
 (ส ำเนำ) 
รายงานการประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
คร้ังท่ี  1/2562 

วันท่ี  14 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
*************************************************** 

ผู้มาประชุม 
 

1 นำยจันทบำล สีงำม ประธำนสภำ อบต. หัวเรือ 
2 นำงดอกไม้ กสิภูมิ รองประธำนสภำ อบต.หัวเรือ 
3 นำยวิลัย วิลัยค ำ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 1 
4 นำยจันทำ สำยเบำะ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 2 
5 นำยชำลี จอมหงษ์ สมำชิกสภำ อบต. หัวเรือ หมู่ 3 
6 นำยปริญญำ สำยแวว สมำชิกสภำ อบต. หัวเรือ หมู่ 3 
7 
8 

นำยสุริยัน 
นำยฐิติศักด์ิ 

เพิ่มพูน 
วันดี 

สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 5 

9 นำยบุญสุข จอมหงษ์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
10 นำยจ ำลอง ธรรมสัตย์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
11 นำยบุญมำ อยู่สุข สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
12 นำยทวี สุบุญ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
13 นำยบุญศรี ผิวทอง สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
14 นำยทวี สิทธิจินดำ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
15 นำงสำวประมวล จอมหงษ์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
16 นำยสุวิตร์   จันทร์มะณี สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
17 นำยบัณฑิต สำยงำม สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
18 นำยสอน จำรุกมูล สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
19 นำงผมทอง จิตรสิงห์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
20 นำยประกิจ ยืดยำว สมำชิกสภำ อบต. หัวเรือ หมู่ 11 
21 นำยสมคิด นำมวงค์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
22 นำยสมพงษ์ หอมหวล สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
23 นำงสำวยุพิน สำระขันธ์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
24 นำยวิเชียร สำยแวว สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
25 นำยบัวผัน จิตต์สิงห์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 14 
26 นำยสุรสิทธิ์ จอมหงษ์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 14 
27 นำยปรีชำ ค ำพันธ์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 15 
28 
29 

นำยมณี 
นำยพิมล 

รุ่งเรือง 
สำยแวว 

สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 15 
สมำชิกสภำ อบต. หัวเรือ หมู่ 16 
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30 นำงสำวฉวีวรรณ พิมพ์หล่อ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
31 จ่ำสิบเอกสุชำติ วรรณภูชำ เลขำนุกำรสภำ อบต. หัวเรือ 

 
ผู้ไม่มาประชุม   

1. นำยศักด์ิศรี สำยนรำ  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
2. นำยเจริญ อุลัยศรี  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ  หมู่ 6 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1 นำยวีระชำติ จันทรภรณ์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 
2 
3 

นำยสมร 
นำงบังอร 

สำยเคน 
ค ำพันธ์ 

รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 

4 นำยสมหมำย สำยแวว เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 

5 นำงสำวเพชรลดำ อัมพร หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต.หัวเรือ 
6 นำงสำวกรวรรณ นิธิศธำนี ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
7 นำยพำกเพียร ศิริพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
8 นำงสำวพวงเพชร จอมหงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  
9 นำงสำวบุษกร  อยู่ชำ ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 

10 นำงสำวนุชิดำ พิมพ์หล่อ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 
เริ่มประชุม  เวลำ  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นำยจันทบำล  สีงำม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทรำบถึงระเบียบวำระกำรประชุมให้ที่ประชุมได้ทรำบ และได้มี 
ประธำนสภำ อบต. สมำชิก อบต. ได้ขออนุญำตลำ 1 ท่ำน คือ นำยศักด์ิศรี  สำยนรำ สมำชิก อบต.หมู่ 4    

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
นำยจันทบำล  สีงำม ตำมที่ประชุมได้รับส ำเนำรำยงำนกำรประชุม เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2562 พร้อมกับ 
ประธำนสภำ อบต. หนังสือเชิญประชุม มีสมำชิก อบต.ท่ำนใดจะขอแก้ไขข้อควำมใดกรุณำแจ้งให้ทรำบด้วย  
ที่ประชุม ไม่มีกำรแก้ไข 
นำยจันทบำล  สีงำม ขอมติที่ประชุมว่ำจะรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่ผ่ำนมำ เมื่อวันที่ 17  มิถุนำยน 2562  
ประธำนสภำ อบต. หรือไม่ 
มติที่ประชุม  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่ผ่ำนมำ เมื่อวันที่  17 มิถุนำยน 2562 มมีติเป็น 

เอกฉันท์ ดังน้ี 
- รับรอง 30  เสียง 
- ไม่รับรอง  -    เสยีง 
- งดออกเสียง  -  เสียง   
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) 

