
 (ส ำเนำ) 
รายงานการประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 
คร้ังท่ี  2/2562 

วันท่ี  23 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 นำยชำลี จอมหงษ์ สมำชิกสภำ อบต. หัวเรือ หมู่ 3 
5 นำยปริญญำ สำยแวว สมำชิกสภำ อบต. หัวเรือ หมู่ 3 
6 นำยศักด์ิศรี สำยนรำ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
7 
8 

นำยฐิติศักด์ิ 
นำยบุญสุข 

วันดี 
จอมหงษ์ 

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

9 นำยจ ำลอง ธรรมสัตย์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
10 นำยเจริญ อุลัยศรี สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
11 นำยบุญมำ อยู่สุข สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
12 นำยทวี สุบุญ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
13 นำยทวี สิทธิจินดำ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
14 นำงสำวประมวล จอมหงษ์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
15 นำยสุวิตร์   จันทร์มะณี สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
16 นำยบัณฑิต สำยงำม สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
17 นำยสอน จำรุกมูล สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
18 นำงผมทอง จิตรสิงห์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
19 นำยประกิจ ยืดยำว สมำชิกสภำ อบต. หัวเรือ หมู่ 11 
20 นำยสมคิด นำมวงค์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
21 นำยสมพงษ์ หอมหวล สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
22 นำงยุพิน สำยสุพรรณ์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
23 นำยวิเชียร สำยแวว สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
24 นำยบัวผัน จิตต์สิงห์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 14 
25 นำยสุรสิทธิ์ จอมหงษ์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 14 
26 นำยปรีชำ ค ำพันธ์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 15 
27 นำยมณี รุ่งเรือง สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 15 
28 นำยพิมล สำยแวว สมำชิกสภำ อบต. หัวเรือ หมู่ 16 
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29 นำงสำวฉวีวรรณ พิมพ์หล่อ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
30 จ่ำสิบเอกสุชำติ วรรณภูชำ เลขำนุกำรสภำ อบต. หัวเรือ 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. นำยจันทำ สำยเบำะ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ  หมู่ 2 
2. นำยสุริยัน เพิ่มพูน  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
3. นำยบุญศรี ผิวทอง  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 8 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นำยวีระชำติ จันทรภรณ์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 
2 
3 

นำยสมร 
นำงบังอร 

สำยเคน 
ค ำพันธ์ 

รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 

4 นำยสมหมำย สำยแวว เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 

5 
6 

นำงอรทัย 
นำงสำวเพชรลดำ 

บุปผำสังข์ 
อัมพร 

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต.หัวเรือ 

7 
8 

นำงสำวกรวรรณ 
นำยพำกเพียร 

นิธิศธำนี 
ศิริพงษ์ 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  

9 นำงสำวพวงเพชร จอมหงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  
10 นำงสำวบุษกร อยู่ชำ ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร 
11 
12 

นำงสำวนุชิดำ 
พระชุมพร 

พิมพ์หล่อ 
สีลส วโร 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 

 
เริ่มประชุม  เวลำ  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นำยจันทบำล  สีงำม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทรำบถึงระเบียบวำระกำรประชุมให้ที่ประชุมได้ทรำบ และได้มี 
ประธำนสภำ อบต. สมำชิก อบต. ได้ขออนุญำตลำ 3 ท่ำน คือ นำยจันทำ  สำยเบำะ สมำชิก อบต. หมู่ 2 ,  
 นำยสุริยัน  เพิ่มพูน  สมำชิก อบต. หมู่ 4 , นำยบุญศรี  ผิวทอง  สมำชิก อบต. หมู่ 8    

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
นำยจันทบำล  สีงำม ได้ให้เลขำนุกำรสภำ อบต. ได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่ผ่ำนมำ เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 
ประธำนสภำ อบต. 2562 
จ.ส.อ.สุชำติ  วรรณภูชำ ได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมสภำคร้ังที่ผ่ำนมำ เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2562 ต้ังแต่ 
เลขำนุกำรสภำ อบต. ระเบียบวำระที่ 1 ถึงระเบียบวำระที่ 5 ให้ที่ประชุมได้รับทรำบและหำกมีสมำชิก อบต.

