนา ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๔๐  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

๒.   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองมุก  หมู่ที่  ๒  ต้ังไว้  ๑๔๐,๐๐๐.-บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ทางเชื่อมภายในหมู่บ้านหนองมุก หมู่ที่  ๒)    
ช่วงที่ ๑ พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๕๘๙๓ ,E๔๘๔๐๗๖  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๑๓  เมตร           

หนา ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ  ๐.๓๐  เมตร  
ช่วงที่ ๒ พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๕๘๖๑ ,E๔๘๔๒๐๘  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๑๑  เมตร              
           หนา  ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ  ๐.๓๐  เมตร 
ช่วงที่ ๓ พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๕๘๙๖ ,E๔๘๔๕๔๕  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๗.๕  เมตร    
           หนา ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ  ๐.๓๐  เมตร 
ช่วงที่ ๔ พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๕๙๒๘ ,E๔๘๔๓๔๔  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔  เมตร  ยาว ๑๙  เมตร            

 หนา  ๐.๑๐  เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ  ๐.๓๐ เมตร    
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารอง
เงินสะสม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

หมู่ท่ี ๓ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหัวเรือ  หมู่ที่ ๓ ต้ังไว้  ๒๕๐,๐๐๐.-บาท    

เพื่อ จ่าย เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเส ริมเหล็ก ( ซอยบ้านนายโสภณ  คงเดช )  ที่พิกัดเร่ิม ต้น                 
N๑๖๙๙๒๑๑ ,E๔๘๑๙๓๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง   ๓.๕๐   เมตร  ยาว  ๑๓๑   เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร  จ านวน ๕ ท่อน  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารอง
เงินสะสม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 



-6- 
หมู่ท่ี ๔ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองจอก  หมู่ที่  ๔  ต้ังไว้ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( บริเวณบ้านนายค านึง  หอมหวล  ) ที่พิกัดเร่ิมต้น           
N๑๖๙๙๑๔๓ ,E๔๘๒๔๑๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๑๑๔   เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทาง
ลงลูกรังข้างละ ๐.๒๐  เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ าน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง         
๐.๓๐ เมตร  จ านวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด ต้ังจ่ายจาก
เงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

หมู่ท่ี ๕ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   บ้านหนองยาง  หมู่ที่  ๕  ต้ังไว้ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท  

เพื่อ จ่าย เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเส ริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายวิ เชียร  น้ า เงิน ) ที่พิกัดเร่ิม ต้น               
N๑๖๙๘๘๑๕ ,E๔๘๔๖๓๓  ขนาดผิวจราจรกว้าง   ๔   เมตร  ยาว  ๑๑๓   เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร  
ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๓๐ เมตร  จ านวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด ต้ังจ่าย
จากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

หมู่ท่ี ๖ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก  หมู่ที่ ๖  ต้ังไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ( ซอยร่วมมิตร  )   ที่พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๖๖๒๙ , 
E๔๘๓๐๔๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔ เมตร ยาว ๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ปีงบประมาณ  
๒๕๖๒ 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก  หมู่ที่ ๖ ต้ังไว้  ๖๐,๐๐๐.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ( ซอยวัดทุ่งเศรษฐี  )   ที่พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๕๑๙๑ , 
E๔๘๒๓๕๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร  ยาว ๒๒ เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 
๐.๒๐  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาด
เงินทุนส ารองเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

๓. โครงการซ่อมแซมท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๖  ต้ังไว้ ๕๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าก่อสร้างท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามล าห้วยพิมาน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเรือก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

หมู่ท่ี ๗ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านส าราญ  หมู่ที่ ๗  ต้ังไว้  ๑๕๐,๐๐๐.-บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ซอยคอกหมู  ) ที่พิกัดเริ่มต้น N๑๗๐๒๐๒๑ ,E๔๘๐๗๔๙  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔ เมตร  ยาว  ๖๗   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ  ๐.๕๐  เมตร
พร้อมวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร  จ านวน ๖ ท่อน รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
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๒. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  บ้านส าราญ  หมู่ที่   ๗   ต้ังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๔๐ เมตร  พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัว เรือก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาด
เงินทุนส ารองเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

