
 (ส ำเนำ) 
รายงานการประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

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

วันท่ี  23 ธันวาคม  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. นำยสุริยัน  เพิ่มพูล  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
  8. นำยศักด์ิศรี  สำยนรำ  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 4 

9. นำยฐิติศักด์ิ  วันดี  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
10. นำยบุญสุข  จอมหงษ์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
11. นำยจ ำลอง  ธรรมสัตย์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 6 

  12. นำยเจริญ  อุลัยศรี  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
13. นำยบุญมำ  อยู่สุข  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 7 

  14. นำยทวี  สุบุญ  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
  15. นำยบุญศรี  ผิวทอง  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  16. นำยทวี  สิทธิจินดำ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  17. นำงสำวประมวล จอมหงษ์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 9 

18. นำยสุวิตร์   จันทรม์ะณี สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
  19. นำยบัณฑิต  สำยงำม  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
  20. นำยสอน  จำรุกมูล  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
  21. นำงผมทอง  จิตรสิงห์  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  22. นำยประกิจ  ยืดยำว  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  23. นำยสมคิด  นำมวงค์  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  24. นำยสมพงษ์  หอมหวล สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 12 

25. นำงสำวยุพิน สำระขันธ์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
  26. นำยวิเชียร  สำยแวว  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 13 

27. นำยบัวผัน    จิตต์สิงห์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 14 
  28. นำยสุรสิทธิ์  จอมหงษ์ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 14 
  29. นำยปรีชำ  ค ำพันธ์  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 15 
  30. นำยมณี  รุ่งเรือง  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 15 
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31. นำยพิมล  สำยแวว  สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  32. นำงสำวฉวีวรรณ พิมพ์หล่อ สมำชิกสภำ อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  33. จ่ำสิบเอกสุชำติ วรรณภูชำ เลขำนุกำรสภำ อบต.หัวเรือ 

 
ผู้ไม่มำประชุม   

- ไม่มี   – 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นำยวีระชำติ  จันทรภรณ์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 
  2.  นำยสมร  สำยเคน  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 
  3.  นำงบังอร  ค ำพันธ์  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 

4. นำยสมหมำย  สำยแวว  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวเรือ 
  5. นำงสำวกรวรรณ นิธิศธำนี  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
  6.  นำยพำกเพียร ศิริพงษ์  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
  7.  นำงสำวพวงเพชร จอมหงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
  8.  นำงสำวเพชรลดำ อัมพร  หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต.หัวเรือ 
  9. นำงสำวบุษกร  อยู่ชำ  ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม 
  10. นำงสำวนุชิดำ พิมพ์หล่อ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
   

เร่ิมประชุม  เวลำ  09.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นำยจันทบำล  สีงำม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทรำบถึงระเบียบวำระกำรประชุมให้ที่ประชุมได้ทรำบ  
ประธำนสภำ อบต.   

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
นำยจันทบำล  สีงำม ตำมที่ได้รับส ำเนำรำยงำนกำรประชุม เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2562 พร้อมกับหนังสือ 
ประธำนสภำ อบต. เชิญประชุม มีสมำชิก อบต.ท่ำนใดจะขอแก้ไขข้อควำมใด กรุณำแจ้งให้ทรำบด้วย 
ที่ประชุม ไม่มีกำรแก้ไข 
นำยจันทบำล  สีงำม ขอมติที่ประชุมว่ำจะรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่ผ่ำนมำ เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม  
ประธำนสภำ อบต. 2562 หรือไม่ 
มติที่ประชุม  มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่ผ่ำนมำ เมื่อวันที่  23 สิงหำคม  2562 มีมติเป็น 

เอกฉันท์ ดังน้ี 
- รับรอง 32  เสียง 
- ไม่รับรอง  -    เสยีง 
- งดออกเสียง   -  เสียง   
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 2562 

นำยจันทบำล  สีงำม ได้ขอให้เจ้ำหน้ำที่ได้ชี้แจงถึงกำรรำยงำนผลกำรติดตำมำและประเมินผลแผนพัฒนำ 
ประธำนสภำ อบต. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
น.ส.นุชิดำ  พิมพ์หล่อ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทรำบถึงระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 6 กำร

รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อ
สภำท้องถิ่นอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี ส ำหรับกำรรำยงำนผล
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยละเอียด
เอกสำรที่ให้กับสมำชิก อบต.ทุกท่ำน ประกอบด้วยงบแสดงผลกำรด ำเนินงำนจ่ำยจำก
เงินรำยรับและเงินสะสม ต้ังแต่ 1 ตุลำคม 2561 ถึง 30 กันยำยน 2562 ผลกำร
ด ำเนินงำนในงบลงทุนในแผนงำนเคหะและชุมชนปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ผลกำร
ด ำเนินงำนกำรจ่ำยขำดเงินสะสมปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และผลกำรด ำเนินงำนกำร
จ่ำยเงินทุนส ำรองสะสม ปีงบประมำณ 2562 
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ข้อบัญญัติองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัเรอื ปีงบประมาณ 2562 

แผนงำนเคหะและชมุชนงำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ วงเงินตาม

สัญญา 
เลขที่
สัญญา 

ลงวันที ่ คู่สัญญา สถานะ 

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ.ค้อ ม.9 (ซอยตัดใหม่หลังบ้ำนนำยพิน เชื้อชัย 100,000.- 99,500.- 34/2562 26 มิ.ย.2562 ร้ำนโชคคณูทวี
ทรัพย5์9 

เบิกจ่ำย 
3 ก.ย.62 

2 
 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ.อ้น ม.10(ซอยศรบีู2 บริเวณบ้ำนนำยศุภชัย 
ศิรนินท์) 

100,000.- 99,500.- 39/2562 8 ก.ค.2562 หจก.โชคชยั
รุ่งเรืองกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
16 ก.ย.62 

3 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง บ.อ้น ม.10(ถนนสำย หมู่ที่ 16 ถึงหมู่ที่ 10) 100,000.- 99,500.- 40/2562 8 ก.ค. 2562 หจก.โชคชยั
รุ่งเรืองกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
16 ก.ย.62 

4 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง บ.หัวเรือ ม.11(ซอยโนนแดง) 100,000.- 99,500.- 41/2562 31 ก.ค. 2562 หจก.โชคชยั
รุ่งเรืองกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
20 ก.ย.62 

5 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรัง บ.หัวเรือ ม.11(ซอยพำเจริญ) 50,000.- 49,800.- 42/2562 31 ก.ค.2562 หจก.โชคชยั
รุ่งเรืองกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
20 ก.ย.62 

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.หัวเรือ ม.11 (ซอย1) 50,000.- 49,800.- 43/2562 31 ก.ค. 2562 หจก.โชคชยั
รุ่งเรืองกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
20 ก.ย.62 

7 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.หนองก่ำน ม.12 (ซอย4) 60,000.- 59,500.- 44/2562 16 ส.ค. 2562 ร้ำนโชคคณูทวี
ทรัพย5์9 

เบิกจ่ำย 
 9 ต.ค.62 

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.หนองก่ำน ม.12 (ซอย3) 140,000.- 139,500.- 45/2562 16 ส.ค. 2562 ร้ำนโชคคณูทวี
ทรัพย5์9 

เบิกจ่ำย 
 9 ต.ค.62 

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.หนองจิก ม.14 (ถนนเส้นแปดร้อย) 70,000.- 69,500.- 46/2562 16 ส.ค. 2562 ร้ำนโชคคณูทวี
ทรัพย5์9 

เบิกจ่ำย 
 9 ต.ค.62 

10 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.ทุ่งขำมเหนือ ม.15 (ถนนเส้นกลำงบ้ำนเชื่อม 
บ้ำนทุ่งขำมเหนือ) 

100,000.- 99,500.- 47/2562 16 ส.ค. 2562 ร้ำนโชคคณูทวี
ทรัพย5์9 

เบิกจ่ำย 
 15 ต.ค.62 

11 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.หนองมุก ม.2 (ซอยบ้ำนพ่อภพ ม่วงอ่อน) 100,000.- 98,500.- 14/2562 28 มี.ค. 2562 บ.อุบลมวลชน
ก่อสร้ำง 

เบิกจ่ำย  
24 พ.ค.62 
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ข้อบัญญัติองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัเรอืปีงบประมาณ 2562 

แผนงำนเคหะและชมุชนงำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ วงเงินตาม