นำยจันทบำล  สีงำม ได้เชิญนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ ได้แถลงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ประธำนสภำ อบต. งบประมำณ พ.ศ. 2563  
นำยวีระชำติ  จันทรภรณ์   เรียนท่ำนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
นำยก อบต.หัวเรือ ต ำบลหัวเรือ บัดน้ี ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรท้องถิ่นจะได้เสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ 

รำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรืออีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกำสน้ี
คณะผู้บริหำรท้องถิ่นจึงขอชี้แจงให้ท่ำนประธำนและสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะ
ทำงกำรคลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำยในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ      
พ.ศ. 2563 ดังต่อไปน้ี 
1. สถานะทางการคลัง 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหัวเรือ มีสถำนะกำรเงิน ดังน้ี 

1. เงินฝำกธนำคำร  จ ำนวน 43,422,596.62  บำท 
2. เงินสะสม   จ ำนวน   7,425,523.41  บำท 
3. เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 24,443,879.20  บำท 
4. รำยกำรที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน  

 17 โครงกำร  รวม 1,155,410.- บำท 
5. รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ ำนวน 1 โครงกำร                   

 รวม 1,300,000.- บำท 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 
     (1)  รำยรับจริง จ ำนวน 51,230,101.58 บำท  ประกอบด้วย 

หมวดภำษีอำกร    จ ำนวน 454,721.74   บำท 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต จ ำนวน 335,281.10   บำท 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน   จ ำนวน 958,012.15   บำท 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์  จ ำนวน  95,852.45  บำท 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด   จ ำนวน 5,502.95  บำท 
หมวดรำยได้จำกทุน   จ ำนวน 4,108.00 บำท 
หมวดภำษีจัดสรร   จ ำนวน 23,688,226.49 บำท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ ำนวน 25,688,396.00 บำท 

(2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ ำนวน  257,603.- บำท 
(3)  รำยจ่ำยจริง จ ำนวน     44,582,697.39  บำท  ประกอบด้วย 

งบกลำง  จ ำนวน      15,193,169.00  บำท 
งบบุคลำกร จ ำนวน      14,398,519.00  บำท 
งบด ำเนินงำน จ ำนวน         7,497,797.48  บำท 
งบลงทุน  จ ำนวน         4,667,236.00  บำท 
งบรำยจ่ำยอื่น จ ำนวน             30,000.00  บำท 
งบเงินอุดหนุน จ ำนวน          2,795,975.91  บำท 
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      (4)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ ำนวน                        
            257,603.00  บำท 
     (5)  รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม  จ ำนวน  6,420,877.61 บำท 
 

รำยรับ รับจริง ปี 2561 ประมำณกำรปี 
2562 

ประมำณกำรปี 
2563 

-  หมวดภำษีอำกร 454,721.74 446,700.- 460,000.- 
-  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 335,281.10 168,300.- 173,000.- 
-  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 958,012.85 922,000.- 922,000.- 
-  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำร
พำณิชย์ 

95,852.45 75,000.- 75,000.- 

-  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 5,502.95 5,000.- 5,000.- 
- หมวดรำยได้จำกทุน 4,108.- - - 
-  หมวดภำษีจัดสรร 23,688,226.49 22,823,000.- 24,243,000.- 
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,688,396.- 26,620,000.- 26,620,000.- 

รวม 51,230,101.58 51,060,000.- 52,500,000.- 
 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริงปี 
2561 

ประมำณกำรปี 
2562 

ประมำณกำรปี 
2563 

     งบกลำง 15,193,169.- 17,333,451.- 17,621,070.- 
     งบบุคลำกร 14,398,519.- 15,356,730.- 16,362,620.- 
     งบด ำเนินงำน 7,497,797.48 10,102,519.- 10,063,310.- 
     งบลงทุน 4,667,236.- 5,180,300.- 5,599,000.- 
     งบรำยจ่ำยอื่น 30,000.- 30,000.- 30,000.- 
     งบเงินอุดหนุน 2,795,975.91 3,057,000.- 2,824,000.- 

รวม 44,582,697.39 51,060,000.- 52,500,000.- 
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 งบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป  
     แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 14,319,410.- 
     แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน 1,608,440.- 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
     แผนงำน กำรศึกษำ 6,261,556.- 
     แผนงำน สำธำรณสุข 662,054.- 
     แผนงำน สังคมสงเครำะห์ 1,137,400.- 
     แผนงำน เคหะและชุมชน 9,572,330.- 
     แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 105,000.- 
     แผนงำน ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 813,540.- 
ด้านการเศรษฐกิจ  
     แผนงำน กำรเกษตร 399,200.- 
ด้านการด าเนินการอ่ืน  
     แผนงำน งบกลำง 17,621,070.- 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 52,500,000.- 
 

