
-๑- 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
สมัยวิสามัญท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันพุธ ท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

 
ผู้เข้าประชุม ๑๘ คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม   ๓ คน 
เปิดการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางพรพมิล          มาตรังศร ี ประธานสภาฯ นางพรพมิล        มาตรังศร ี  
๒ นายสุภาพ            โม่งปราณีต รองประธานสภาฯ นายสุภาพ          โม่งปราณีต  
๓ นายเวิน               โมกศิร ิ เลขานุการสภาฯ นายเวิน               โมกศิร ิ  
๔ นายพลอย           กามขุนทด สมาชิก อบต. นายพลอย          กามขุนทด  
๕ นางอนงค์            ทิมโต สมาชิก อบต. นางอนงค์           ทิมโต  
๖ นางอุษณี             ฉิมวาส สมาชิก อบต. นางอุษณี            ฉิมวาส  
๗ นายอธิวัฒน์         พิมอูบ สมาชิก อบต. นายอธิวัฒน์        พิมอูบ  
๘ นายประจวบ         แคสันเทียะ สมาชิก อบต. นายประจวบ       แคสันเทียะ  
๙ นายศิริ               กามขุนทด สมาชิก อบต. นายศิริ               กามขุนทด  

๑๐ นายปราโมทย์       ฟากวิลัย สมาชิก อบต. นายปราโมทย์      ฟากวิลัย  
๑๑ นายเทพนคร         ผ่องแผ้ว สมาชิก อบต. นายเทพนคร        ผ่องแผ้ว  
๑๒ นางรัตนา             โก้จันทึก สมาชิก อบต. นางรัตนา            โก้จันทึก  
๑๓ นายผดุง              เทียบขุนทด สมาชิก อบต. นายผดุง              เทียบขุนทด  
๑๔ นายสุนทร            เภากุ่ม สมาชิก อบต. นายสุนทร           เภากุ่ม  
๑๕ นางค าปุ่น            อนันนตะเสน สมาชิก อบต. นางค าปุ่น           อนันตะเสน  
๑๖ นายประจักร         โม่งปราณีต สมาชิก อบต. นายประจักร        โม่งปราณีต  
๑๗ นายนิกร              ศรีวิเศษ สมาชิก อบต. นายนิกร              ศรีวิเศษ  
๑๘ นายเพชรรุง่          ดอกเงิน สมาชิก อบต. นายเพชรรุง่          ดอกเงิน  

 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 



ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายบุญเชิด         เพียขุนทด สมาชิก อบต.   
๒ นางออน              เพียขุนทด สมาชิก อบต.   
๓ นางจอมศรี          ยุทธกล้า            สมาชิก อบต.   

 

- ๒ - 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ๙ คน 
 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายวีรภาส            ตันติปัญจพร นายก อบต นายวีรภาส          ตันติปัญจพร  
๒ นายวิโรจน์            แสงจักร รองนายก อบต นายวิโรจน์           แสงจักร  
๓ นายเพชร              ฉิมวาส รองนายก อบต นายเพชร             ฉิมวาส  
๔ นางส าราญ            มิตรขุนทด เลขานายก อบต นางส าราญ           มิตรขุนทด  
๕ นายวีระศักดิ์          ประสมทรพัย ์ ปลัดอบต.หัวทะเล(นักบริหารงานท้องถิ่น) นายวีระศักดิ์        ประสมทรัพย ์  
๖ นายอนนท์             ดาโม้ หัวหน้าส านักปลัด นายอนนท์           ดาโม้  
๗ นางสาวชณัชชิตา      บวกไธสง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นางสาวชณัชชิตา    บวกไธสง  
๘ นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด เจ้าพนักงานการเงินละบัญชี นางสาวขวัญพิชชา  มุขขุนทด  
๙ นายจ าลอง             ฟ้อนบ าเรอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ นายจ าลอง           ฟ้อนบ าเรอ  