สัญญา 
เลขที่
สัญญา 

ลงวันที ่ คู่สัญญา สถานะ 

12 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.หนองมุก ม.2 (ซอยโชคเจริญ) 100,000.- 98,500.- 15/2562 28 มี.ค. 2562 บ.อุบลมวลชน
ก่อสร้ำง 

เบิกจ่ำย  
24 พ.ค.62 

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.หัวเรือ ม.16 (ซอยบ้ำนนำยจ ำลอง เชื่อมซอย
ฟำร์มสิทธิพล) 

100,000.- 99,500.- 48/2562 16 ส.ค. 2562 ร้ ำน โช ค คู ณ ท วี
ทรัพย์59 

เบิกจ่ำย 
15ต.ค.62 

14 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหัวลิง 400,000.- 399,000.- 49/2562 5 ก.ย. 2562 บ .อุ บ ล ม ว ล ช น
ก่อสร้ำง 

เบิกจ่ำย 
 5 พ.ย.62 

15 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.หนองจอก ม.4 (ซอย3) 40,000.- 40,000.- 54/2562 19 ก.ย. 2562 หจก.โชคชยั
รุ่งเรืองกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
 9 ต.ค.62 

16 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.หนองยำง ม.5 (บริเวณบ้ำนพ่อวิเชียร  น้ ำ
เงิน) 

100,000.- 98,500.- 16/2562 28 มี.ค. 2562 บ .อุ บ ล ม ว ล ช น
ก่อสร้ำง 

เบิกจ่ำย 
24 พ.ค.62 

17 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.หนองเม็ก ม.6 (ซอยรุ่งโรจน์) 100,000.- 98,500.- 17/2562 28 มี.ค. 2562 บ .อุ บ ล ม ว ล ช น
ก่อสร้ำง 

เบิกจ่ำย 
24 พ.ค.62 

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.หนองเม็ก ม.6 (ซอยวัดทุ่งเศรษฐี) 100,000.- 98,500.- 18/2562 28 มี.ค. 2562 บ .อุ บ ล ม ว ล ช น
ก่อสร้ำง 

เบิกจ่ำย 
24 พ.ค.62 

19 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.ส ำรำญ ม.7 (ซอยคอกหมู) 100,000.- 99,500.- 36/2562 26 มิ.ย. 2562 ร้ ำน โช ค คู ณ ท วี
ทรัพย์59 

เบิกจ่ำย 
3 ก.ย.62 

20 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.หนองจ ำนัก ม.8 (ซอย1) 100,000.- 99,500.- 38/2562 8 ก.ค. 2562 หจก.โชคชยั
รุ่งเรืองกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
16 ก.ย.62 

21 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.ค้อ ม.9 (ซอยฟำร์มไก่) 100,000.- 99,500.- 35/2562 26 มิ.ย. 2562 ร้ ำน โช ค คู ณ ท วี
ทรัพย์59 

เบิกจ่ำย 
3 ก.ย.62 

23 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน บ.หัวเรือ ม.1(ถนนเสน้เข้ำโนน
อุโมงค์) 

150,000.- 149,000.- 29/2561 5 มิ.ย. 2562 หจก.ชัยรุ่งเรือง
เจริญกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
1 ก.ค.62 
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ข้อบัญญัติองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวัเรอืปีงบประมาณ 2562 

แผนงำนเคหะและชมุชนงำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ วงเงินตาม

สัญญา 
เลขที่
สัญญา 

ลงวันที ่ คู่สัญญา สถานะ 

24 โครงกำรบุกเบิกถนนดินภำยในหมู่บ้ำน บ.หนองจิก ม.14 30,000.- 29,800.- 33/2561 5 มิ.ย. 2562 ร้ำนโชคไพบูลย ์ เบิกจ่ำย 
8 ก.ค.62 

25 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน บ.บ้ำนทุ่งขำมเหนือ ม.15 (ถนน
เส้นกลำงบ้ำน) 

70,000.- 69,800.- 30/2561 10 มิ.ย. 2562 ร้ำนโชคไพบูลย ์ เบิกจ่ำย 
8 ก.ค.62 

26 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน บ.หัวเรือทอง ม.16(ซอยบ้ำนพ่อ
พรมมำ) 