สรุปแผนงำนต่ำงๆ นอกเหนือจำกงบบุคลำกรในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 
  - โครงกำรกำรจัดต้ังกำรเลือกต้ัง  จ ำนวน  400,000.- บำท 

- โครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธิภำพคณะผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำน   
  ส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 300,000.- บำท 
- โต๊ะหมู่บูชำ จ ำนวน 1 ชุด  จ ำนวน  8,500.- บำท 
- โต๊ะเอนกประสงค์ จ ำนวน 15 ตัว  จ ำนวน 50,500.- บำท 

          - ฉำกกั้นห้องจุดควบคุมเคร่ืองเสียงประจ ำอำคำรอเนกประสงค์ จ ำนวน 13,000.-บำท 
   - กล้องถ่ำยรูปพร้อมอุปกรณ์ จ ำนวน 1 เคร่ือง จ ำนวน 30,000.- บำท 
   - เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง จ ำนวน 2 เคร่ือง  จ ำนวน 19,000.- บำท 
   - เคร่ืองตัดหญ้ำแบบข้ออ่อน จ ำนวน 1 เคร่ือง จ ำนวน 10,900.- บำท 
   - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง จ ำนวน  

  22,000.- บำท 
   - อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ จ ำนวน 1 เคร่ือง จ ำนวน 700.- บำท 
   - อุดหนุน อบต.ไร่น้อย ตำมโครงกำรขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชำชนของ  

  อปท. ในพื้นที่อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จ ำนวน 25,000.- บำท 

  งานบริหารงานคลัง 
   - อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ จ ำนวน 2 เคร่ือง จ ำนวน 1,400.- บำท 
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  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
   - โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ อปพร. หลักสูตรทบทวน จ ำนวน 150,000.- บำท 
   - เลื่อยโซ่ยนต์ จ ำนวน 2 เคร่ือง จ ำนวน 30,000.- บำท 
   - สำยส่งน้ ำดับเพลิง จ ำนวน 1 เส้น  จ ำนวน 8,000.- บำท 
   - เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ จ ำนวน 4,300.- บำท 
  แผนงาน การศึกษา 
   - เก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 1 ชุด  จ ำนวน 4,200.- บำท 
   - ตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้ จ ำนวน 11,000.- บำท 
   - อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ จ ำนวน 1 เคร่ือง จ ำนวน 700.- บำท 
   - โครงกำรงำนวันเด็กแห่งชำติในต ำบลหัวเรือ จ ำนวน 50,000.- บำท 
   - โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
     1. ค่ำโครงกำรอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 392,000.- บำท 
     2. ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 136,000.- บำท 
     3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เช่น ค่ำหนังสือเรียน ค่ำ 

      อุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน และค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำนวน      
      50,850.- บำท     

   - ค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน จ ำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่ต ำบลหัวเรือและ     
  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กประจ ำต ำบลหัวเรือ จ ำนวน 1,046,246.- บำท 

   - อุดหนุนเป็นค่ำอำหำรกลำงวันแก่โรงเรียน จ ำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วน 
        ต ำบลหัวเรือ จ ำนวน 1,864,000.- บำท 
   - ค่ำรับหนังสือพิมพ์ ให้แก่ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำนและองค์กำรบริหำรส่วน 

  ต ำบลหัวเรือ จ ำนวน 62,220.- บำท 
  แผนงาน สาธารณสุข 
   - โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน  70,000.- บำท 
   - อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองจังหวัดอุบลรำชธำนี ตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ  

  ยำเสพติด  จ ำนวน 15,000.- บำท 
   - อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 – 16 ตำมโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน   
                                  สำธำรณสุข จ ำนวน  320,000.- บำท 
  แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
   - โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุต ำบลหัวเรือ  จ ำนวน 40,000.- บำท 
   - โครงกำรฝึกอำชีพผู้สูงอำยุต ำบลหัวเรือ จ ำนวน 20,000.- บำท 
  แผนงาน เคหะและชุมชน 

- อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์  จ ำนวน 700.- บำท 
- ค่ำซ่อมแซมหอกระจำยข่ำว จ ำนวน 40,000.- บำท 
- ค่ำวัสดุในกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในต ำบลหัวเรือ จ ำนวน 100,000.- บำท 
- ค่ำวัสดุในกำรซ่อมแซมถนนลำดยำง ถนน คสล. ในเขตต ำบลหัวเรือ จ ำนวน     
  150,000.- บำท 
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- ค่ำวัสดุท่อระบำยน้ ำขนำดต่ำงๆ ในกำรป้องกันน้ ำท่วมถนนและล ำห้วยต่ำงๆ  จ ำนวน   
  50,000.- บำท 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองมุก หมู่ที่ 2 ซอยโชคเจริญและ  
  เส้นบ้ำนพ่อภพ ม่วงอ่อน จ ำนวน 280,000.- บำท 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหัวเรือ หมู่ที่ 3 ซอยบ้ำนนำยโสภณ   
  คงเดช จ ำนวน 280,000.- บำท 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองจอก หมู่ที่ 4 ซอยบ้ำนนำยทวี    
  แก้วใส  จ ำนวน 280,000.- บำท 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองยำง หมู่ที่ 5 เส้นหัวโรงเรียน 
  บ้ำนหนองยำงถึงทุ่งขำมเหนือและเส้นทุ่งขำมใต้ไปวัดป่ำโพธิภำวนำวัน จ ำนวน   
  250,000.- บำท 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองเม็ก หมู่ที่ 6 รอบหนองเม็ก  
  จ ำนวน 280,000.- บำท 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนส ำรำญ หมู่ที่ 7 ซอยบ้ำนพ่อสุบิน 
  ซอยทุ่งบ่อโนนไทยเชื่อมบ้ำนนำไหทองและซอยสันติสุข จ ำนวน 280,000.- บำท 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนค้อ หมู่ที่ 9 เส้นบ้ำนนำยพุทธ ชูกลิ่น    
  จ ำนวน 280,000.- บำท 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนอ้น หมู่ที่ 10 ซอยหนองอีเต็ง  
  จ ำนวน 100,000.- บำท 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหัวเรือ หมู่ที่ 11 ซอยคุ้มโนนแดง  
  จ ำนวน 80,000.- บำท 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองก่ำน หมู่ที่ 12 ซอยหลังส ำนัก 
  ชลประทำนและซอยประชำชื่น จ ำนวน 280,000.- บำท 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13 จ ำนวน  
  150,000.- บำท 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองจิก หมู่ที่ 14 ซอยหน้ำวัด  
  จ ำนวน 180,000.- บำท 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนทุ่งขำมเหนือ หมู่ที่ 15 ถนน 
  เส้นกลำงบ้ำนเชื่อมคุ้มนำอ้อ  จ ำนวน  250,000.- บำท 
- โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหัวเรือทอง หมู่ที่ 16 ซอยบ้ำน 
  นำยจ ำลอง  แก้วใส และ ซอยบ้ำนพ่อพรมมำ เชื้อชัย  จ ำนวน  250,000.- บำท 
- โครงกำรซ่อมแซมถนน คสล. ภำยในต ำบลหัวเรือ จ ำนวน 200,000.- บำท 
- โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหัวลิง  จ ำนวน 400,000.- บำท 
- โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังถนนเส้นโนนอุมุง บ้ำนหัวเรือ หมู่ที่ 1 จ ำนวน  
  100,000.- บำท 
- โครงกำรบุกเบิกถนนดินภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองยำง หมู่ที่ 5  ซอยคอกวัว จ ำนวน  
  30,000.- บำท 
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   - โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองจ ำนัก หมู่ที่ 8 (ซอย 9)  
  จ ำนวน 100,000.- บำท 
- โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนอ้น หมู่ที่ 10 จ ำนวน  
  50,000.- บำท 
- โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหัวเรือ หมู่ที่ 11 จ ำนวน  
  50,000.- บำท 
- โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองจิก หมู่ที่ 14 จ ำนวน    
  100,000.- บำท 
- โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในต ำบลหัวเรือ จ ำนวน 200,000.- บำท 
- โครงกำรวำงทอระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองจ ำนัก หมู่ที่ 8 จ ำนวน    
  100,000.- บำท 
- โครงกำรขุดลอกล ำห้วยบัวบั่ว บ้ำนหนองจ ำนัก หมู่ที่ 8 จ ำนวน 80,000.- บำท 
- โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหัวเรือ หมู่ที่ 11  จ ำนวน  
  50,000.- บำท 
- โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหัวเรือ หมู่ที่ 3 (บริเวณตลำดสดหัวเรือ)  
  จ ำนวน 200,000.- บำท 
- อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดอุบลรำชธำนี เพื่อเป็นค่ำด ำเนินกำรขยำยเขต 
  ไฟฟ้ำสำธำรณะแรงต่ ำ ของหมู่ที่ 10, หมู่ 13 และขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะเดิน 
  สำยดับ หมู่ที ่1 , หมู่ 11, หมู่ 13, หมู่ 15, หมู ่16  จ ำนวน 600,000.- บำท 
- โครงกำรอบรมให้ควำมรู้และส่งเสริมประชำชนลดขยะต้นทำง จ ำนวน  
  40,000.- บำท 
- จัดหำรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ำย จ ำนวน 1 คัน จ ำนวน 200,000.- บำท 

