
(ส ำเนำ) 
รายงานการประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
สมัยประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่หน่ึง  ประจ าปี  พ.ศ. 2562 

คร้ังที่ 1 / 2562 
วันที่ 14  มิถุนายน  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. นายชาลี  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 

6. นายปริญญา  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 
  7. นายศักด์ิศรี  สายนรา  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 

8.  นายฐิติศักด์ิ  วันดี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
9. นายบุญสุข  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
10. นายจ าลอง  ธรรมสัตย์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
11. นายบุญมา  อยู่สุข  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 

  12. นายทวี  สุบุญ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 
13. นายบุญศรี  ผิวทอง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 

  14. นายทวี  สิทธิจินดา สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  15. นายสุวิตร์   จันทร์มะณี สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
  16. นายบัณฑิต  สายงาม  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 

17. นายสอน  จารุกมูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
  18. นางผมทอง  จิตรสิงห์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  19. นายประกิจ  ยืดยาว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
  20. นายสมคิด  นามวงค์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 

21. นายสมพงษ์  หอมหวล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  22. นางสาวยุพิน สาระขันธ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
  23. นายวิเชียร  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 
  24. นายบัวผัน    จิตต์สิงห์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14 

25. นายปรีชา  ค าพันธ์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 
  26. นายมณี  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 
  27. นางสาวฉวีวรรณ พิมพ์หล่อ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 
  28. จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา เลขานุการสภา อบต.หัวเรือ 
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ผู้ไม่มาประชุม   

1. นายสุริยัน  เพิ่มพูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
2.  นายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
3.  นางสาวประมวล จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 
4.  นายสุรสิทธิ์  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14 
5.  นายพิมล  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16  

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
  1. นายวีระชาติ  จันทรภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  2. นายสมร  สายเคน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  3. นางบังอร  ค าพันธ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
  4. นายสมหมาย  สายแวว  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 

5. นางอรทัย  บุปผาสังข์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
6. นางสาวกรวรรณ นิธิศธานี  ผู้อ านวยการกองคลัง 

  7. นางสาวพวงเพชร จอมหงษ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  8. นางสาวบุษกร  อยู่ชา  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  9. นางสาวนุชิดา  พิมพ์หล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   

เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่หน่ึง ประจ าปี  
ประธานสภา พ.ศ. 2562 จากนายอ าเภอเมืองอุบลราชธานี ในห้วยระยะเวลาระหว่างวันที่ 10 – 

24 มิถุนายน 2562 และได้แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมได้ทราบและมี 
             สมาชิก อบต. ขออนุญาตลา 4 ท่าน ประกอบด้วย  

1. นายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิก อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
  2. นางสาวประมวล  จอมหงษ์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9    
  3. นายสุรสิทธิ์  จอมหงษ์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 
  4. นายพิมล  สายแวว  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16 

ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา วันท่ี 24 เมษายน  2562  
นายจันทบาล  สีงาม ตามที่ประชุมได้รับส าเนารายงานการประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 พร้อมกับ 
ประธานสภา หนังสือเชิญประชุม มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะแก้ไขข้อความใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย 
ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 24 เมษายน   
ประธานสภา อบต. 2562 หรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 มีมติเป็น 

เอกฉันท์ ดังน้ี 
  - รับรอง  27  เสียง 
  - ไม่รับรอง  -   เสียง 
  - งดออกเสียง  -   เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี 3        เร่ือง  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

นายจันทบาล  สีงาม ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงถึงระเบียบเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภา อบต. (พ .ศ. 2561 – 2565) ให้ที่ประชุมได้ รับทราบ รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดของ         

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
น.ส.นุชิดา  พิมพ์หล่อ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบว่า ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   15 พฤษภาคม 2562 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แต่เพื่อให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดให้กับประชาชน จึงได้ก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) และได้ก าหนดแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จัดท าประชาคมในระดับต าบล 
โดยการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเรือได้ประชาคมต าบลไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และการ
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้
ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ส าหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ก็ตามที่ได้แจกให้สมาชิก อบต.ทุกท่าน ก็ขอให้ท่านได้พิจารณา หากมีข้อสงสัยก็ขอให้ลุก
อภิปรายซักถามได้ 