40,000.- 39,800.- 31/2561 11 มิ.ย. 2562 หจก.ชัยรุ่งเรือง
เจริญกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
8 ก.ค.62 

27 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในต ำบล 250,000.- 249,000.- 19/2561 19 เม.ย. 2562 หจก.ชัยรุ่งเรือง
เจริญกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
24 พ.ค.62 

28 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน บ.หนองมุก ม.2(ซอยโชคเจริญ 
เชื่อมบ้ำนหนองจิก) 

50,000.- 49,500.- 25/2561 28 พ.ค 2562 หจก.ชัยรุ่งเรือง
เจริญกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
21 มิ.ย.62 

29 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน บ.หนองจอก ม.4(ซอยบ้ำนพ่อ
ค ำนึง หอมหวน ถึงซอยประปำบ้ำนหนองจอก) 

140,000.- 139,500.- 22/2561 17 พ.ค. 2562 ร้ำนโชคไพบูลย ์ เบิกจ่ำย 
6 มิ.ย.62 

30 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน บ.หนองจอก ม.4(ซอยบ้ำนพ่อ
บุญเหลือ เพิม่พูล) 

40,000.- 39,800.- 23/2561 17 พ.ค. 2562 หจก.ชัยรุ่งเรือง
เจริญกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
6 มิ.ย.62 

31 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน บ.หนองยำง ม.5(ซอยวัดเก่ำ,
ถนนเส้นล ำห้วยบัวบั่ว,ซอยคอกวัว,ซอยหนองแคนเชื่อมทุ่งขำมเหนือ 

120,000.- 119,500.- 26/2561 28 พ.ค. 2562 ร้ำนโชคไพบูลย ์ เบิกจ่ำย 
21 มิ.ย. 62 
 

32 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน บ.หนองเม็ก ม.6(ซอยพรมทำ) 30,000.- 29,800.- 27/2561 28 พ.ค. 2562 หจก.ชัยรุ่งเรือง
เจริญกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
21 มิ.ย.62 

33 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน บ.ส ำรำญ ม.7(ซอยสำยลมเลยีบ
ฝังชลประทำน) 

80,000.- 79,500.- 24/2561 17 พ.ค. 2562 ร้ำนโชคไพบูลย ์ เบิกจ่ำย 
6 มิ.ย.62 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือปีงบประมาณ 2562 

แผนงำนเคหะและชุมชนงำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  
ล าดับ

ท่ี 
รายการ งบประมาณ วงเงินตาม

สัญญา 
เลขท่ี
สัญญา 

ลงวันท่ี คู่สัญญา สถานะ 

34 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน บ.หนองจ ำนัก ม.8(ซอย1) 50,000.- 49,500.- 28/2561 28 พ.ค. 2562 หจก.ชัยรุ่งเรือง
เจริญกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
21 มิ.ย.62 

35 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน บ.หนองจิก ม.14 50,000.- 49,800.- 32/2561 11 มิ.ย. 2562 หจก.ชัยรุ่งเรือง
เจริญกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
8 ก.ค.62 

36 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ.หัวเรือ ม.1(บริเวณหน้ำ
บ้ำนแม่ดำรำไปห้วยวังยำง) 

100,000.- 99,500.- 3/2563 21 พ.ย.2562 หจก. โชคชัย
รุ่งเรืองกำรโยธำ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

37 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ.หัวเรือ ม.3(บริเวณสำมแยก
โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัวเรือฯ) 

150,000.- 149,500.- 4/2563 21 พ.ย.2562 หจก. โชคชัย
รุ่งเรืองกำรโยธำ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

38 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ.ส ำรำญ ม.7(บริเวณหน้ำ
โรงเรียนบ้ำนส ำรำญ) 

70,000.- 69,500.- 5/2563 21 พ.ย.2562 หจก. โชคชัย
รุ่งเรืองกำรโยธำ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

39 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ.ค้อ ม.9(บริเวณซอยบ้ำน
นำยพิน เชื้อชัย เชื่อม ทำงหลวงหมำยเลข 212 กม.14) 

50,000.- 49,500.- 6/2563 21 พ.ย.2562 หจก. โชคชัย
รุ่งเรืองกำรโยธำ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