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- โครงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) จ ำนวน 15,000.- บำท 
- โครงกำรฝึกอบรมอำชีพระยะสั้นให้กับประชำชนต ำบลหัวเรือ จ ำนวน 50,000.- บำท 
- โครงกำรอบรมและสร้ำงเสริมสุขภำวะทำงเพศเด็กและเยำวชน จ ำนวน 20,000.- บำท 
- โครงกำรสตรีหัวเรือพัฒนำก้ำวไกลใส่ใจสังคม จ ำนวน 20,000.- บำท 

  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   - โครงกำรกีฬำต ำบลหัวเรือ จ ำนวน 230,000.- บำท 
   - โครงกำรกำรแข่งขันกีฬำนอกพื้นที่  จ ำนวน 15,000.- บำท 
   - จัดหำเคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง จ ำนวน 5 เคร่ือง จ ำนวน 104,100.- บำท 
   - โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 จ ำนวน  

  20,000.- บำท 
   - โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนี 

  พันปีหลวง จ ำนวน 20,000.- บำท 
- โครงกำรประกวดร้อยสรภัญญะของต ำบลหัวเรือ จ ำนวน 25,000.- บำท 
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- โครงกำรงำนสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2563 จ ำนวน  
  190,000.- บำท 

  แผนงาน การเกษตร 
   - โครงกำรปรับปรุงบ ำรุงดินคืนควำมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตใหแ้ก่พืช จ ำนวน 30,000.- บำท 
   - โครงกำรก ำจัดผักตบชวำและวัชพืชในแหล่งน้ ำสำธำรณะ จ ำนวน 30,000.- บำท 
   - โครงกำรอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกใส่ใจสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 30,000.- บำท 
  แผนงาน งบกลาง 

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  จ ำนวน  189,160.- บำท 
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  จ ำนวน  8,000.- บำท 
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  จ ำนวน  12,118,800.- บำท 
- เบี้ยยังชีพคนพิกำร  จ ำนวน  4,435,200.- บำท 
- เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์  จ ำนวน  54,000.- บำท 
- เงินส ำรองจ่ำย  จ ำนวน 157,110.- บำท 
- เงินสมทบเข้ำร่วมกำรจัดต้ังระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จ ำนวน   
  400,000.- บำท 
- เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ ำนวน 258,800.- บำท 

นำยจันทบำล  สีงำม ได้ให้สมำชิก อบต. ที่อยำกจะอภิปรำยซักถำมหลังจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ประธำนสภำ อบต. และผู้อ ำนวยกำรกองต่ำงๆ ให้ชี้แจงแถลงงบประมำณ 
นำยทวี  สุบุญ  ได้ชี้แจง งำนไฟฟ้ำถนน วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ต้ังไว้ 30,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ 
สมำชิก อบต. หมู่ 7 จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์เขตควบคุมอำคำร ขุดดิน ถมดิน ตำมหมู่บ้ำนต่ำง ๆ ภำยใน 

ต ำบลหัวเรือ อยำกจะให้ท ำครบทุกหมู่บ้ำน ทั้ง 16 หมู่บ้ำน 
นำยบัณฑิต สำยงำม ได้ชี้แจง งำนบริหำรงำนทั่วไป โครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธิภำพคณะผู้บริหำรท้องถิ่น  
สมำชิก อบต.หมู่ 10 สมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง อบต.หัวเรือ 

จ ำนวน 300,000.- บำท จะด ำเนินโครงกำรตอนไหน อยำกจะให้ด ำเนินกำรก่อนที่มี
สมำชิก อบต. จะหมดวำระ 

นำยสอน  จำรุกขมูล ได้ชี้แจง งำนไฟฟ้ำถนน โครงกำรอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดอุบลรำชธำนี เพื่อ 
สมำชิก อบต.หมู่ 10 จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะแสงสว่ำง (สำยดับ) ภำยใน