 

หมู่ท่ี ๘ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองจ านัก  หมู่ที่ ๘  ต้ังไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอย ๕ ) ที่พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๗๒๕๗ ,E๔๘๖๔๐๕  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร  ยาว ๖๙  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงิน
สะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

๒. โครงการขุดลอกและก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า  บ้านหนองจ านัก  หมู่ที่ ๘ ต้ังไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพื่อจ่าย
เป็นค่าขุดลอกและก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า (ก าจัดวัชพืชหนองจ านักและขุดลอกห้วยบัวบั่ว)       

- ขุดลอกล าห้วยบัวบั่ว จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑,๘๐๐  ลบ.ม 
- ขุดบ่อน้ าบริเวณหนองจ านัก จ านวนไม่น้อยกว่า  จ านวน ๑๒๘  ลบ.ม  
- ก าจัดวัชพืช หนองจ านัก จ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ลบ.ม 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด   ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารอง
เงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  
 

หมู่ท่ี ๙ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านค้อ  หมู่ที่  ๙  ต้ังไว้ ๙๒,๐๐๐.-บาท  เพื่อจ่าย

เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอย ๑ ) ที่พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๙๐๔๘ ,E๔๘๑๑๖๒ ขนาดผิวจราจร
กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ  ๐.๕๐  เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านค้อ  หมู่ที่  ๙  ต้ังไว้  ๑๕๘,๐๐๐.-บาท      
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตัดใหม่หลังบ้านนายพิน  เชื้อชัย ) ที่พิกัดเริ่มต้น 
N๑๖๙๗๘๒๔ ,E๔๘๑๑๓๕  ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๗๒  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทาง
ลงลูกรังข้างละ ๐.๑๕  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด ต้ังจ่ายจาก
เงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

 

หมู่ท่ี ๑๐ 
๑. โครงการขุดคลองระบายน้ าพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านอ้น  หมู่ที่ ๑๐  ต้ังไว้  

๒๐๐,๐๐๐.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดคลองระบายน้ าพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ขนาดคลอง  กว้าง ๐.๔๐ เมตร  ลึก ๐.๔๐ เมตร  ยาว ๑,๒๐๐ เมตร  และวางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จ านวน ๒๖๑ ท่อน  ที่พิกัดเร่ิมต้น  N๑๖๙๙๙๓๕ ,E๔๘๔๕๖๔  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด   ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุน
ส ารองเงินสะสม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
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๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  บ้านอ้น  หมู่ที่ ๑๐ ต้ังไว้  ๕๐,๐๐๐.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

ลงลูกรังพร้อมเกรดบดอัด  (สายข้างวัดบ้านอ้นเชื่อมหนองแคน) พิกัดเริ่มต้น N๑๗๐๐๐๑๓ ,E๔๘๔๘๘๓  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๓  เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หรือ ปริมาตรลูกรังจ านวน ไม่น้อยกว่า ๒๐๒ ลบ.ม. 
พร้อมเกรดบด  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงิน  
จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

 
หมู่ท่ี ๑๑ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหัวเรือ หมู่ที่ ๑๑   ต้ังไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( ซอยโนนแดง )   ที่พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๙๙๖๔ ,E๔๘๐๓๐๑  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๗๐  เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหัวเรือ   หมู่ที่ ๑๑  ต้ังไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ( ซอย ๑ )  พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๙๐๙๙ ,E๔๘๑๐๔๖  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๔๖  เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๑๕  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงิน
สะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