40 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ.อ้น ม.10(บริเวณซอยศรีบู 
เชื่อมคลองชลประทำนหนองช้ำงใหญ่) 

80,000.- 79,500.- 7/2563 21 พ.ย.2562 หจก. โชคชัย
รุ่งเรืองกำรโยธำ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

41 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ.หัวเรือ ม.11 50,000.-     ไม่กอ่หน้ีผูกพนั 

42 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ.หนองก่ำน ม.12(บริเวณ
ถนนชลประทำน) 

50,000.-     ไม่กอ่หน้ีผูกพนั 

43 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ.ทุ่งหนองพอก ม. 13(
บริเวณทำงหลวงชนบท เชื่อมทุ่งหนองพอก) 

228,000.-     ไม่กอ่หน้ีผูกพนั 

44 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำภำยในหมู่บ้ำน บ.หัวเรือทอง ม.16(บริเวณ
ซอยบ้ำนแม่จันมี สุหงษำถึงสี่แยกศูนย์ถ่ำยทอดฯ 

80,000.-     ไม่กอ่หน้ีผูกพนั 

1 โครงกำรปรับปรุงตลำดสดหัวเรือ 150,000.-     ไม่กอ่หน้ีผูกพนั 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ปีงบประมาณ 2562 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไปงำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทอำคำรต่ำงๆ 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ งบประมาณ วงเงินตาม
สัญญา 

เลขท่ี
สัญญา 

ลงวันท่ี คู่สัญญา สถานะ 

1 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรและห้องประชุมและกิจกำรสภำท้องถิ่น 300,000.-     ไม่ก่อหน้ี
ผูกพัน 

 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือปีงบประมาณ 2561(ขยาย/กันเงิน) 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไปงำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทอำคำรต่ำงๆ 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ งบประมาณ วงเงินตาม
สัญญา 

เลขท่ี
สัญญา 

ลงวันท่ี คู่สัญญา สถานะ 

1 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรห้องประชุมและกิจกำรสภำท้องถิ่น 1,300,000.- 1,177,500.- 2/2563 21 พ.ย.2562 หจก.เพชรไพฑูรย์
กำเด้น 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 
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จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
แผนงำนเคหะและชุมชนงำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  

ล าดับ
ท่ี 

รายการ งบประมาณ วงเงินตาม
สัญญา 

เลขท่ี
สัญญา 

ลงวันท่ี คู่สัญญา สถานะ 

1 โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมถนนสำยโนนอุโมงค์ บ.หัวเรือ ม.1 79,000.- 
 

78,500.- 1/2562 11/10/61 หจก.อุบลมำสเตอร์
เซอรวิส 

เบิกจ่ำย 
26 ธ.ค.61 

2 โครงกำรปรับปรังตลำดสดหัวเรือ ม.3 ปรับปรุงซ่อมแซม 
 

458,500.- 457,000.- 2/2562 11/10/61 หจก.อุบลมำสเตอร์
เซอร์วิส 

เบิกจ่ำย 
6 มิ.ย.62 

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.ทุ่งหนองพอก ม.13 ช่วงที่ 1 ซอย 2 
ช่วงที่ 2 ซอยทำงเข้ำวัดบ้ำนทุ่งหนองพอก 

280,000.- 
120,000.- 

278,500.- 
119,500.- 

3/2562 11/10/61 ร้ำนห้วยคุ้ม เบิกจ่ำย 
29 พ.ย.61 

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ.หนองจิก ม.14 ซอย4200 250,000.- 
 

249,000.- 4/2562 11/10/61 ร้ำนห้วยคุ้ม เบิกจ่ำย 
23 พ.ย.61 

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.หนองจ ำนัก ม.8 ช่วงที่1ซอยในหนองจ ำ
นักช่วงที่ 2 ซอย9 บ้ำนหนองจ ำนัก 
ช่วงที่ 3 ซอยทุ่งขำมใต้ 

200,000.- 
170,000.- 

30,000.- 

198,500.- 
169,500.- 

30,000.- 

5/2562 11/10/2562 ห้วยคุ้มวัสดุ เบิกจ่ำย 
23 พ.ย.61 

6 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ.ค้อ ม.9 ซอย2 230,000.- 
 

229,000.- 6/2562 11/102561 ร้ำนเดอะเจฟฟรี เบิกจ่ำย 
6 ก.พ.62 

7 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ บ.ค้อ ม.9 ช่วงที่ 1 บริเวณซอย2 
ช่วงที่2 ถนนหน้ำบ้ำนนำยวิหำร จันจุฬำ 