หมู่บ้ำน บ้ำนหัวเรือ หมู่ที่ 1 จำกโรงสีชุมชนถึงโนนอุมุง จ ำนวน 180,000.- บำท จะ
ใช้งบประมำณมำกเกินไปหรือไม่ 

นำยประกิจ  ยืดยำว ได้ชี้แจง งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ โครงกำรอำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกใส่ใจ 
สมำชิก อบต. หมู่ 11 สิ่งแวดล้อม จ ำนวน 30,000.- บำท กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำและกำรส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ อปท. พ.ศ. 2559 ใช่หรือไม่ 

นำยสมคิด นำมวงศ์ โครงกำรจัดหำรถขยะอัดท้ำย ในงำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อยำกให้ด ำเนินกำร  
สมำชิก อบต. หมู่ 12 ให้เร็วๆ ด้วย เพรำะตอนน้ีปัญหำขยะตกค้ำงมีจ ำนวนมำก 
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น.ส.ฉวีวรรณ  พิมพ์หล่อ ได้ชี้แจง งำนบริหำรงำนทั่วไป ค่ำน้ ำประปำ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำหมู่บ้ำน ส ำหรับ 
สมำชิก อบต. หมู่ 16 ใช้กำรในตลำดสดหัวเรือ บ้ำนหัวเรือ หมู่ที่ 3 อบต.หัวเรือของเรำมีอยู่ 2 ตลำด อีก  

1 ตลำด คือ ตลำดกกค้อไม่ได้จ่ำยค่ำน้ ำประปำหรือ 
นำยวีระชำติ  จันทรภรณ์  ได้ตอบประเด็นข้อที่สมำชิก อบต.ทุกท่ำนได้ซักถำมกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
นำยก อบต.  เขตควบคุมอำคำร ขุดดิน ถมดิน จะท ำครบทุกหมู่บ้ำน ส่วนโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพฯ  

จะด ำเนินโครงกำรก่อนที่สมำชิก อบต.จะหมดวำระแน่นอน ส่วนโครงกำรขยำยเขต 
ไฟฟ้ำสำธำรณะเสงสว่ำง (สำยดับ) ของหมู่ที่ 1 จะต้องให้กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัด
อุบลรำชธำนีมำส ำรวจและแจ้งค่ำใช้จ่ำย ถ้ำมีงบประมำณเหลือก็เป็นอ ำนำจของ
ผู้บริหำรท้องถิ่นจะพิจำรณำต่อไป 

นำยจันทบำล  สีงำม ได้สอบถำมในที่ประชุมจะมีใครอภิปรำยซักถำมอีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีก็จะขอมติที่ประชุมว่ำ 
ประธำนสภำ อบต. จะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ในวำระที่ 1 หรือไม่  
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับหลักกำร (วำระที่ 1) ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ด้วยเสียงข้ำงมำก ดังน้ี 
- อนุมัติ 30  เสียง 
- ไม่อนุมัติ  -   เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง   

