
-๑- 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันจันทร์ท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. นางพรพมิล  มาตรังศร ี  ประธานสภา อบต.หัวทะเล 
๒. นายสุภาพ  โม่งปราณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล 
๓. นายเวิน  โมกศิร ิ   เลขานุการประธานสภา อบต.หัวทะเล 
๔. นายพลอย  กามขุนทด  สมาชิก อบต.หมู่ ๑ 
๕. นางอนงค์  ทิมโต   สมาชิก อบต.หมู่ ๓ 
๖. นางอุษณี  ฉิมวาส   สมาชิก อบต.หมู่ ๔ 
๗. นายอธิวัฒน์    พิมอูบ   สมาชิก อบต.หมู่ ๔ 
๘. นายประจวบ  แคสันเทียะ  สมาชิก อบต.หมู่ ๕ 
๙. นายบุญเชิด  เพียขุนทด  สมาชิก อบต.หมู่ ๖ 
๑๐.นางออน     เพียขุนทด  สมาชิก อบต.หมู่ ๖ 
๑๑.นายศิริ    กามขุนทด  สมาชิก อบต.หมู่ ๗ 
๑๒.นายปราโมทย ์ ฟากวิลัย   สมาชิก อบต.หมู่ ๗ 
๑๓.นายเทพนคร   ผ่องแผ้ว   สมาชิก อบต.หมู่ ๘ 
๑๔. นางรัตนา  โก้จันทกึ   สมาชิก อบต.หมู่ ๘ 
๑๕ นายสุนทร  เภากุ่ม   สมาชิก อบต.หมู่ ๙ 
๑๖.นายผดุง  เทียบขุนทด  สมาชิก อบต.หมู่ ๙ 
๑๗.นางค าปุ่น  อนันตะเสน  สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ 
๑๘.นายนิกร  ศรีวิเศษ   สมาชิก อบต.หมู่ ๑๒ 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑.นายประจักร  โม่งปราณีต  สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ 
๒. นางจอมศร ี  ยุทธกล้า   สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑ 
๓. นายเพชรรุง่  ดอกเงิน   สมาชิก อบต.หมู่ ๑๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ 
 

๑. นายวีรภาส            ตันติปัญจพร  นายก อบต.หัวทะเล 
๒. นายวิโรจน ์  แสงจกัร   รองนายก อบต.หัวทะเล 



๓. นายเพชร  ฉิมวาส   รองนายก อบต.หัวทะเล 
๔. นางส าราญ  มิตรขุนทด  เลขานายก อบต.หัวทะเล 
๕. นายวีระศักดิ์  ประสมทรัพย ์  ปลัด อบต. หัวทะเล (นักบรหิารงานท้องถ่ิน) 
๖. นางสุภาวด ี  ฟากวิลัย   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม อบต.หัวทะเล 
๗. นางสาวชณัชชิตา บวกไธสง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

-๒- 
 

๘. นางสาวขวัญพิชชา  มุขขุนทด  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๙. นายสมชาย  อาบสุวรรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอบต.หัวทะเล 
๑๐.นายอานนท ์   แสงเพชร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอบต.หัวทะเล 
๑๑.นางสาวนันทท์รัตน์ ค าขุนทด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการอบต.หัวทะเล 
 

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

นายเวิน  โมกศิริ   เลขานุการประธานสภา อบต.หัวทะเล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านเข้าห้องพร้อมรายงานว่า มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๘ ท่าน ลากิจ ๑ 
ท่าน ลาป่วย ๑ ท่าน ขาด ๑ ท่าน คือ 

๑. นายประจักร โม่งปราณีต สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ (ลาป่วย) 
๒.  นางจอมศร ี  ยุทธกล้า สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑  (ลากจิ) 
๓.  นายเพชรรุ่ง  ดอกเงิน สมาชิก อบต.หมู่ ๑๒   (ขาด) 

ประธานสภาฯ  กล่าวเปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๔ 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   ประธานสภาฯ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

๑.๑ การรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล รับ
โอนย้าย นางสาวชณัชชิตา บวกไธสง ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพร้อม
กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่แนะน าตัวให้ที่ประชุมทราบ 