ท่ำนใดคิดว่ำควรจะแก้ไขข้อควำมใดกรุณำแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ที่ประชุม ไม่มีกำรแก้ไขข้อควำมใด 
นำยจันทบำล  สีงำม ขอมติที่ประชุมว่ำจะรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่ผ่ำนมำ เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม  
ประธำนสภำ อบต. 2562 หรือไม่ 
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มติที่ประชุม  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่ผ่ำนมำ เมื่อวันที่  14 สิงหำคม  2562 มีมติเป็น 

เอกฉันท์ ดังน้ี 
- รับรอง 28  เสียง 
- ไม่รับรอง  -    เสยีง 
- งดออกเสียง   1  เสียง  ได้แก่ นำยจันทบำล  สีงำม ประธำนสภำ อบต. 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) 

นำยจันทบำล  สีงำม ตำมที่ได้แนบรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรแปรญัตติและบันทึกควำมเห็น 
ประธำนสภำ อบต. ของคณะกรรมกำรแปรญัตติในหนังสือเชิญประชุม สมำชิก อบต.หัวเรือ ในวันน้ีปรำกฏ 

ว่ำกำรที่ได้ก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติในวันที่ 15– 17 สิงหำคม 2562 ต้ังแต่
เวลำ 08.30 – 16.30 ณ อำคำรอเนกประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 
ปรำกฏว่ำไม่มีสมำชิก อบต.หัวเรือ  ท่ำนใดประสงค์เสนอค ำแปรญัตติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และในวันที่  19 สิงหำคม 2562 
คณะกรรมกำรแปรญัตติได้ประชุม  คณะกรรมกำรแปรญัตติได้ลงมติเป็นเอกฉันท์      
ด้วยเสียงข้ำงมำก จ ำนวน 3 เสียง ให้ยินยอมตำมร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ร่ำงเดิมในวำระที่ 1 (ขั้นรับหลักกำร) และได้ให้    
นำยบุญสุข  จอมหงษ์  ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติได้ชี้แจงรำยงำนและบันทึก
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตติ 

นำยบุญสุข  จอมหงษ์ ได้อ่ำนรำยงำนกำรประชุมและบันทึกควำมเห็นของคณะกรรมกำรแปรญัตติเหมือนกับ 
ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ  หนังสือที่ได้แนบมำกับหนังสือเชิญประชุม 
นำยจันทบำล  สีงำม ขอมติที่ประชุมสภำ อบต. ว่ำจะให้ผ่ำนร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ประธำนสภำ อบต. งบประมำณ พ.ศ. 2563 ในวำระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ) หรือไม่  
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ผ่ำนร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. 2563 ในวำระที่ 2 (ขั้นแปรญัตติ)โดยยืนยันตำมร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ร่ำงเดิมในวำระที่  1 (ขั้น        
รับหลักกำร) ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก ดังน้ี 

- เห็นชอบ   28  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
- งดออกเสียง    1   เสียง ได้แก่ นำยจันทบำล  สีงำม ประธำนสภำ อบต. 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
       พ.ศ. 2563 ในวาระท่ี 3 (ข้ันลงมติ) 

นำยจันทบำล  สีงำม เมื่อที่ประชุมได้ให้ควำมเห็นชอบในวำระที่ 2 แล้วต่อไปจะเป็นกำรพิจำรณำในวำระที่ 3  
ประธำนสภำ อบต. (ขั้นลงมติ) เป็นกำรให้ควำมเห็นชอบตรำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ อบต.หัวเรือ หรือไม่ 
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มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี 

- เห็นชอบ   28  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ    -    เสียง 
- งดออกเสียง    1   เสียง ได้แก่ นำยจันทบำล  สีงำม ประธำนสภำ อบต. 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง  รายงานขออนุมัติกันเงินในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
        สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