 
 หมู่ท่ี ๑๒ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองก่าน หมู่ที่  ๑๒ ต้ังไว้ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยประชาชื่น) ที่พิกัดเริ่มต้น N๑๖๙๘๕๓๗ ,E๔๗๙๘๑๘  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๖๔.๕   เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร ไม่มีไหล่ทาง  พร้อมวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร  จ านวน ๒๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองก่าน  หมู่ที่  ๑๒  ต้ังไว้ ๑๖๕,๐๐๐.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอย ๓ )  ที่พิกัดเริม่ต้น N๑๖๙๘๕๘๕ ,E๔๘๙๙๙๖  
ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๙๙   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร  จ านวน ๕ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ
ก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

 
หมู่ท่ี ๑๓ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งหนองพอก หมู่ท่ี ๑๓ ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ( บริเวณโรงสีชุมชน -วัดบ้านทุ่งหนองพอก  )  พิกัดเริ่มต้น 
N๑๖๙๖๒๕๗ ,E๔๘๗๑๑๐  ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร  ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๑ เมตร  ยาว ๓๐๘ เมตร หนา  
๐.๑๕  เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๑๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบล    
หัวเรือก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
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หมู่ท่ี ๑๔ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองจิก  หมู่ที่  ๑๔  ต้ังไว้  ๒๕๐,๐๐๐.-บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ซอยวัดป่าโพธิวนาวันเชื่อมบ้านหนองจ านัก หมู่ ที่ ๘ )   
พิกัดเร่ิมต้น N๑๖๙๖๙๕๐ ,E๔๘๕๕๗๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๖  เมตร  หนา ๐.๑๕  เมตร 
ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๑๕  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด  
ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

  
หมู่ท่ี ๑๕ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ต้ังไว้ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเส้นกลางบ้านเชื่อมคุ้มนาอ้อ ) ที่พิกัดเริ่มต้น 
N๑๖๙๘๕๙๖ ,E๔๘๖๕๒๐ ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร ยาว ๑๑๓  เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทาง  
ลงลูกรังข้างละ ๐.๔๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร  
จ านวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาด
เงินทุนส ารองเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 

หมู่ท่ี ๑๖ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหัวเรือทอง  หมู่ที่ ๑๖  ต้ังไว้ ๒๙๕,๐๐๐.-บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ ๑๖ เชื่อมบ้านอ้น หมู่ที่ ๑๐)   
ท่ีพิกัดเริ่มต้น N๑๗๐๐๒๒๖ ,E๔๘๓๔๕๗ ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔  เมตร ยาว ๑๓๔  เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  
ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ  ๐.๔๐  เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
๐.๓๐ เมตร  จ านวน ๖ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด ต้ังจ่าย
จากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหัวเรือทอง  หมู่ที่  ๑๖ ต้ังไว้ ๕๕,๐๐๐.-บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายจ าลองเชื่อมซอยฟาร์มสิทธิพล) ที่พิกัดเริ่มต้น  
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร  ยาว  ๒๕   เมตร   หนา  ๐.๑๕  เมตร  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ  ๐.๕๐  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงิน
สะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

 ๓.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในต าบลหัวเรือ ต้ังไว้  ๔๘๑,๐๐๐.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงลูกรังพร้อมเกรด 
      บดอัด (ภายในต าบลหัวเรือ)  รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือก าหนด  ต้ังจ่าย      
      จากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
๔.   โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในต าบลหัวเรือ  ต้ังไว้ ๑๘๔,๐๐๐.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า  
      ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในต าบลหัวเรือ (ซ่อมแซมรอยต่อถนนคอนกรีตภายในต าบล)              
      รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ต าบลหัวเรือก าหนด  ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนส ารอง  
      เงินสะสม  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
 
นายจันทบาล  สีงาม ตามที่นายก อบต. ได้ชี้แจงโครงการทั้ง 30 โครงการ มีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัย 
ประธานสภา อบต. โครงการใดที่จะซักถามอภิปรายก็เชิญอภิปรายได้ 
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นายสมพงษ์  หอมหวล ได้สอบถามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12 ต้ังไว้  
สมาชิก อบต. หมู่ 12 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. (ซอยประชาชื่น) มีการวางท่อ