นางสาวชณัชชิตา บวกไธสง  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กล่าวสวัสดีฝ่ายสภาฯ ฝ่ายผู้บริหาร  
อบต.หัวทะเล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อม
กล่าวแนะน าตัวว่า ดิฉันช่ือนางสาวชณัชชิตา บวกไธสง ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ โอนย้ายมาจาก อบต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๔๖ ที่ผ่านมา ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ   กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ไดแ้นะน าตัวให้ที่ประชุมทราบ พร้อมแจ้งให้ที่ประชุม 
ทราบเรื่องต่อไป 

 ๑.๒ แจ้งเรื่องบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ สายบ้านนายมานิต ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัด



ชัยภูมิ กับทาง หจก.ทิวไผ่งามก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับจ้าง (หจก.ทิวไผ่งามก่อสร้าง) 
ได้ลงพื้นที่ พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเตรียมวัดระยะ และปรับพื้นที่ ที่จะ
ด าเนินงาน แต่ไม่สามารถด าเนินงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่คัดค้านการก่อสร้าง เพราะสาเหตุดังนี้ ๑. การท าโครงการนี้อาจ
ท าให้การไหลของน้ าเสียในท่อระบายน้ า ไหลไม่สะดวก เพราะพื้นที่ก่อสร้างมี
ระดับสูงต่ าไม่เท่ากัน ท าให้น้ าขังบริเวณหน้าบ้านของชาวบ้าน ๒. การท าโครงการนี้
อาจก่อให้เกิดการขังของน้ าเสีย ที่ส่งผลต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของชาวบ้านใน
พื้นที่ ซึ่งหัวหน้าผู้คุมงานและผู้ควบคุมงานได้รายงานปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานดังกล่าวไว้ในรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
รับทราบแล้ว ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานดังกล่าว เกิดจากเหตุสุดวิสัย ท า
ให้ผู้รับจ้าง (หจก.ทิวไผ่งามก่อสร้าง) ไม่สามารถด าเนินงานตามสัญญาได้ 

 
-๓- 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ประธานสภาฯ   กล่าวมีท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานการ 

ประชุมครั้งที่แล้ว (รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔) หรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มี ดิฉันจะขอมติ ท่านใดอนุมัติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

(รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันจันทร์  
ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔) โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณาและเห็นชอบอนุมัติ 
    ๓.๑ พิจารณาบัญชีการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่กองคลัง ช้ีแจงรายละเอียดการกันเงินตามหลักเกณฑ์การใช้ 

จ่ายเงินสะสม ของ อบต.ให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวขวัญพิชชา มุกขุนทด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง กล่าว 

ช้ีแจงรายละเอียดการกันเงินตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม ของ อบต.ให้ที่
ประชุมทราบ พร้อมกล่าวขอให้สมาชิกดูรายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน ตามเอกสาร
ที่แจกให้สมาชิกแล้วก่อนเข้าร่วมประชุม 

ประธานสภาฯ   กล่าวขอบคุณ พร้อมกล่าวถามท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 



ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงบัญชีการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔ 

นางสุภาวดี ฟากวิลัย  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงบัญชีการโอน 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อม
ขอให้สมาชิกสภาฯ ดูรายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านแล้วก่อนถึงวันประชุมสามวัน ดังนี ้
 

รายการโอนรายการท่ี ๑ โอนลด จากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา หมวดรายจ่ายเงินเดือน ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
โครงการเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวนเงินที่โอน ๒๕,๒๔๐ บาท เพื่อไป 

โอนเพ่ิม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ 
ประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา ศพด. เงินสนับสนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม ๒๕,๒๔๐ บาท 
 

รายการโอนรายการท่ี ๒ โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภท
รายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดใน 
 

-๔- 
 

หมู่บ้าน ม.๒ สายบ้านนายมานิตย์ ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยท าการ
ก่อสร้างรางระบายน้ ากว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๕๔ ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการตามแบบที่ อบต.ก าหนดตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑-๒๕๖๕) จ านวน
เงินที่โอนลด ๒๔๓,๐๐๐ บาท 

โอนลด จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รด
น้ าด าหัวผู้สูงอายุต าบลหัวทะเล จ านวนเงินที่โอนลด ๕๕,๐๐๐ บาท 