๑๐ นายภิภพ               พืดขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ นายภิภพ             พืดขุนทด  
๑๑ นายอานนท์             แสงเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายอานนท์          แสงเพชร  
๑๒ นายอภินันท์           ปิตาระเต            นักวิชาการสาธารณสุข นายอภินันท์         ปิตาระเต             
๑๓ พ.อ.อ.ยอด      อาบสุวรรณ์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.อ.อ.ยอด    อาบสุวรรณ์  
๑๔ นายธีรวัฒน์            ศรีนวกุล นักพัฒนาชุมชนช านาญการ นายธีรวัฒน์          ศรีนวกุล  
๑๕ นายมนตรี              สุทธิวิเศษ ผู้ช่วยช่างโยธา นายมนตรี            สุทธิวิเศษ  
๑๖ นายนพรัตน์            นิ้มขุนทด ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า นายนพรัตน์          นิ้มขุนทด  
๑๗ นางสาวนันท์ทรัตน์    ค าขุนทด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวนันท์ทรัตน์  ค าขุนทด  

 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

นายเวิน โมกศิริ     ได้ตรวจนับรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมปรากฏว่าม ีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๘  
เลขานุการประธานสภาฯ  คน จากทั้งหมด ๒๑ คน ปรากฏว่าจ านวนสมาชิกเกินกึ่งหนึง่ของผูเ้ข้าร่วม 

ประชุม จึงใหส้ัญญาณเรียกเข้าหอ้งประชุม  
 



นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญวิสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

นางพรพมิล มาตรังศร ี  ๑.๑  เรื่องการครบก าหนดเกษียณอายุราชการของ นายวีระศักดิ์ ประสมทรัพย์     

ประธานสภาฯ                  ปลัด อบต.หัวทะเล ในวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔   
 -   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงค่ะ 

นางสาวชณัชิตา บวกไธสง กล่าวช้ีแจงใหท้ี่ประชุมทราบ เนือ่งด้วยนายวีระศักดิ์ ประสมทรัพย์ ปลัด อบต. 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     หัวทะเล (นกับริหารงานท้องถ่ิน) จะเกษียณอายุราชการวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  

ที่จะถึงนี้ พนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง อบต.หัวทะเลจงึร่วมกนัจัดงานมทุิตาจิต โดย 
  

- ๓ - 
 

เวลา ๐๙.๐๐ น. จะไหว้ศาลบรเิวณหน้า อบต. หลังจากนั้นจะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผกู
ข้อมือ เมื่อเสร็จพิธีก็จะร่วมจะรบัประทานอาหารร่วมกัน  จงึขอเรียนเชิญสมาชิกทุก
ท่านร่วมงานมุทิตาจิตในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นีด้้วยค่ะ 
 

นางพรพมิล มาตรังศร ี  ๑.๒ การพ้นต าแหนง่ของผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน     
ประธานสภาฯ      -   กล่าวถามว่าก าหนดพ้นต าแหน่งของผูบ้รหิารท้องถ่ินและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินครบ

ก าหนดวันที่เท่าไหร่ค่ะ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงให้ทีป่ระชุมทราบ 
 

นายอนนท์ ดาโม ้  กล่าวช้ีแจงเรื่องก าหนดการพ้นต าแหน่งของผู้บริหารทอ้งถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน      
หัวหน้าส านักปลัด  ให้ที่ประชุมทราบ ก าหนดการพน้ต าแหน่งของผูบ้รหิารท้องถ่ินและสมาชิกสภา 

ท้องถ่ิน จะพ้นต าแหน่งในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เช่นเดยีวกันกับท่านปลัด 
เนื่องจากในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นี้ ทางส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจะ
ประกาศก าหนดใหม้ีการเลอืกตั้งครับ 
      

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 
๔ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมวันศุกร์ ท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔) 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  ๒.๑ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม มีสมาชิกท่าน 
ประธานสภาฯ   ใด ที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒   

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 



นางพรพิมล มาตรังศรี  ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (รายงานการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่  ๔ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมวันศุกร์ ที่  ๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ )  

 

มติที่ประชุม   มีมติรบัรองรายงานการประชุมฯเป็นเอกฉันท์ ( ๑๗ เสียง )  
 

ระเบียบวาระที่ ๓   กระทู้ถาม 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีค้างพิจารณา 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  ๕.๑ พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
ประธานสภาฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 

- ขอเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงค่ะ 
 

นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด กล่าวช้ีแจงรายละเอียดการกันเงินตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บริหารส่วนต าบลหัวทะเล  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมกล่าวขอให้ 

สมาชิกดูรายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว  
- ๔ – 

 

     ก่อนถึงวันประชุมสามวัน พร้อมกล่าวช้ีแจงเพิ่มเตมิว่า การกันเงินมสีองหมวด คือ 
 

๑. หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
มี ๒ รายการ คือ 
๑. รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า    

๒,๔๐๐ ซีซีฯ งบประมาณ ๘๕๔,๐๐๐ บาท 
๒. ส่วนรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า 

งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๒.  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
                ประเภท ค่าบ ารุงและปรับปรุง  
                              ประเภท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 

โดยมีโครงการทั้งหมด ๗ โครงการ ดังนี้ 
 

ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
 



๑. โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กตาข่ายล้อมรอบตัวอาคารช้ันบนส านักงานอบต. 
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 

ประเภท ค่าบ ารุงและปรับปรุง 
 

๒. ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง บ ารุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างบ่อขยะในเขต
พื้นที่ต าบลหัวทะเล งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
 

ประเภท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดสายสุรนารายณ์-หน้าวัดหัวทะเล หมู่ 
๑ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธอาจ บ้านเก่า หมู่ที่  ๘ 
งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท 

๕. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดินสายนานายบุญมา กามขุนทด 
บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๘๔,๙๐๐ บาท 

๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดจากหน้าบ้านนายสุวรรณ -
ถนนลาดยาง บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท 

๗. โครงการขุดลอกคลองทางควายเดิน บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐ 
บาท 

ซึ่งโครงการต่างๆในรายละเอียดการกันเงินน้ี กองคลังได้ประสานงานสอบถามไปยัง
กองช่างแล้ว ว่าไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เนื่องจาก (๑.) มีข้อจ ากัดในเรื่องของบุคคลกร เนื่องจากอบต.หัวทะเลไม่มีผอ.กอง
ช่าง และได้ขอยืมตัวผอ.กองช่างมาจาก อบต.โคกเพชรพัฒนา ท าให้การประมาณ
ราคา และก าหนดราคากลางในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างล่าช้า เนื่องจาก
บุคลากรที่ยืมตัวมาช่วยราชการ จะมาปฏิบัติงานเพียงช่วงบ่าย ในแต่ละวันเป็น 

- ๕ - 
 

ส่วนมาก (๒.) แนวทางการปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ 
ว.๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
การเงินการคลัง ทางกองคลังจึงต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่แก้ไขใหม่ 
 

นายวีรภาส ตันติปัญจพร  กระผมขอช้ีแจงเกี่ยวกับการด าเนินงานของผู้บริหารตามโครงการในข้อบัญญัติ 
 

นายก อบต.หัวทะเล   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้บริหารด าเนินงานตาม 



งบประมาณ หากมีงบประมาณเพียงพอก็ด าเนินการโครงการที่มีงบประมาณ
เพียงพอก่อน ส่วนรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า 
และรถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ 
ซีซีฯ นั้น จ านวนงบประมาณค่อนข้างสูงประกอบการการจัดสรรงบประมาณจาก
รัฐบาลมาค่อนข้างล่าช้า จึงยังไม่สามารถจักซื้อและจัดจ้างด าเนินการตามโครงการ
ได้ จึงจ าเป็นต้องกันเงินไว้เบิก ซึ่งพนักงานก็มีเวลาอีกเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นก็จะ
สิ้นปีงบประมาณแล้ว ทางผู้บริหารก็เช่นเดียวกันจึงต้องเร่งด าเนินการให้เรียบร้อย 

 

นายสุภาพ โม่งประณีต  กระผมขอสอบถามโครงการของบ้านหัวสระ หมู่ ๒ ที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 
รองประธานสภาฯ รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และที่ได้ขออนุมัติจ่ายขาดงบประมาณ

เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง และไม่
ปรากฏในรายการกันเงินไว้เบิก เพื่อด าเนินการต่อไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึง
อยากทราบว่าโครงการของบ้านหัวสระ หมู่ ๒ อยู่ในข้ันตอนด าเนินการถึงข้ันตอน
ไหนแล้วครับ 
 