นำยจันทบำล  สีงำม ได้แจ้งให้ที่ประชุมร่วมกันพิจำรณำแต่งต้ังคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ 
ประธำนสภำ อบต. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 3 - 7 คน 
นำยมณี  รุ่งเรือง ขอเสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติ จ ำนวน 3 คน ผู้รับรอง ได้แก่ 
สมำชิก อบต. หมู่ 15 1. นำยบุญสุข  จอมหงษ์ สมำชิก อบต. หมู่ 5 
 2. นำยบุญมำ  อยู่สุข  สมำชิก อบต. หมู่ 7 
ที่ประชุม ไม่มีเสนอเป็นอย่ำงอื่น 
นำยจันทบำล  สีงำม ในที่ประชุมไม่เสนอเป็นอย่ำงอื่น ก็ขอให้ที่ประชุมเสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติ  
ประธำนสภำ อบต. จ ำนวน 3 คน ผู้เสนอชื่อจะต้องมีผู้รับรอง 2 คน  
นำยจ ำลอง  ธรรมสัตย์ เสนอนำยบัณฑิต  สำยงำม  สมำชิก อบต. หมู่ 10 
สมำชิก อบต. หมู่ 6 ผู้รับรอง ได้แก่  1. นำยทวี  สิทธิจินดำ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 
      2.  นำยทวี  สุบุญ  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 
นำยมณี  รุ่งเรือง เสนอนำยปรีชำ  ค ำพันธ์  สมำชิก อบต. หมู่ 15 
สมำชิก อบต. หมู่ 15 ผู้รับรอง  ได้แก่  1. นำยพิมล  สำยแวว  สมำชิก อบต. หมู่ 16 
       2.  นำยสุรสิทธิ์  จอมหงษ์  สมำชิก อบต. หมู่ 14 
นำยวิลัย  วิลัยค ำ เสนอนำยบุญสุข  จอมหงษ์  สมำชิก อบต. หมู ่5 
สมำชิก อบต. หมู่ 1 ผู้รับรอง  ได้แก่  1. นำยปริญญำ  สำยแวว  สมำชิก อบต. หมู่ 3 
       2.  นำยสมคิด  นำมวงค์  สมำชิก อบต. หมู ่12 
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นำยจันทบำล  สีงำม ตำมที่ประชุมได้เสนอคณะกรรมกำรแปรญัตติ จ ำนวน 3 คน ประกอบด้วย 
ประธำนสภำ อบต. 1. นำยบัณฑิต  สำยงำม  สมำชิก อบต. หมู่ 10 
 2. นำยปรีชำ  ค ำพันธ์  สมำชิก อบต. หมู่ 15 
 3. นำยบุญสุข  จอมหงษ์  สมำชิก อบต. หมู่ 5 
 ก็ขอให้เลขำนุกำรสภำ อบต. ได้ชี้แจงบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแปรญัตติตำม  
 ระเบียบที่ได้ก ำหนดไว้ 
จ.ส.อ.สุชำติ  วรรณภูชำ ได้ชี้แจงถึงบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแปรญัตติให้ได้รับทรำบและห้วง 
เลขำนุกำรสภำ อบต. ระยะเวลำ ดังน้ี 
 1. ให้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติไว้ไมน้อยกว่ำ 24 ชั่วโมง นับแต่สภำมีมติ 
  รับหลักกำรน้ัน 
 2. คณะกรรมกำรแปรญัตติรวบรวมค ำแปรญัตติยื่นต่อประธำนสภำ 
 3. ประธำนสภำส่งรำยงำนของคณะกรรมกำรแปรญัตติให้สมำชิกไม่น้อยกว่ำ  
  24 ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจำรณำและขอนัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติ    

  ในวันน้ีหลังปิดกำรประชุม ณ อำคำรอเนกประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     
  หัวเรือ 

นำยบุญสุข  จอมหงษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทรำบว่ำจะรับค ำแปรญัตติจำกสมำชิก อบต. ในวันที่  
คณะกรรมกำรแปรญัตติ 15 – 17  สิงหำคม 2561 ต้ังแต่เวลำ 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ อำคำร 
 อเนกประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
           พ.ศ. 2562 คร้ังท่ี 3/2562 
นำยจันทบำล  สีงำม ได้ขอให้เจ้ำหน้ำที่ได้ชี้แจงถึงสำเหตุของกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ 
ประธำนสภำ อบต. รำยจ่ำยในคร้ังน้ีและระเบียบว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง 
นำยพำกเพียร  ศิริพงษ์ ได้ชี้แจงถึงกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 3 มี 2 รำยกำร ดังน้ี 
 1. งำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำงถนน  
 คสล.ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองจอก หมู่ที่ 4 งบประมำณ 400,000.- บำท  
  ข้อความเดิม   
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 3) ที่พิกัดเริ่มต้น  
 N 1698913 E 482690 ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 18 เมตร  
 หนำ 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.50 เมตร  รำยละเอียดตำม 
 แบบแปลน อบต.หัวเรือก ำหนด เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร 

 บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 เป็นไป 
 ตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้ำ 51 ล ำดับที่ 7 
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  ข้อความใหม่ 
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 3) ที่พิกัดเริ่มต้น  
 N 1698913 E 482690 ขนำดผิวจรำจร กว้ำง 3 เมตร ยำว 28 เมตร  
 หนำ 0.12 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทำงข้ำงละ 0.15 เมตร รำยละเอียดตำม 
 แบบแปลน อบต.หัวเรือก ำหนด เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร 

 บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 เป็นไป 
 ตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้ำ 51 ล ำดับที่ 7 
  2. งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำรก่อสร้ำง   
 อำคำรห้องประชุมและกิจกำรสภำท้องถิ่น งบประมำณ 300,000.- บำท 

  ข้อความเดิม 
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรห้องประชุมและกิจกำรสภำท้องถิ่นต่อเน่ืองจำก 
 ปีงบประมำณปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ.2561) รำยละเอียดได้แก่ 

งำนตกแต่งภำยในอำคำร เช่น งำนผนัง ฝ้ำเพดำน ระบบไฟฟ้ำและทำสี รำยละเอียด
ตำมแบบแปลน อบต.หัวเรือก ำหนด เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที ่6 พ.ศ. 2562 
เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้ำ 14 ล ำดับที่ 2 