โอนมาตั้งรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่ายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายมานิต ม.๒ ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยท าการ
ก่อสร้างขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
๕๘๐ ตร.ม. จ านวนเงินที่โอนมาต้ังรายการใหม่ ๒๙๘,๐๐๐ บาท  

 
 



รายการโอนรายการท่ี ๓ โอนลด การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ
ต าบลหัวทะเล จ านวนเงินที่โอนลด ๓๑,๔๕๘ บาท 
   โอนมาตั้งรายการใหม่ แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม้ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ยหมวดอื่น โครงการจ้างเหมา
ขุดลอกวัชพืชสายคลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ ๑ ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค์  
จ.ชัยภูมิ งบประมาณที่โอนมาต้ังรายการใหม่ ๓๑,๔๕๘ บาท 

ประธานสภาฯ   กล่าวเชิญสมาชิก หมู่ ๒ ช้ีแจงรายละเอียดโครงการรายการที่ขอโอนต้ังรายการใหม่ 
ให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม 

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภาฯ (สมาชิก อบต.หมู่ ๒ ) กล่าวช้ีแจงรายละเอียดโครงการที่ขอโอน 
งบประมาณมาตั้งรายการใหม่เพิ่มเติม เนื่องจากเดิมตั้งไว้เป็นโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมฝาปิดสายบ้านนายมานิต ม.๒ แตม่ีปัญหาติดขัด ผู้รับจ้างไม่สามารถ
ด าเนินงานก่อสร้างได้ จึงจ าเป็นต้องยกเลิกสัญญา รายละเอียดตามที่ประธานสภาฯ 
ได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯทุกท่านทราบแล้ว นั้น จึงขอโอนมาตั้งรายการใหม่เป็น
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมานิต ม.๒ และ
ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารให้ปรบัปรุงโครงการให้ตลอดสาย  จึงได้ขออนุมัติ
เห็นชอบรายการโอนดังที่เจ้าหน้าที่ ช้ีแจงข้างต้น จึงขอให้เพื่อนๆสมาชิกช่วย
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยครับ  

นายวีรภาส ตันติปัญจพร  นายก อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
สายบ้านนายมานิต ม.๒ ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ จ านวน ๒๔๓,๐๐๐ บาท แต่ไม่
สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากประชาชนไม่ยินยอมให้ด าเนินการ จึงต้อง 

 
-๕- 

 

เปลี่ยนโครงการตามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนั้น ขอให้
สมาชิกทุกท่านเสนอโครงการมาแต่ละโครงการ ขอให้ประชาคมและเจรจาตกลงกับ
ประชาชนให้เรียบร้อยก่อนส่งมายังอบต. เพื่อให้การด าเนินงานราบรื่นและต่อเนื่อง 
ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง 

ประธานสภาฯ   กล่าวขอบคุณผู้บริหารพร้อมกล่าวถามที่ประชุมมีท่านใดสงสัยต้องการซักถาม 
หรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติเห็นชอบบัญชีการโอนงบประมาณ เรียงล าดับจากรายการโอน 

รายการที่ ๑ – ๔ ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณฯ รายการที่ ๑  



โอนลด จากแผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา หมวดรายจ่าย
เงินเดือน ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล โครงการเงินเดอืนพนักงาน 
ส่วนต าบล จ านวนเงินที่โอน ๒๕,๒๔๐ บาท โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ   ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณฯ รายการที่ ๑ โอนเพ่ิม แผนงานการศึกษา งาน 
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ศพด. เงินสนับสนุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จ านวนเงินที่โอนเพิ่ม ๒๕,๒๔๐ บาท โปรดยกมือค่ะ 

ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณฯ รายการที่  ๒ โอนลด จากแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน ม.๒ สายบ้านนายมานิตย์ ต.หัวทะเล 
อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ ากว้าง  ๐.๓๐ ม. ลึก 
๐.๓๐ ม. ยาว ๑๕๔  ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.ก าหนดตาม 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๑-๒๕๖๕)  จ านวนเงินที่โอนลด ๒๔๓,๐๐๐ บาท โปรดยก 
มือค่ะ 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณฯ รายการที่ ๒ โอนลด จากแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน งบด าเนินงาน หมวด
รายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สงูอายุต าบลหัวทะเล จ านวนเงินที่โอนลด ๕๕,๐๐๐ 
บาท โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ 