ระบายน้ าด้วยหรือไม่ 
นายบุญมา  อยู่สุข ได้สอบถามงบประมาณของหมู่ที่ 16 ถึงได้มากกว่าหมู่บ้านอื่น 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 
นายวิลัย  วิลัยค า โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 ต้ังไว้ 70,000.- บาท  
สมาชิก อบต. หมู่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกรังพร้อมเกรดบดอัด (เลียบห้วยบัวบั่ว) ได้ลงลูกรังไปถึงล าห้วยบัวบั่ว

หรือไม่ 
นายปรีชา  ค าพันธ์ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในต าบลหัวเรือ ต้ังไว้ 184,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น 
สมาชิก อบต.หมู่ 15 ค่าซ่อมแซมถนน คสล. (ซ่อมแซมรอยต่อถนน คสล. ภายในต าบล) ให้ไปซ่อมแซม 

หมู่ที่ 15 ด้วย 
น.ส.ฉวีวรรณ  พิมพ์หล่อ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16 ต้ังไว้  
สมาชิก อบต. หมู่ 16 295,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านหัวเรือทอง หมู่ 16  

เชื่อมบ้านอ้น หมู่ 10) กว้าง 4 เมตร ยาว 134 เมตร หนา 0.50 เมตร ไหล่ทาง      
ลงลูกรังข้างละ 0.40 เมตร ท าไมไหล่ทางถึง 0.40 เมตร ขอเป็น 0.50 เมตร ได้ไหม 

นายอุดร  เจริญ  ได้ชี้แจงข้อสงสัยที่สมาชิก อบต.ทุกท่านได้ซักถาม 
นายช่างส ารวจ 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   ก็ได้ชี้แจงเพิ่มเติมที่สมาชิก อบต.ซักถาม 
นายก อบต. 
นายจันทบาล  สีงาม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีใครอภิปรายอีกหรือไม่ 
ประธานสภา อบต. 
ที่ประชุม  ไม่มีใครอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบโครงการ จ านวน 30 โครงการ ในงบประมาณ  
ประธานสภา อบต. 5,000,000.- บาท ของเงินทุนส ารองเงินสะสมที่เกิน 15% หรือไม่ 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบโครงการ จ านวน 30 โครงการ ในงบประมาณ  

5,000,000.- บาท ของเงินทุนส ารองเงินสะสมที่เกิน 15% ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ดังน้ี 

- เห็นชอบ 27  เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ   -   เสยีง 
-  งดออกเสียง   -   เสยีง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

       พ.ศ. 2562 คร้ังท่ี 2/2562 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงถึงสาเหตุของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภา อบต. รายจ่ายในคร้ังน้ีและระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
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น.ส.พวงเพชร  จอมหงษ์  ได้ชี้แจงถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  พ.ศ. 2562 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 2 มี 1 รายการ  ในแผนงานการศึกษา  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจ่ายเป็น 
ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเก้าอี้ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจ าต าบลหัวเรือ งบประมาณ 70,000.- บาท  
ข้อความเดิม 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเก้าอี้ส าหรับเด็กศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลหัวเรือ จ านวนโต๊ะ 13 ตัว เก้าอี้ 78 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังน้ี  
โต๊ะมีความยาว 1.99 cm. กว้าง 0.60 cm.  ความหนา 0.04 cm. ความสูงจากขาโต๊ะถึง
ด้านบนโต๊ะสูง 0.30 cm. ที่น่ังกว้าง 0.30 cm. ยาว 0.30 cm. ความสูงจากขาเก้าอี้ถึงพนักพิง 
0.60 cm.  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่            
27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับ     
ที่ 3 หน้า 26 ล าดับที่ 3 
 ข้อความใหม่ 
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเก้าอี้ส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลหัวเรือ จ านวนโต๊ะ 13 ตัว เก้าอี้ 78 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
โต๊ะมีความยาว 153 cm. กว้าง 80 cm.  ความหนา 3 cm. ควาวมสูงจากขาโต๊ะถึงด้านบน
โต๊ะสูง 52 cm. ที่น่ังกว้าง 30 cm. ยาว 30 cm. ความสูงจากขาเก้าอี้ถึงพนักพิง 60 cm.  
พนักพิง 15 x 30 cm.  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1248       
ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 26 ล าดับที่ 3 
 สาเหตุท่ีขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง   เน่ืองจากรายละเอียดคุณสมบั ติไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริง การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงคร้ังน้ีเป็นอ านาจของสภา อบต.หัวเรือ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541      
ข้อ 29 ส าหรับบัญชีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 2 ก็อยู่กับสมาชิก อบต.หัวเรือทุกท่าน 