นำยจันทบำล  สีงำม ได้ขอให้เจ้ำหน้ำที่ได้ชี้แจงถึงระเบียบและเหตุผลของกำรขออนุมัติกันเงิน 
ประธำนสภำ 
น.ส.กรวรรณ  นิธิศธำนี ได้ชี้แจงถึงระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน  
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  

พ.ศ. 2561 ข้อ 19 ใหย้กเลิกควำมในข้อ 59 และให้ใช้ข้อควำมน้ีแทน “ข้อ 59 ใน
กรณีที่มีรำยจ่ำย หมวด ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีควำม
จ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยงำนขออนุมัติกัน
เงินต่อสภำท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลำหน่ึงปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรกันเงิน
ตำมวรรคหน่ึงแล้ว หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด ำเนินกำรก่อหน้ีผูกพันให้ขอ
อนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภำท้องถิ่น ซึ่งในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 รำยจ่ำยหมวด ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน มีจ ำนวน 11 
โครงกำร รำยละเอียดตำมหนังสือบันทึกข้อควำมที่ อบ 73702/974 ลงวันที่ 22 
สิงหำคม 2562 และขออนุมัติขยำยเวลำกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 
2561 กรณีไม่มีหน้ีผูกพัน มีจ ำนวน 1 โครงกำร ตำมหนังสือบันทึกข้อควำมที่ อบ 
73702/975 ลงวันที่ 22 สิงหำคม 2562 ที่ได้แจกให้สมำชิก อบต.ทุกท่ำนได้
รับทรำบ ซึ่งเหตุผลที่ขออนุมัติกันเงิน งบประมำณรำยได้ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 
2562 มีงบประมำณรำยได้ 48,614,922.30 บำท จำกที่ประมำณกำรรำยรับไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 
51,060,000 บำท ซึ่งยังคงเหลืออีก 2 เดือน งบประมำณรำยได้คงจะเข้ำมำตำมที่ได้
ประมำณกำรต้ังรับเอำไว ส่วนโครงกำรที่ขออนุมัติขยำยเวลำกันเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. 2561 กรณีไม่มีหน้ีผูกพัน จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรก่อสร้ำง
อำคำรห้องประชุมและกิจกำรสภำท้องถิ่น งบประมำณ 1,300,000.- บำท สำเหตุมำ
จำกติดขัดในข้อก ำหนดกำรจ้ำงออกแบบโครงกำรสร้ำงอำคำรจะต้องให้วิศวกรออกแบบ
และค ำนวณแบบรำยละเอียดโครงสร้ำงให้ถูกต้องครบถ้วน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องกำรที่
จะด ำเนินโครงกำร จึงได้ขอกันเงินตำมระเบียบที่อ้ำงถึง เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 กรณีไม่มีหน้ีผูกพัน โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 
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1. โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องประชุมและกิจกำรสภำท้องถิ่น เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงอำคำรห้องประชุมและกิจกำรสภำท้องถิ่นต่อเน่ืองจำกงบประมำณปีที่ผ่ำนมำ 
(พ.ศ.2561) รำยละเอียดงำนได้แก่ งำนตกแต่งภำยในอำคำร งำนพื้น งำนผนัง งำน
ระบบไฟฟ้ำ งำนสุขภัณฑ์ห้องน้ ำ และงำนทำสี (รำยละเอียดตำมแบบแปลนที่องค์กำร-
บริหำรส่วนต ำบลหัวเรือก ำหนด) งบประมำณ 300,000.- บำท (สำมแสนบำทถ้วน)    
โดยมีประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ เรื่อง กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยละเอียดแนบท้ำยบันทึก
ข้อควำมน้ี โดยงบประมำณต้ังจ่ำยจำกส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 