 
-๖- 

 

ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณฯ รายการที่ ๒ โอนมาตั้งรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ



ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมานิต ม.๒ ต.หัวทะเล อ.บ าเหน็จ
ณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยท าการก่อสร้างขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม. จ านวนเงินที่ โอนมาตั้งรายการใหม่ 
๒๙๘,๐๐๐ บาท โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณฯ รายการที่ ๓ โอนลด การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายค่าใช้สอย โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุต าบลหัวทะเล จ านวนเงินที่โอนลด ๓๑,๔๕๘ บาท 
โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณฯ รายการที่ ๓ โอนมาตั้งรายการใหม่ แผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น โครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชสายคลองไผ่งาม บ้านหัวทะเล หมู่ ๑ ต.
หัวทะเล อ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ งบประมาณที่โอนมาตั้งรายการใหม่ ๓๑,๔๕๘ 
บาท โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๖  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๒ เสียง คือ ๑. ประธานสภาฯ 

                   ๒. นายนิกร ศรีวิเศษ 
ประธานสภาฯ   ขณะนี้เวลา ๑๐.๔๐ น. ขอให้ที่ประชุมพักการประชุมเป็นเวลา ๕ นาที 
นายเวิน โมกศิริ   เวลา ๑๐.๔๕ น.เลขานุการประธานสภา อบต.หัวทะเล เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม 
 

๓.๒  พิจารณาบัญชีการจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ กล่าวช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการที่ ๑ เนื่องจากประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ าในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึง
ขอจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
โครงการท่ี ๑ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ (ฝายนานายอดุล) บ้าน
หัวทะเล หมู่ ๑๑ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 



 
-๗- 

 

 ๔๓,๐๐๐ บาท เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน บ้านหัวทะเล หมู่ ๑๑ 
พร้อมกล่าวถามที่ประชุม มีท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการท่ี ๑ โครงการ
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (นานายอดุล) บ้านหัวทะเล หมู่ ๑๑  
ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๔๓,๐๐๐ บาท 
โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ กล่าวเชิญสมาชิกอบต. หมู่ ๑ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการที่ ๒ ให้ที่
ประชุมทราบ 

นายพลอย กามขุนทด สมาชิก อบต. หมู่ ๑ กล่าวช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจาก
ประชาชนประสบกับปัญหาความเดือนร้อนขาดแคลนน้ าในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ โครงการท่ี ๒ โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (ฝาย
นานายบัง)  บ้านหัวทะเล หมู่ ๑ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
งบประมาณ ๔๓,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนชาวบ้านหัวทะเล หมู่ ๑ ครับ 

ประธานสภาฯ   กล่าวถามที่ประชุม มีท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการท่ี ๒ โครงการ
ซ่อมแซมรางระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (ฝายนานายบัง)  บ้านหัวทะเล หมู่ ๑ 
ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๔๓,๐๐๐ บาท
โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ กล่าวช้ีแจงเหตผุลและความจ าเป็นโครงการที่ ๓ เนื่องจากประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน ประสบกบัปญัหาการขาดแคลนน้ าในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จงึ



ขอจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
โครงการท่ี ๓ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (ฝายนา
ประธานพร) บ้านหัวทะเล หมู่ ๑๑  ต าบลหัวทะเลอ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ งบประมาณ ๔๓,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขและบรรเทาปญัหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนชาวบ้านหัวทะเล หมู่ ๑๑ พร้อมกล่าวถามทีป่ระชุมมีท่านใดสงสัย
ต้องการซักถามหรือไม ่

 
-๘- 

 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการท่ี ๓ โครงการ
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (ฝายนาประธานพร) บ้านหัวทะเล หมู่ 
๑๑  ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ จงัหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๔๓,๐๐๐ 
บาท โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ กล่าวเชิญสมาชิกอบต. หมู่ ๑ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการที่ ๔ ให้ที่
ประชุมทราบ 