  ข้อความใหม่ 
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำรห้องประชุมและกิจกำรสภำท้องถิ่นต่อเน่ืองจำก 
 ปีงบประมำณปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ.2561) รำยละเอียดได้แก่ 

งำนตกแต่งภำยในอำคำร เช่น งำนพื้น งำนผนัง งำนระบบไฟฟ้ำ งำนสุขภัณฑ์ 
ห้องน้ ำและงำนทำสี รำยละเอียดตำมแบบแปลน อบต.หัวเรือก ำหนด เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้ำ 14 ล ำดับที่ 2 
  สาเหตุ  ที่ขอเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง เน่ืองจำกขนำดควำมกว้ำงของถนนไม่ตรง
ตำมข้อเท็จจริงและแก้ไขรำยละเอียดงำนตกแต่งภำยในของอำคำรบำงรำยกำร กำร
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงคร้ังน้ีเป็นอ ำนำจของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29 ส ำหรับบัญชีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 3 ก็อยู่กับสมำชิก 
อบต.หัวเรือทุกท่ำน 

นำยจันทบำล  สีงำม ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงได้ชี้แจงถึงสำเหตุของกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง  
ประธำนสภำ อบต. งบประมำณและระเบียบว่ำด้วยกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ มีสมำชิก 

อบต.ท่ำนใดสงสัยที่จะลุกอภิปรำยก็ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม ไม่มีใครอภิปรำย 
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นำยจันทบำล  สีงำม ขอมติที่ประชุมว่ำจะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 3 หรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดังน้ี 
- อนุมัติ 30  เสียง 
- ไม่อนุมัติ  -    เสยีง 
- งดออกเสียง   -   เสยีง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง อ่ืนๆ 
นำยบัวผัน  จิตรสิงห์ ได้ชี้แจงเร่ืองไฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยในบ้ำนหนองจิกไม่สว่ำงอยู่หลำยจุด ขอให้เจ้ำหน้ำที่ 
สมำชิก อบต. หมู่ 14 ได้ไปซ่อมแซมให้ด้วย 
นำยบุญมำ  อยู่สุข อยำกจะขอรำยชื่อผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิก อบต. และเจ้ำหน้ำที่ อบต.ทุกท่ำน ร่วม  
สมำชิก อบต. หมู่ 7 เป็นเจ้ำภำพบุญกฐินวัดบ้ำนส ำรำญ ในวันที่ 2 – 3 พฤศจิกำยน 2562 
นำยจ ำลอง  ธรรมสัตย์ ขอเชิญสมำชิก อบต. และผู้บริหำรท้องถิ่นทุกท่ำนร่วมงำนบุญสังฆทำน วัดบ้ำน 
สมำชิก อบต. หมู่ 6 หนองเม็ก ในวันอำทิตย์ที่ 18 สิงหำคม 2562 
นำยวิลัย  วิลัยค ำ ได้ชี้แจงเร่ืองไฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยในบ้ำนหัวเรือ บริเวณทุ่งหนองแวงให้ด ำเนินกำร 
สมำชิก อบต.หมู่ 1 ซ่อมแซมให้ด้วย 
น.ส.กรวรรณ  นิธิศธำนี ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทรำบว่ำในช่วงน้ี กองคลังได้ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้ำนไปส ำรวจ  
ผู้อ ำนวยกองคลัง ที่ดินทุกแปลงภำยในต ำบลหัวเรือเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและ 
 ปลูกสร้ำงภำยในวันที่ 1 มกรำคม 2563 
ปิดประชุม เวลำ  15.00 น. 

 
 

        (ลงชื่อ) จ่ำสิบเอกสุชำติ  วรรณภูชำ    ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม  
                          ( สชุำติ  วรรณภูชำ ) 

                 เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมได้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมแล้ว 
เห็นว่ำถูกต้องจึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นเหลักฐำน 

 
  

(ลงชื่อ)    จันทำ   สำยเบำะ 
               (นำยจันทำ  สำยเบำะ) 

            คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
 
 

(ลงชื่อ)     สุริยัน  เพิ่มพูล 
             (นำยสุริยัน  เพิ่มพูล) 

            คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 
 

 
(ลงชื่อ)    บุญมำ  อยู่สุข 

           (นำยบุญมำ  อยู่สุข) 
            คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำฯ 

 
 

(ลงชื่อ)   จันทบำล  สีงำม      ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
           (นำยจันทบำล  สีงำม) 

         ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 