นายปรีชา  ค าพันธ์  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ (สายสามแยกบ้านพ่อมายไปปั๊มน้ ามัน)บ้านทุ่งขามเหนือ  
สมาชิก อบต. หมู่ 15 หมู่ที่ 15 ให้ขยายต่อไปเป็นกลางบ้านได้อีกหรือไม่ 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ประธานสภา อบต. หรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมาก ดังน้ี 
- เห็นชอบ  27  เสียง 
- ไม่เห็นชอบ  -    เสียง 
- งดออกเสียง  -    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
       คร้ังท่ี 8/2562 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงสาเหตุของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในคร้ังน้ีและ 
ประธานสภา อบต. ระเบียบว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณ 
น.ส.บุษกร  อยู่ชา ได้ชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 8/2562  
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ ของกองสวัสดิการ มี 1 รายการ คือ 
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โอนลด  1. รายการค่าเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีของ Network จ านวน 
1 เคร่ือง งบประมาณก่อนโอน 12,000.- บาท โอนลด 1,400.- บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 10,600.- บาท  
โอนเพ่ิม  1. รายการค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จ านวน 2 เคร่ือง จ านวน 1,400.- บาท  
 สาเหตุ ท่ีขอโอน เพ่ิม   เป็ นรายการที่ ต้ั งขึ้ น ใหม่  ตามห นังสื ออ า เภ อ            
เมืองอุบลราชธานี  ด่วนที่สุดที่ อบ 0023.6/ว45 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 เรื่อง 
การยกเลิกส าเนาเอกสาร กรณีการขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการและคน   
ติด เชื้อฯ  และการโอนค ร้ัง น้ี เป็ นอ านาจของสภา อบต .หั ว เรือ  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 ข้อ 27 ส าหรับบัญชีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบป ระมาณ 
พ.ศ. 2562 โอนคร้ังที่ 8 ก็อยู่กับสมาชิก อบต. 

นายจันทบาล  สีงาม ตามที่ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ ได้ชี้แจงถึงสาเหตุการโอนเงินงบประมาณและ 
ประธานสภา อบต. ระเบียบว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณ มีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัยที่จะลุกอภิปรายก็

ขอให้ยกมือ 
ที่ประชุม ไม่มีใครอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภา อบต. 2562 คร้ังที่ 8 หรือไม่ 
มติที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คร้ังที่ 8 

เป็นเอกฉันท์ ดังน้ี 
- อนุมัติ  27  เสียง 
- ไม่อนุมัติ   -    เสียง 
- งดออกเสียง  -    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง อ่ืนๆ 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์   ได้ชี้แจงสรุปค่าใช้จ่ายงานบุญบั้งไฟ ประจ าปี 2562 ให้ที่ประชุมได้รับทราบในส่วน 
นายก อบต.  ของ อบต.หัวเรือและของสภาวัฒนธรรมต าบลหัวเรือ การด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน 

ในงบประมาณปี 2562 และโครงการที่จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม โครงการที่จะ
ด าเนินการก่อนก็ถึงซ่อมแซมถนน คสล. ที่เป็นรอยต่อที่ปูดขึ้นมาภายในต าบล และ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในต าบล งบประมาณ 400,000.- บาท 

นายวิลัย  วิลัยค า สมาชิก อบต.หมู่ 1 , นายบัวผัน  จิตรสิงห์  สมาชิก อบต.หมู่ 14 , นายปรีชา  ค าพันธ์ สมาชิก  
อบต. หมู่ 15 , นายสมพงษ์  หอมหวล  สมาชิก อบต.หมู่ 12 , นายจันทบาล  สีงาม  ประธานสภา อบต.  
   ได้แจ้งให้ผู้บริหารได้บอกให้ช่างไฟฟ้าด าเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางไปซอย 

หนองแวง จ านวน 3 จุด หมู่ 14 จ านวน 3 จุด  หมู่ 15 จ านวน 7 จุด ไฟกระพริบของ
หมู่ 12 ที่เจ้าหน้าที่ได้ถอดไปซ่อมเป็นอย่างไรบ้างและหมู่ 2 จ านวน 5 จุด 

นายบัณฑิต สายงาม ได้สอบถาม เรื่อง การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ด าเนินการฉีดหรือยัง  
สมาชิก อบต. หมู่ 10 ถ้าจะฉีดให้บอก อสม. แต่ละหมู่บ้านได้ทราบด้วย 
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นายบุญมา  อยู่สุข ได้แจ้งให้นายก อบต. ได้ทราบว่า ขยะอันตรายที่อยู่ในถังขยะสีแดง ณ ที่ท าการ 
สมาชิก อบต.หมู่ 7 ผู้ใหญ่บ้านตอนน้ีเต็มถึงแล้ว อยากให้ อบต. มาเก็บให้และรถเก็บขยะไม่ค่อยเก็บตรง 

ตามเวลา ท าให้มีขยะตกค้างมาก 
น.ส.กรวรรณ  นิธิศธานี ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงโครงการ โครงสร้างพื้นฐานที่ด าเนินไปแล้วและ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ก าลังด าเนินอยู่ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายสมคิด  นามวงศ์ ได้สอบถามนายก อบต. ถึงเร่ืองถนนของชลประทาน หมู่ที่ 12 สามารถถ่ายโอนไปให้ 
สมาชิก อบต. หมู่ 12 ทางหลวงชนบทได้หรือไม่ 
นายวีระชาติ  จันทรภรณ์  ได้ตอบค าถามที่สมาชิก อบต. ได้ซักถามให้เข้าใจ 
นายก อบต. 
นายสมร  สายเคน ได้ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างและถนนลูกรังให้สมาชิก อบต.ได้รับทราบ 
นายก อบต. 
นายจันทบาล  สีงาม สั่งปิดประชุมเวลา ๑2.30 น.  
ประธานสภา อบต. 
ปิดประชุม เวลา  ๑2.30 น. 
 
 

  (ลงชื่อ) จ่าสิบเอกสุชาติ  วรรณภูชา    ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                                                     (สุชาติ  วรรณภูชา) 

                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ 
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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 
 
 
 