2. โครงกำรปรับปรุงตลำดสดหัวเรือ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำก่อสร้ำงห้องน้ ำ  
จ ำนวน 3 ห้อง บริเวณตลำดสดหัวเรือ ที่พิกัด N1699117,E481915 งบประมำณ  
150,000.- บำท (หน่ึงแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) รำยละเอียดตำมแบบแปลนองค์กำร-
บริหำรส่วนต ำบลหัวเรือก ำหนด โดยงบประมำณต้ังจ่ำยจำกส ำนักปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหัวเรือ 

3. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหัวเรือ หมู่ที่ 1 เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด ศก. 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. (ฝำ-
ตะแกรงเหล็ก) บริเวณหน้ำบ้ำนแม่ดำรำไปห้วยวังยำง ระยะทำง 130 ม. ที่พิกัด 
N1698404 ,E481844 รำยละเอียดตำมแบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       
หัวเรือ งบประมำณ  100,000.-  บำท (หน่ึงแสนบำทถ้วน)  

4. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหัวเรือ หมู่ที่ 3 เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด ศก. 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. (ฝำตะแกรง
เหล็ก) บริเวณสำมแยกโรงเรียนชุมชนบ้ำนหัวเรือเชื่อมท่อระบำยน้ ำเส้นทำงหลวงชนบท 
หมำยเลข 3002 ระยะทำง 195 ม. ที่พิกัด N169905,E482065 รำยละเอียดตำม
แบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ งบประมำณ  150,000.- บำท (หน่ึงแสน-
ห้ำหมื่นบำทถ้วน)  

5. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนส ำรำญ หมู่ที่ 7 เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด ศก. 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. (ฝำตะแกรงเหล็ก) 
บริเวณหน้ำโรงเรียนบ้ำนส ำรำญ ระยะทำง 91ม. ที่พิกัด N1702121,E480839 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ งบประมำณ 70,000.- บำท  
(เจ็ดหมื่นบำทถ้วน)  

6. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนค้อ หมู่ที่ 9 เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด ศก. 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. (ฝำตะแกรง
เหล็ก) บริเวณบ้ำนนำยพิน  เชื้อชัย  เชื่อมทำงหลวงหมำยเลข 212 กม.14 ระยะทำง 
34 ม. ที่พิกัด N1697942,E481163 รำยละเอียดตำมแบบแปลนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหัวเรือ งบประมำณ 50,000.-บำท  (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)  
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7. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนอ้น หมู่ที่  10 เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด ศก. 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. (ฝำตะแกรง
เหล็ก) บริเวณซอยศรีบูเชื่อมคลองชลประทำนหนองช้ำงใหญ่) ระยะทำง 60 ม. ที่พิกัด 
N1700618,E484539 รำยละเอียดตำมแบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ  
งบประมำณ  80,000.- บำท (แปดหมื่นบำทถ้วน)  

8. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหัวเรือ หมู่ที่ 11 เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด ศก. 0.40 ม.  ชนิดผ่ำซีก ระยะทำงรวม  
180  ม. ที่พิกัด N1699563, E481836 รำยละเอียดตำมแบบแปลนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหัวเรืองบประมำณ 50,000.- บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)  

9. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองก่ำน  หมู่ที่ 12 เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด ศก. 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.   
(ฝำตะแกรงเหล็ก) บริเวณถนนชลประทำน ระยะทำง 34 ม. ที่พิกัด 
N1698463,E480081 รำยละเอียดตำมแบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ  
งบประมำณ  50,000.- บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน)  

10. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด ศก. 0.40 ม. งบประมำณรวม   
228,000.- บำท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบำทถ้วน) แบ่งเป็น  2  ช่วงดังน้ี 

ช่วงที่ 1  วำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด เส้นผ่ำน ศก. 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก 
คสล. (ฝำตะแกรงเหล็ก) บริเวณทำงหลวงชนบทเชื่อมบ้ำนทุ่งหนองพอก ระยะทำงรวม 
139 ม. ที่ พิกัด N 1696717, E487147 รำยละเอียดตำมแบบแปลนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ   