นายมนตรี ศรีวิเศษ  กล่าวช้ีแจงโครงการของบ้านหัวสระ หมู่ ๒ กองช่างได้ด าเนินการและส่งเรื่องไปยัง 
ผู้ช่วยช่างโยธา   กองคลังแล้วครับ ซึ่งกองคลังก็จะด าเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปครับ 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี   ท่านใดสงสัย ต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี    เมื่อไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติม ดิฉันจะขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบโครงการ
ประธานสภาฯ   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ขออนุมัติกันเงิน 

(แบบไม่ก่อหนี้)ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เพื่อด าเนินการต่อไปใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
๑. หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

มี ๒ รายการ คือ 
๑. รถบรรทุก(ดีเซล)รถกระบะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า    

๒,๔๐๐ ซีซีฯ งบประมาณ ๘๕๔,๐๐๐ บาท 
๒. ส่วนรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า 

งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
- ๖ - 

 

๒.  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
                ประเภท ค่าบ ารุงและปรับปรุง  
                              ประเภท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  



 

ประเภท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
 

๑. โครงการติดตั้งตะแกรงเหล็กตาข่ายล้อมรอบตัวอาคารช้ันบนส านักงานอบต. 
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 

ประเภท ค่าบ ารุงและปรับปรุง 
 

๒. ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุง บ ารุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างบ่อขยะในเขต
พื้นที่ต าบลหัวทะเล งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท 
 

ประเภท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดสายสุรนารายณ์-หน้าวัดหัวทะเล หมู่ 
๑ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยุทธอาจ บ้านเก่า หมู่ที่  ๘ 
งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท 

๕. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและยกร่องพูนดินสายนานายบุญมา กามขุนทด 
บ้านหนองดง หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๘๔,๙๐๐ บาท 

๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิดจากหน้าบ้านนายสุวรรณ -
ถนนลาดยาง บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท 

๗. โครงการขุดลอกคลองทางควายเดิน บ้านกุ่ม หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๑๘,๐๐๐ 
บาท 

ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ( ๑๗ เสียง ) 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี    กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ขอรายงานต่อสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ   บริหารส่วนต าบลหัวทะเลเป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่สภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลหัวทะเลอนุมัติแล้ว และต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

 

นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด ช้ีแจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ขอรายงานสภาองค์การบริหารส่วน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ต าบลหัวทะเลเป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่สภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลหัวทะเลอนุมัติแล้วและต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  

การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔  



 
- ๗ – 

 

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ าตัดถนนด า พร้อมฝาปิด บ้านกุ่ม หมู่ที่ 
๓   งบประมาณ   ๖๒,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองหว้า บ้านกุ่ม หมู่ที่  ๓  
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

 

การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๓ ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  

 

๑. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (ไร่นางส าเร็จ)  
บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า สายคลองโอบ บริเวณ (นาหมวดรอด)  
บ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท 

ส่วนอีกหนึง่โครงการที่เพิม่มา คือโครงการการทีป่ระสบกับปัญหาในการด าเนินงาน 
มีรายละเอียดดงันี ้
 การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๓ ตามมติที่ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๑. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน ๓ จากคลองทางควายเช่ือมห้วยสีมมุบ้าน

หัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๒๖๑,๙๐๐ บาท โครงการนี้ขอให้เป็นอันพบั
ไป 

 ซึ่งจะขอให้ช่างช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวให้สมาชิกทราบต่อไปค่ะ 
 

นายมนตรี ศรีวิเศษ  กระผมขอช้ีแจงโครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล. ช้ัน ๓ จากคลองทางควาย 
ผู้ช่วยช่างโยธา   เช่ือมห้วยสีมุมบ้านหัวสะพาน หมูท่ี่ ๑๐ โครงการดังกล่าวกองช่างได้ด าเนินการออก 

ส ารวจและวัดระยะทางแล้ว มีการวางผังงานตัดคอนกรีตเสน้ข้างๆ วางท่อ ๑ แถว
ต่อมาผู้บรหิารมีความเห็นว่าถ้าตัดคอนกรีตแล้ววางท่อหนึง่แถว เกรงว่าจะมปีัญหา
ตามมาภายหลงั อาจจะท าใหร้ะบายน้ าได้ไม่ทัน นายกจึงสั่งการให้วางท่อสองแถว 
จ านวนท่อ ๑๒๐ ท่อน ซึ่งผมได้ท ารายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อน าเสนอต่อ
สภาฯพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมครัง้ที่ ๕ รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียด
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๕) ขณะนี้ราคาประมาณการอยู่ที่ 
๒๗๑,๐๐๐.๐๐ บาทครับ 
 