46,000.- 
124,000.- 

45,800.- 
123,500.- 

7/2562 11/102561 ร้ำนเดอะเจฟฟรี เบิกจ่ำย 
10 ม.ค.62 

8 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ หมู่ที่ 16 บ.หัวเรือทอง ถนนสำยบ้ำนหัวเรือ
ทอง-บ้ำนอ้น 

30,000.- 29,800.- 8/2562 11/10/61 ร้ำนเดอะเจฟฟร่ี เบิกจ่ำย 
27 ธ.ค.61 

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ.หัวเรือทอง ม.16 ถนนเส้นกลำงบ้ำน 
หมู่ที่ 16-หมู่ 10 

200,000.- 199,000.- 9/2562 18/10/61 ห จ ก .ชั ย รุ่ ง เรือ ง
เจริญกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย  
21 ธ.ค.61 
 

10 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บ.หัวเรือ ม.11 ช่วงที่ 1 ซอยโรงงำน
กระดำษ ช่วงที่ 2 ซอยหมู่ที่ 11 บ้ำนหัวเรือไปโรงงำนกระดำษ 

200,000.- 
100,000.- 

199,000.- 
99,500.- 

10/2562 18/1061 หจก.โชคชัยรุ่งเรือง
กำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
21 ธ.ค.61 
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จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
แผนงำนเคหะและชุมชนงำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  

ล าดับ
ท่ี 

รายการ งบประมาณ วงเงินตาม
สัญญา 

เลขท่ี
สัญญา 

ลงวันท่ี คู่สัญญา สถานะ 

11 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ บ.ส ำรำญ ม.7 บริเวณปั๊มน้ ำมัน 200,000.- 
 

199,500.- 11/2562 2/11/2561 ร้ำนโชคคูณทวี 
59 

เบิกจ่ำย 
4 ธ.ค. 61 

12 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหัวเรือ 
ม.3( บริเวณตลำดสด) e-bidding 

670,000.- 529,000.- 20/2562 7/5/2562 บ.อุบลมวลชน
ก่อสร้ำง 

เบิกจ่ำย 
10 ก.ค.62 

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหัวเรือ 
หมู่ที่ 11 (ถนนสำยหมู่ที่ 11 เชื่อม หมู่ที่ 7 

600,000.- 489,000.- 21/2562 7/5/2562 บ.อุบลมวลชน
ก่อสร้ำง 

เบิกจ่ำย 
8 ก.ค.62 

14 โครงกำรปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหัวเรือ 
หมู่ที่ 1  

120,000.- 119,5000.- 37/2562 3 /72562 หจก.อุบลปิยะ
วิทย์ก่อสร้ำง 

เบิกจ่ำย 
25 ก.ค. 62 
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เงินทุนส ารองสะสม ปีงบประมาณ 2562องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
แผนงำนเคหะและชุมชนงำนไฟฟ้ำถนน งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  

ล าดับ
ท่ี 

รายการ งบประมาณ วงเงินตาม
สัญญา 

เลขท่ี
สัญญา 

ลงวันท่ี คู่สัญญา สถานะ 

1 โครงกำรขุดลอกและก ำจัดวัชพืชแหล่งน้ ำ บ้ำนหนองจ ำนัก หมู่ที่ 8 
*หมำยเหตุ ปรับลดเงิน 

100,000.- 
27,497.- 

 

99,500.- 
27,497.- 

51/2562 12 ก.ย. 62 ร้ำนโชคไพบูลย์
ก่อสร้ำง 

เบิกจ่ำย 
15 ต.ค. 62 

2 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในต ำบลหัวเรือ บ้ำนหัวเรือ หมู่ที่  1 
(ถนนเลียบห้วยบัวบั่ว) 

70,000.- 69,500.- 52/2562 19 ก.ย. 62 หจก.ชัยรุ่งเรือง
เจริญกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
22 ต.ค.62 

3 โครงกำรปรับปรุงถนนลูก รังภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหัว เรือ หมู่ที่  1       
(เส้นข้ำงวัดหัวเรือ) 