นายพลอย กามขุนทด สมาชิก อบต. หมู่ ๑ กล่าวช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจาก
ประชาชนประสบกับปัญหาความเดือนร้อนขาดแคลนน้ าในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ โครงการท่ี ๔ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (ฝาย
นาผู้ช่วยชาญ) บ้านหัวทะเล หมู่ ๑ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ   กล่าวถามที่ประชุม มีท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 
นายนิกร ศรีวิเศษ สมาชิก อบต. หมู่ ๑๒ กล่าวเกี่ยวกับการช้ีแจงรายละเอียดโครงการแต่ละโครงการ 

ขอให้สมาชิกเจ้าของโครงการแต่ละหมู่บ้าน ช้ีแจงรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน
และชัดเจน เพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกัน 

นายวีรภาส ตันติปัญจพร นายก อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นภายในต าบลหัว
ทะเล จะต้องก่อสร้างหรือซ่อมแซมให้แข็งแรง เพื่อไม่ให้ท่อขาดหรือช ารุดเสียหาย
บ่อยๆ ประกอบกับเมื่อน้ าไหลไม่สม่ าเสมอ หากน้ าไหลแรงประชาชนจะน าขอนไม้
ไปวางขวางทางน้ าไว้เพื่อชะลอความเร็วของน้ า จึ งก่อให้เกิดการช ารุดเสียหาย



ตามมา ส่วนเรื่องงบประมาณที่ประมาณการไว้ไม่เท่ากัน เนื่องจากบางฝายยังมีท่อ
เดิมที่สามารถใช้การได้อยู่ งบประมาณจึงไม่เท่ากัน  

ประธานสภาฯ   กล่าวถามที่ประชุม มีท่านใดสงสัยต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการท่ี ๔ โครงการ
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (ฝายนาผู้ช่วยชาญ) บ้านหัวทะเล หมู่ 
๑ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ จงัหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท
โปรดยกมือค่ะ  

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ กล่าวเชิญสมาชิก อบต. หมู่ ๑ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการที่ ๕ ให้ที่
ประชุมทราบ 

-๙- 
 
 

นายพลอย กามขุนทด สมาชิก อบต. หมู่ ๑ กล่าวช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจาก
ประชาชนประสบกับปัญหาความเดือนร้อนขาดแคลนน้ าในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ โครงการท่ี ๕ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (ฝาย
นานายทองดี ผาค้อ) บ้านหัวทะเล หมู่ ๑ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ   กล่าวถามที่ประชุม มีท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการท่ี ๕ โครงการ
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (ฝายนานายทองดี ผาค้อ) บ้านหัว
ทะเล หมู่  ๑ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 
๔๘,๐๐๐ บาท โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ  

ประธานสภาฯ กล่าวเชิญสมาชิก อบต. หมู่ ๑ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการที่ ๖ ให้ที่
ประชุมทราบ 



นายพลอย กามขุนทด สมาชิก อบต. หมู่ ๑ กล่าวช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจาก
ประชาชนประสบกับปัญหาความเดือนร้อนขาดแคลนน้ าในการประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรม จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ โครงการท่ี ๖ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (ฝาย
นานายเอ๊ะ) บ้านหัวทะเล หมู่ ๑ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
งบประมาณ ๒๖,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ กล่าวถามมีท่านใดสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการท่ี ๖ โครงการ
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (ฝายนานายเอ๊ะ) บ้านหัวทะเล หมู่ ๑ 
ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๒๖,๐๐๐ บาท 
โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๖  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๒ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ  

๒. นายเวิน โมกศิริ เลขาประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ กล่าวเชิญสมาชิก อบต. หมู่ ๑ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการที่ ๗ ให้ที่

ประชุมทราบ 
นายพลอย กามขุนทด สมาชิก อบต. หมู่ ๑ กล่าวช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจาก

ฤดูฝนมีน้ าท่วมขัง ท าให้ประชาชนสัญจรไปมาล าบาก จึงขอจ่ายขาดเงินสะสม 
-๑๐- 

 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการท่ี ๗ โครงการ 
ปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดหัวทะเล บ้านหัวทะเล หมู่ ๑ ต าบลหัว
ทะเล อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ จงัหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ กล่าวถามมีท่านใดสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการท่ี ๗ โครงการ
ปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ สายหน้าวัดหัวทะเล บ้านหัวทะเล หมู่ ๑ ต าบลหัว
ทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท โปรดยก
มือค่ะ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  



งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ  

ประธานสภาฯ กล่าวเชิญสมาชิก อบต. หมู่ ๒ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการที่ ๘ ให้ที่
ประชุมทราบ 

นายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภาฯ (สมาชิก อบต.หมู่ ๒ ) กล่าวช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น
โครงการที่ ๘  เนื่องจากถนนช ารุดเสียหายและฤดูฝนมีน้ าท่วมขัง ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาล าบาก จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการท่ี ๘ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยน้ าใจ (บริเวณหน้าบ้านนางเครือวัลย์) บ้านหัวสระ หมู่ ๒ ต าบลหัวทะเล อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ กล่าวถามมีท่านใดสงสัยหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการท่ี ๘ โครงการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ าใจ (บริเวณหน้าบ้านนางเครือวัลย์) 
บ้านหัวสระ หมู่ ๒ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 
๑๓๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ กล่าวเชิญสมาชิก อบต. หมู่ ๑๐ ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการที่ ๙ ให้ที่
ประชุมทราบ 

นางค าปุ่น อนันตะเสน สมาชิกอบต.หมู่ ๑๐ กล่าวช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการที่ ๙ เนื่องจาก 
 บริเวณดังกล่าวยังไม่มีท่อระบายน้ า ท าให้น้ าไหลผ่านไม่ได้ ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วม

นาข้าวของประชาชนท าให้นาข้าวเสียหา จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการท่ี ๙ โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. ช้ัน ๓ จากคลองทางควายเช่ือมห้วยสีมุม บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหัว
ทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๒๖๑,๙๐๐ บาท  

-๑๑- 
 

ประธานสภาฯ กล่าวถามมีท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการท่ี ๙ โครงการวาง
ท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน ๓ จากคลองทางควายเช่ือมห้วยสีมุม บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 



๑๐ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๒๖๑,๙๐๐ 
บาท โปรดยกมือค่ะ  

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ กล่าวช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการที่ ๑๐ ให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจาก
ประชาชนประสบกับปัญหาความเดือนร้อนขาดแคลนน้ าในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ โครงการท่ี ๑๐ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (นา
นางตุ๋ย) บ้านหัวทะเล หมู่ ๑๑ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท   พร้อมกล่าวถามมีท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  โครงการท่ี ๑๐ โครงการ
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (นานางตุ๋ย) บ้านหัวทะเล หมู่ ๑๑ 
ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 
โปรดยกมือค่ะ 

 มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ กล่าวช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการที่ ๑๑ ให้ที่ประชุม
ทราบ เนื่องจากประชาชนประสบกับปัญหาความเดือนร้อนขาดแคลนน้ าในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการท่ี ๑๑ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลอง
โอบ บริเวณ (นานายสุวรรณ์) บ้านหัวทะเล หมู่ ๑๑ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จ
ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท พร้อมกล่าวถามมีท่านใดสงสัย 
ต้องการซักถามหรือไม่ 

ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการท่ี ๑๑ โครงการ
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (นานายสุวรรณ์) บ้านหัวทะเล หมู่ 
๑๑ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท 
โปรดยกมือค่ะ  

 
-๑๒- 



 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ   กล่าวช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการที่ ๑๒ ให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจาก 
ประชาชนประสบกับปัญหาความเดือนร้อนขาดแคลนน้ าในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ โครงการท่ี ๑๒ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (ไร่
นางส าเร็จ) บ้านหัวทะเล หมู่ ๑๑ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท พร้อมกล่าวถามมีท่านใดสงสัยต้องการซักถาม
หรือไม่ 

ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการท่ี ๑๒ โครงการ
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (ไร่นางส าเร็จ) บ้านหัวทะเล หมู่ ๑๑ 
ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท 
โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  
งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ 

ประธานสภาฯ   กล่าวช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นโครงการที่ ๑๓ ให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจาก 
ประชาชนประสบกับปัญหาความเดือนร้อนขาดแคลนน้ าในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จึงขอจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ โครงการท่ี ๑๓ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (ไร่
หมวดรอด) บ้านหัวทะเล หมู่ ๑๑ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท พร้อมกล่าวถามมีท่านใดสงสัยต้องการซักถาม
หรือไม่ 

ประชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ   เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการท่ี ๑๓ โครงการ
ซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (ไร่หมวดรอด) บ้านหัวทะเล หมู่ ๑๑ 
ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท 
โปรดยกมือค่ะ 

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ            ๑๗  เสียง   
ไม่อนุมัติ               ๐ เสียง  



งดออกเสียง            ๑ เสียง คือ ๑.ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ   กล่าวถามที่ประชุม ท่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือเสนอเรื่องใดหรือไม่ 
นายประจวบ แคสันเทียะ  สมาชิก อบต.หมู่ ๕ กล่าวเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ชาวบ้านเขา 

ดิน หมู่ ๕ ต้องจ่ายค่าน้ าประปาในราคาแพงๆ เนื่องจากน้ าประปารั่วไหลอยู่ใต้ผวิดนิ  
 

-๑๓- 
 

ท าให้การบริหารจัดการระบบน้ าประปาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และวันนี้
ผู้ใหญ่บ้านเขาดิน ได้ประกาศข้ึนราคาน้ าอีก หน่วยละ ๕ บาท จึงอยากขอความเห็น
ใจประชาชนชาวบ้านเขาดิน ขอให้ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนชาวบ้านเขาดินด้วยครับ 

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภาฯ กล่าวเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ชาวบ้านเขา 
ดิน หมู่ ๕ ซึ่งทางสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารได้รับทราบมาโดยตลอด แต่ติด
ปัญหา จึงไม่สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ขอฝากไปทางคณะผู้บริหาร ช่วยตั้งงบประมาณเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
ชาวบ้านเขาดินด้วยครับ คาดว่าผู้บริหารและสภาฯ ชุดนี้ อาจได้พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพราะยังไม่มีการ
ก าหนดการเลือกตั้งใหม่ 

นายวีรภาส ตันติปัญจพร นายก อบต.หัวทะเล กล่าว ทางอบต.รับทราบและหาทางแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนชาวบ้านเขาดิน หมู่ ๕ มาโดยตลอด แต่เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของ
อ านาจหน้าที่ จึงไม่สามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้ ในขณะนี้ แต่ทางอบต.ก็
ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็ยังพยายามปรึกษาหารือส่วนราชการต่างๆและหาทางที่จะแก้ไข
ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวบ้านเขาดิน หมู่ ๕ ต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ กล่าวถามท่านใดต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่  
ที่ประชุม   ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ   ท่านใดมีเรือ่งอื่นๆหรือไม ่
นายเพชร ฉิมวาส รองนายก อบต.หัวทะเล กล่าวเรื่องอื่นๆใหท้ี่ประชุมทราบ เนื่องจากไดเ้ข้าประชุมที่

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงึมีข้อราชการมาแจง้ใหท้ราบ เรื่องโครงการคลองสวยน้ าใส 
การบริหารจัดการขยะและมลูฝอยในเขตชุมชน โดยให้อบต.ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชน ร่วมกับผู้น าหมู่บ้านแตล่ะหมู่ ช่วยกันท าความสะอาดถนน สถานที่
ราชการ ที่พักอาศัยบ้านเรือน และแหลง่น้ าต่างๆให้สะอาดเรียบร้อย 

ประธานสภาฯ กล่าวถามท่านใดมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 



ประธานสภาฯ เม่ือไม่มีดิฉันขอขอบคณุสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุม

ในครั้งนี ้พร้อมกล่าวปดิการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น. 

 
  

 

 

                ลงช่ือ...............................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                                    (นายเวนิ  โมกศิริ) 

                                   เลขานกุารสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล 

-๑๔- 
 

                        

 

 

              ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                    (นายพลอย   กามขุนทด) 

                                สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัทะเล หมู ่๑ 

 
 

 

 

 

 

                        ลงช่ือ...................................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                   (นายเทพนคร   ผ่องแผ้ว) 

                            สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทะเลหมู ่๘     

 
 

 

 

 

 

                        ลงช่ือ...................................................................ผู้ตรวจรายการงานประชุม 

                  (นายอธิวัฒน์  พมิอูบ)  

                          สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล หมู ่ ๔       



                       

 

 

 

 

                        ลงช่ือ..................................................................ผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

               (นางพรพิมล  มาตรังศรี) 

                           ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล 

 

 

 

 