นายจันทบาล  สีงาม  ตามที่ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ ได้ชี้แจงถึงสาเหตุของการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภา อบต. ค าชี้แจงงบประมาณและระเบียบว่าด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  

มีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัยที่จะลุกอภิปรายก็ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม  ไม่มีใครอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภา อบต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 2 หรือไม่ 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 2 เป็นเอกฉันท์ ดังน้ี 
 -  อนุมัติ 27   เสียง 
 -  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
 -  งดออกเสียง   -    เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังท่ี 6/2562 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงสาเหตุของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในคร้ังน้ีและ 
ประธานสภา อบต. ระเบียบว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณ 
นายพากเพียร ศิริพงษ์ ได้ชี้แจงถึงการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ผู้อ านวยการกองช่าง โอนคร้ังที่ 6 ของกองช่าง มี 1 รายการ คือ  

โอนลด 1 รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุคงทนในการจัดท าป้าย
บอกทางและป้ายชื่อซอยตามหมู่บ้านต่าง ๆ ทุกหมู่บ้านภายในต าบลหัวเรือ งบประมาณ
ก่อนโอน 100,000.- บาท โอนลด 80,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 
20,000.- บาท  

โอนเพิ่ม 1 รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งการก่อสร้าง จ านวน 80,000.- บาท 

สาเหตุ ท่ีขอโอนเพ่ิม  เป็นการโอนเพื่อต้ังเป็นรายการใหม่  ตามหนังสือที่      
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการโอนคร้ังน้ีเป็น
อ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 ส าหรับบัญชี
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนคร้ังที่ 6 ก็อยู่กับ
สมาชิก อบต.ทุกท่าน 

นายจันทบาล  สีงาม ตามที่ผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงถึงสาเหตุของการโอนเงินงบประมาณและระเบียบ 
ประธานสภา อบต. ว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณ มีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัยหรือจะลุกอภิปรายก็ขอให้

ยกมือ 
ที่ประชุม  ไม่มีใครลุกอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภา อบต. พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 6 หรือไม่ 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 6 
   เป็นเอกฉันท์ ดังน้ี 

 -  อนุมัติ 27   เสียง 
 -  ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
 -  งดออกเสียง   -    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง อ่ืน ๆ 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   ได้แจ้งถนนสายบ้านหัวเรือ – บ้านแต้ใหม่ ที่เสริมผิวจราจรบริเวณบ้านหนองยาง  
นายก อบต. ขณะน้ีเสร็จประมาณ 90% เหลือไฟฟ้าแสงสว่าง หลังจากเสร็จแล้วก็จะย้ายมา

ด าเนินการหน้าปากทางเข้าบ้านหัวเรือถึงสะพานห้วยบ่อแก เสริมผิวจราจรเช่นเดียวกัน
บริเวณด้านหมู่ที่  11 และก็จะด าเนินเช่นเดี ยวกันน้ีของถนนทางหลวงชนบทที่
รับผิดชอบบริเวณบ้านหนองมุก งบประมาณ 9.8 ล้าน และวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 
2562 การไฟฟ้าจังหวัดอุบลฯ จะมาเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าทางเข้าบ้าน      
หัวเรือจนถึงสะพานห้วยบ่อแก เพื่อจะให้ทางหลวงชนบทได้เสริมผิวจราจรและบุญบั้งไฟ  
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ใช้งบประมาณของ อบต.หัวเรือ 140,000.- บาท จะต้องหาเงินเพิ่มเป็นเงินรางวัล
ชมเชยขบวนแห่และนางงามบั้งไฟที่เบิกไม่ได้ 