50,000.- 49,800.- 53/2562 19 ต.ค. 62 ร้ำนโชคไพบูลย์
ก่อสร้ำง 

เบิกจ่ำย 
15 ต.ค. 62 

4 โครงกำรซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในต ำบลหัวเรือ 184,000.- 183,000.- 55/2562 24 ก.ย. 62 นำยค ำพำ  
 สำยแวว 

เบิกจ่ำย 
29 ต.ค.62 

5 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังภำยในต ำบลหัวเรือ 481,000.- 480,000.- 56/2562 24 ก.ย. 62 หจก.ชัยรุ่งเรือง
เจริญกำรโยธำ 

เบิกจ่ำย 
29 ต.ค.62 
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นำยจันทบำล  สีงำม ได้สอบถำมที่ประชุมว่ำมีใครสงสัยจะซักถำมถึงกำรรำยงำนผลกำรติดตำมและ 
ประธำนสภำ อบต. ประเมินผลแผนพัฒนำประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ที่ประชุม  ไม่มีใครสงสัย 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

        คร้ังท่ี 2/2563 
นำยจันทบำล  สีงำม ได้ให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบได้ชี้แจงถึงเหตุผลของกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
ประธำนสภำ อบต. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คร้ังที่ 2/2563 
จ.ส.อ.สุชำติ  วรรณภูชำ ได้ชี้แจงถึงกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โอนคร้ัง   
ปลัด อบต.  ที่ 2/2563 ม ี1 รำยกำร คือ โอนลด แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน  

โครงกำรขุดลอกล ำห้วยบัวบั่ว บ้ำนหนองจ ำนัก หมู่ที่ 8 งบประมำณ 80,000.- บำท 
   โอนเพิ่มแผนงำนกำรเกษตร งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ โครงกำรขุดลอกล ำห้วย 

บัวบั่ว บ้ำนหนองจ ำนัก หมู่ที่ 8 งบประมำณ 80,000.- บำท 
สำเหตุที่ขอโอนเพิ่ม  เพื่อให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2565) ส ำหรับรำยละเอียดที่ขอโอนงบประมำณก็ตำมบัญชีโอน
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โอนคร้ังที่ 2 ที่อยู่กับสมำชิก 
อบต.ทุกท่ำน และกำรโอนคร้ังน้ีเป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำ อบต.หัวเรือ ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2541 ข้อ 27 

นำยจันทบำล  สีงำม ตำมที่ปลัด อบต. ได้ชี้แจงถึงสำเหตุของกำรโอนเงินงบประมำณและระเบียบว่ำด้วยกำร 
ประธำนสภำ อบต. โอนเงินงบประมำณมีสมำชิก อบต.ท่ำนใดสงสัยที่จะลุกอภิปรำยก็ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม  ไม่มีใครอภิปรำย 
นำยจันทบำล  สีงำม ขอมติที่ประชุมว่ำจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
ประธำนสภำ อบต. พ.ศ. 2563 โอนคร้ังที่ 2 หรือไม่ 
มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โอนคร้ัง  

ที่ 2 เป็นเอกฉันท์ ดังน้ี 
- อนุมัติ 32  เสียง 
- ไม่อนุมัติ  -    เสยีง 
- งดออกเสียง  -    เสยีง 

ระเบียบวารท่ี 5  อ่ืนๆ 
นำยบุญสุข  จอมหงษ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทรำบถึงกำรฉลองพัดยศเจ้ำคณะต ำบลเขต 2 ที่วัดหนองยำง  
สมำชิก อบต. หมู่ 5 ในวันที่ 7 มกรำคม 2563 โดยให้นำยก อบต. ใส่ชุดปกติขำว สมำชิก อบต.หัวเรือ  

ใส่ชุดสีกำกี 
นำยวีระชำติ  จันทรภรณ์   กำรเข้ำเวรในช่วงปีใหม่ จะเริ่มในวันที่ 27 ธันวำคม 2562 – 2 มกรำคม 2563 โดย 
นำยก อบต. นัดหมำยจัดเตรียมสถำนที่ในวันที่ 25 ธันวำคม 2562 ที่โนนธำตุ และอ ำเภอได้แจ้งให้ 