ช่วงที่ 2  วำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด เส้นผ่ำน ศก. 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก 
คสล. (ฝำตะแกรงเหล็ก) บริเวณกลำงหมู่บ้ำนทุ่งหนองพอก ระยะทำงรวม 177 ม.      
ที่พิกัด N 1696486,E486640 รำยละเอียดตำมแบบแปลนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหัวเรือ  

11. โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหัวเรือทอง  หมู่ที่ 16 เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. ขนำด ศก.0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.    
(ฝำตะแกรงเหล็ก) บริเวณซอยบ้ำนแม่จันมี  สุหงษำถึงสี่แยกศูนย์ถ่ำยทอด ระยะทำง 
110 ม. ที่พิกัด N1700092,E485175 รำยละเอียดตำมแบบแปลนองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหัวเรือ  งบประมำณ  80,000.- บำท  (แปดหมื่นบำทถ้วน)  

ขออนุมัติขยำยเวลำกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2561 กรณีไม่มี
หน้ีผูกพัน จ ำนวน 1 โครงกำร ดังน้ี  

- โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องประชุมและกิจกำรสภำท้องถิ่นฯ (รำยละเอียด 
ตำมแบบแปลนที่ อบต.หัวเรือก ำหนด) งบประมำณ 1,300,000.- บำท (หน่ึงล้ำน -
สำมแสนบำทถ้วน) และด ำเนินกำรตำมระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องแล้ว 
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นำยจันทบำล  สีงำม ตำมที่เจ้ำหน้ำที่ได้ชี้แจงถึงระเบียบและเหตุผลของกำรขออนุมัติกันเงินต่อสภำท้องถิ่น  
ประธำนสภำ อบต. ซึ่งมีจ ำนวน 12 โครงกำร มีสมำชิก อบต.ท่ำนใดสงสัยจะอภิปรำยซักถำมก็ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม  ไม่มีใครอภิปรำย 
นำยจันทบำล สีงำม ขอมติที่ประชุมว่ำจะอนุมัติกันเงินในกรณีที่มีรำยจ่ำย หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ
ประธำนสภำ อบต. สิ่งก่อสร้ำงยังไม่ก่อหน้ีผูกพัน ตำมรำยละเอียดข้อ 19 จ ำนวน 12 โครงกำร หรือไม่  
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กันเงินในกรณีที่มีรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ 

สิ่งก่อสร้ำงยังไม่ก่อหน้ีผูกพัน ตำมรำยละเอียดข้อ 19 จ ำนวน 12 โครงกำร ด้วย
คะแนนเสียงข้ำงมำก ดังน้ี 

- อนุมัติ 28  เสียง 
- ไม่อนุมัติ  -    เสยีง 
- งดออกเสียง  1   เสียง ได้แก่ นำยจันทบำล สีงำม ประธำนสภำ อบต. 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ือง ขอเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงวัดหนองยาง(ร้าง) 
นำยจันทบำล  สีงำม ได้กรำบนมัสกำรพระชุมพร สีล สวโร ได้ชี้แจงเร่ืองกำรเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือส ำคัญ 
ประธำนสภำ อบต. ส ำหรับที่หลวงวัดหนองยำง(ร้ำง) ให้ที่ประชุมได้รับทรำบถึงควำมเป็นมำว่ำเป็นอย่ำงไร 
พระชุมพร  สีล สวโร ตำมที่แจกเอกสำรรำยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องน้ีให้กับที่ประชุมได้รับทรำบ  จึงได้ขอชี้แจง 

เพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทรำบถึงควำมเป็นมำว่ำเป็นอย่ำงไร ด้วยวัดหนองยำง(ร้ำง) 
หรือวัดร้ำง ตำมเอกสำร น.ส.3 เลขที่ 257 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี เน้ือที่
ประมำณ 7 ไร่ 1 งำน 55 ตำรำงวำ ออกเมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม 2513 และได้ขึ้น
ทะเบียนวัดร้ำงเลขที่ดินศำสนสมบัติกลำง จ.อุบลรำชธำนี เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2548 
และต่อมำส ำ นักงำนพุทธศำสนำจังหวัดท ำหนังสือถึงเจ้ำพนักงำนที่ ดินจังหวัด
อุบลรำชธำนี เพื่อขอออกโฉนดที่ดินวัดหนองยำง(ร้ำง) หรือวัดร้ำง เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 
2559 แต่ที่วัดหนองยำง(ร้ำง) หรือวัดร้ำง ตำมเอกสำร น.ส.3 เลขที่ 257  เน้ือที่
ประมำณ 7 ไร่ 1 งำน 55 ตำรำงวำ ต่อมำได้ออกเป็นหนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง 
(ส.ร.1) เลขที่ 49407 ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เน้ือที่ประมำณ 6 ไร่ 3 งำน        
87 ตำรำงวำ ออกให้วันที่ 22 ตุลำคม 2534 ซึ่งเป็นกำรออกทีหลัง จึงอยำกจะขอ    
เพิกถอนหนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวงวัดหนองยำง(ร้ำง) โดยให้ที่ประชุมสภำ อบต.     
หัวเรือ ให้ควำมเห็นชอบเพื่อจะด ำเนินกำรต่อไปตำมระเบียบ 

นำยวีระชำติ  จันทรภรณ์   ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่ำกำรจะขอใช้ที่หรือขอเพิกถอนจะต้องผ่ำนกำรประชำคมหมู่บ้ำน 
นำยก อบต.  ให้ควำมเห็นชอบเสียก่อนที่จะให้สภำ อบต.หัวเรือ ให้ควำมเห็นชอบ ในฐำนะที่ อบต.  

หัวเรือ มีหน้ำที่ดูแลที่สำธำรณะประโยชน์ 
นำยบุญสุข  จอมหงษ์ ชำวบ้ำนหนองยำงพร้อมที่จะประชำคมให้วัดหนองยำง(ร้ำง) หรือวัดร้ำงเป็นวัด แต่ 
สมำชิก อบต. หมู่ 5 อยำกจะให้ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดได้มำชี้แจงห้ำชำวบ้ำนหนองยำงได้เข้ำใจว่ำ 

เป็นอย่ำงไร เพื่อจะได้ท ำให้ถูกต้อง 
จ.ส.อ.สุชำติ  วรรณภูชำ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทรำบว่ำ ก็คงจะให้บ้ำนหนองยำงได้จัดประชำคมหมู่บ้ำนใน
ปลัด อบต.  กำรขอเพิกถอนหนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวงวัดหนองยำง(ร้ำง) ที่ออกทับซ้อนกับ น.ส.3  

โดยขอให้พระชุมพร สีล สวโร หรือส ำนักพระพุทธศำสนำได้เข้ำร่วมประชำคมชี้แจงให้
ชำวบ้ำนหนองยำงได้เข้ำใจ จะเป็นวันไหนน้ันก็ขอให้แจ้งมำจะได้ประสำนกับ 
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พระชุมพร สีล สวโร เมื่อประชำคมเรียบร้อยแล้วถึงเข้ำที่ประชุม อบต.หัวเรือ เพื่อ
ด ำเนินกำรต่อไป วันน้ีคงจะเพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวงวัดหนองยำง
(ร้ำง) ไม่ได้ 

นำยจันทบำล  สีงำม ก็ชี้แจงที่ประชุมได้รับทรำบว่ำ ก็คงจะด ำเนินกำรตำมที่ปลัด อบต.ได้ชี้แจง 
ประธำนสภำ อบต. 

ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ือง อ่ืนๆ 
นำยบุญมำ  อยู่สุข ได้ชี้แจงให้ผู้บริหำรได้ทรำบ ถนนระหว่ำงหมู่ 7 – 11 เป็นหลุมเป็นบ่อให้ด ำเนินกำร 
สมำชิก อบต. หมู่ 7 ซ่อมแซมด้วยและกำรจัดเก็บขยะให้ไปจัดเก็บด้วย อย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และขอ 

รำยชื่อสมำชิก อบต.ทุกท่ำน ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกคนในงำนกฐิน วันที่ 2 - 3  
พฤศจิกำยน 2562 ที่วัดบ้ำนส ำรำญ  

นำยจ ำลอง  ธรรมสัตย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทรำบว่ำ ในวันเสำร์ที่ผ่ำนมำได้เกิดวำตภัยที่บ้ำนหนองเม็ก ที่บ้ำน 
สมำชิก อบต. หมู่ 6 นำยแผลง  ผิวทอง พัดสังกะสีไปหมดทั้งหลัง ขอให้ผู้บริหำรได้เข้ำไปช่วยเหลือด้วยและ

ให้เจ้ำหน้ำที่ไปตัดต้นไม้ให้ด้วย เพรำะอยู่ใกล้สำยไฟฟ้ำ 
นำยสอน  จำรุกขมูล ได้ชี้แจงว่ำบ้ำนอ้นได้รับควำมเดือดร้อน ถนน คสล. 2 สำย คือ ถนน คสล. หน้ำบ้ำน 
สมำชิก อบต. หมู่ 10 นำยวิชิต สุหงษำ และถนน คสล. จำกบ้ำนอ้นมำบ้ำนหัวเรือทองให้ไปซ่อมแซมให้ด้วย 
น.ส.ยุพิน  สำระขันธ์ ขอเชิญสมำชิก อบต.ทุกท่ำนและผู้บริหำรท้องถิ่นทุกคนร่วมบุญสังฆทำนมันในวัน 
สมำชิก อบต. หมู่ 13 อำทิตย์ที่วัดทุ่งหนองพอก 
นำยมณี  รุ่งเรือง ได้กล่ำวขอบคุณกองทุนสวัสดิกำรต ำบลหัวเรือที่มอบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบวำตภัย  
สมำชิก อบต. หมู่ 15 จ ำนวน 2 รำย ในพื้นที่บ้ำนทุ่งขำมเหนือ รำยละ 1,000.- บำท  
น.ส.พวงเพชร  จอมหงษ์ ได้ชี้แจงกำรประกวดร้องสรภัญญะ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จะเริ่มในวันที่ 5  
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ ตุลำคม 2562 ขอควำมร่วมมือประชำสัมพันธ์และให้แต่ละหมู่บ้ำนส่งเข้ำร่วม

ประกวดร้องสรภัญญะด้วย 
นำยบุญสุข  จอมหงษ์ ได้ขอบคุณผู้บริหำรที่ได้จัดหำงบประมำณ 20,000.- บำท จำกพัฒนำสังคมและควำม 
สมำชิก อบต. หมู่ 5 มั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลรำชธำนีมำช่วยปรับปรุงที่พักของคนพิกำรให้ดีขึ้น 
นำยวีระชำติ  จันทรภรณ์  ได้ตอบข้อซักถำมที่สมำชิก อบต.ทุกท่ำนได้ซักถำมให้สมำชิกได้เข้ำใจและได้แจ้งให้ที่ 
นำยก อบต.  ประชุมได้รับทรำบถึงกำรของบประมำณจำกอ ำเภอและองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
นำยสมร  สำยเคน ได้ตอบขอซักถำมที่สมำชิก อบต.ได้ซักถำม 
รองนำยก อบต. 
นำยจันทบำล  สีงำม ได้สั่งปิดประชุมเวลำ 15.30 น. 
ประธำนสภำ  
ปิดประชุม  เวลำ  15.30 น. 

 
        (ลงชื่อ) จ่ำสิบเอกสุชำติ  วรรณภูชำ    ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม  

                          ( สชุำติ  วรรณภูชำ ) 
                 เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 
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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 