นายประกิจ  ยืดยาว สมาชิก อบต. หมู่ 11, นายวิลัย  วิลัยค า สมาชิก อบต. หมู่ 1, นายสมพงษ์  หอมหวล 
สมาชิก อบต. หมู่ 12 เสนอขอให้วัดได้มีส่วนร่วมในการจัดบุญบั้งไฟด้วย โดยให้นัดพูดคุยกับคณะกรรมการวัด 

และตัวแทนผู้น าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 3, 4, 9, 11 และ 12 
นายสุรสิทธิ์  จอมหงษ์ หมู่ที่ 14 อยากได้ไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน 2 จุด และอยากให้ผู้บริหารได้ต้ังงบประมาณ 
สมาชิก อบต. หมู่ 14 ขุดลอกห้วยบัวบั่วบริเวณบ้านหนองจิกด้วย 
นายทวี  สุบุญ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าในการส่งหนังสือถึงสมาชิก อบต. บางคร้ังไม่ได้รับ 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 เช่น ในการเข้าเวรในห้วงวันสงกรานต์  ขยะภายในหมู่บ้านเริ่มมีมากขึ้นแล้ว ให้รถขยะ 

มาด าเนินการเก็บด้วย และโครงสร้างพื้นฐานที่ จัดสรรให้ หมู่บ้าน ขอให้ด าเนินการ      
เร็วขึ้นด้วย เพราะจะเร่ิมเข้าฤดูฝนแล้ว และขอแสดงความยินดีกับนายปรีชา ค าพันธ์ 
สมาชิก อบต.หมู่ 15 ได้เป็น อปพร.ดีเด่น 

นายสมคิด  นามวงค์ ถนนลาดยางทางเข้าหมู่ที่ 12 ที่เป็นถนนของชลประทานที่เขารับผิดชอบ อยากจะมอบ 
สมาชิก อบต. หมู่ 12 ให้ทางหลวงชนบทได้ดูแลรับผิดชอบแทนจะได้ไหม เพราะเขามีงบประมาณดูแล

ซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ า น่าจะดีกว่าเป็นของชลประทาน เพราะไม่มี
งบประมาณ 

นายบุญมา  อยู่สุข ได้แจ้งป้ายที่ท าการ อบต.หัวเรือช ารุดแล้วน่าจะท าขึ้นมาใหม่ และงบประมาณในการ 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 ปรับปรุงถนนลูกรังก็ขอให้ด าเนินการก่อนหน้าฝน 
นายบุญสุข  จอมหงษ์ สมาชิก อบต.หมู่ 5, นายปรีชา ค าพันธ์ สมาชิก อบต. หมู่ 15  ได้ชี้แจงการวางท่อระบาย

น้ าของทางหลวงชนบท บริเวณบ้านหนองยางและทุ่งขามเหนือ ได้ก่อเกิดปัญหากับ
ชาวบ้าน ท าให้น้ าไม่มีที่ระบาย ขอให้แก้ไขด้วย 

น.ส.พวงเพชร  จอมหงษ์  ได้แจ้งในที่ประชุม ในการมารับหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ให้ตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ มารับด้วย มีหนังสือพิมพ์ค้างที่กองการศึกษาเป็นจ านวนมาก 
น.ส.กรวรรณ  นิธิศธานี ได้แจ้งว่าเงินอุดหนุนให้หมู่บ้านๆ ละ 20,000.- บาท ด้านสาธารณสุข ยังคงเหลือ 
ผู้อ านวยการกองคลัง หมู่ที่ 1, หมู่ 15 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   ได้ตอบค าถามสมาชิก อบต. ที่ได้ซักถามในประเด็นต่างๆ 
นายก อบต. 
นายจันทบาล  สีงาม ได้สั่งปิดประชุมเวลา ๑2.45 น.  
ประธานสภา อบต. 
ปิดประชุม เวลา  ๑4.45 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 
 
 
 