อบต.หัวเรือ จัดส่งโครงกำร โดย อบต.หัวเรือได้ส่งจ ำนวน 20 โครงกำร  เป็นโครงกำร 
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หมู่บ้ำนๆ ละ 500,000.- บำท กำรจ่ำยขำดเงินทุนส ำรองเงินสะสมในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 จะนัดคุยกันกลำงเดือนมกรำคม 2563 และกิจกรรมส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับ
ปีใหม่ ในวันที่ 27 ธันวำคม 2562 ตอนเช้ำจะมีกำรแข่งขันกีฬำและตอนเย็นจะมีกำร
เลี้ยงสังสรรค์ ก็ขอเชิญสมำชิกมำร่วมงำนด้วย 

นำยจ ำลอง  ธรรมสัตย์ อยำกให้เจ้ำหน้ำที่ อบต. ไปด ำเนินกำรซ่อมไฟฟ้ำแสงสว่ำงให้ด้วย เน่ืองจำกจะมีงำนใน 
สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 วันที่ 28 ธันวำคม 2562 
นำยจันทบำล  สีงำม  ประธำนสภำ อบต., นำยวิลัย  วิลัยค ำ  สมำชิก อบต. หมู่ 1 , นำยเจริญ  อุลัยศรี  
สมำชิก อบต. หมู่ 6  ได้ขอให้เจ้ำหน้ำที่ได้ไปด ำเนินกำรซ่อมไฟฟ้ำแสงสว่ำงให้หมู่ 1 , หมู 2 และหมู่ 6 ด้วย 
นำยสุรสิทธิ์  จอมหงษ์  ขอให้เจ้ำหน้ำที่น ำรถกระเช้ำไฟฟ้ำไปตัดกิ่งไม้ให้ด้วย มี 2 ต้น ที่พำดสำยไฟฟ้ำ 
สมำชิก อบต. หมู่ 14 
นำยบัณฑิต  สำยงำม อยำกจะสอบถำมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพสมำชิก อบต.และไปศึกษำดูงำนจะด ำเนิน 
สมำชิก อบต. หมู่ 10 โครงกำรในช่วงไหน  
นำยสมร  สำยเคน ได้ชี้แจงเร่ืองกำรซ่อมไฟฟ้ำแสงสว่ำงให้ที่ประชุมได้รับทรำบ 
รองนำยก อบต. 
น.ส.กรวรรณ นิธิศธำนี ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรงบลงทุนที่เป็นงบจ่ำยขำดเงินทุนส ำรองเงินสะสมและ 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง งบที่ขอกันเงินเบิกตัดปีให้ที่ประชุมได้รับทรำบ 
น.ส.บุษกร  อยู่ชำ ได้ชี้แจงกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุและคนพิกำร ต้ังแต่เดือนธันวำคม 2562 เป็นต้นไป  
ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรฯ กรมบัญชีกลำงจะเป็นคนด ำเนินกำรโอนเงินให้แทน อบต.หัวเรือ โดยจะโอนให้ 

ภำยในวันที่ 10 ของทุกเดือน จึงขอให้ที่ประชุมช่วยประชำสัมพันธ์ให้ผู้สูงอำยุและ 
คนพิกำรทรำบด้วย 

น.ส.เพชรลดำ อัมพร ได้ชี้แจงว่ำโครงกำร อบต.สัญจรเดือนธันวำคม 2562 ที่จะจัดที่บ้ำนหนองยำง จะมี 
หัวหน้ำส ำนักปลัด เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรของ กอ.รมน.จังหวัดไปร่วมประชุมด้วย จึงแจ้งให้ที่ประชุม 

ได้รับทรำบ 
น.ส.พวงเพชร  จอมหงษ์ กำรจัดงำนวันเด็กในปี พ.ศ. 2563 ตรงกับวันที่ 11 มกรำคม 2563 โดยจะจัดที่  
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัวเรือ ขอให้ที่ประชุมได้ช่วยประชำสัมพันธ์ให้เด็กมำ 

ร่วมงำนด้วย 
นำยจันทบำล  สีงำม ได้สั่งปิดประชุมเวลำ 12.00 น. 
ประธำนสภำ อบต.  
ปิดประชุม  เวลำ  12.00 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 