นายสุภาพ โม่งประณีต  กระผมมีความคิดเห็นว่า โครงการนี้หากมีการเทพื้นก่อนวางท่อจะเป็นการดี เพราะ
รองประธานสภาฯ  ถ้าหากไม่เทพื้นก่อนเกรงว่าจะเกิดการทรุดตัว เพราะจ านวนท่อ ๑๒๐ ท่อน จึงขอ 

เสนอว่าควรเทพื้นก่อนการวางทอ่ และก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานครับ 
 



นายวีรภาส ตันติปัญจพร  กระผมขอช้ีแจงเพิ่มเติม เนื่องจากคณะผู้บริหารเห็นว่าการวางท่อแถวเดียวเกรงว่า 
นายก อบต.หัวทะเล จะระบายน้ าได้ช้า จึงมีแนวคิดว่าให้เพิ่มการวางทอ่เป็น ๒ แถว เพื่อที่จะได้ระบาย

น้ าสะดวกมากข้ึน เพื่อที่น้ าจะได้ไมท่่วมนาข้าวบริเวณทางควายครับ 
 

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว กระผมเห็นด้วยกับนายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภาฯ ที่จะให้ด าเนินก่อสร้าง 
สมาชิก อบต. หมู่ ๘  ให้ได้มาตรฐาน พร้อมเสนอขออนมุัติจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณประจ าปี พ.ศ.  

๒๕๔๖ (ครั้งที่ ๕) ตามรายละเอียดทีก่องช่างได้แนบมาพรอ้มนี้ 
- ๘ – 

 

นางพรพมิล มาตรังศรี   ท่านใดสงสัยต้องการซกัถามหรือเสนอเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

นางพรพมิล มาตรังศรี   เมื่อโครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ช้ัน ๓ จากคลองทางควายเช่ือมห้วยสมีุมบ้าน 
ประธานสภาฯ   หัวสะพาน หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๒๖๑,๙๐๐ บาท โครงการนี้เป็นอันพับไปแล้ว 

ดิฉันจึงจะขอมติทีป่ระชุม ท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่๕) โครงการวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตไม่เสรมิเหลก็ปากลิ้นราง จากทางควายเช่ือมห้วยสมีุม บ้านหัวสะพาน หมูท่ี่ 
๑๐ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ จงัหวัดชัยภูมิ โดยท าการวางทอ่ระบายน้ า
คอนกรีตไม่เสรมิปากลิ้นราง ขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จ านวน ๑๒๐ ท่อน พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายเหล็ก ตามแบบที่ อบต.ก าหนด ท่านใดเห็น 
ชอบอนุมัติโปรดยกมือค่ะ 

 

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๗ เสียง) 
 

นางพรพมิล มาตรังศรี   กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงรายละเอียดการกันเงินตามหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินสะสม 
ประธานสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ให้ที่

ประชุมทราบ 
 

นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด กล่าวช้ีแจงรายละเอียดการกันเงินตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงนิสะสม ขององค์การ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บรหิารส่วนต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓  

กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมขอใหส้มาชิกดรูายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารที่
ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ก่อนถึงวันประชุมสามวัน  

 

นางพรพมิล มาตรังศรี   กล่าวถามที่ประชุมมที่านใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 



นางพรพมิล มาตรังศรี    กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ 
 

นายอนนท์ ดาโม ้  กล่าวช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินว่า แผนเดิมคือแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
หัวหน้าส านักปลัด  (๒๕๖๑-๒๕๖๕) และในการจัดท าแผนน้ัน ให้อบต.จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

(๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยใหจ้ัดท าให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ภายในเดือนตุลาคม 
ประกอบกบัปีนีส้มาชิกจะพ้นต าแหนง่ของผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นี ้จึงขอให้สมาชิกเห็นชอบร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน  
(๒๕๖๖-๒๕๗๐) ด้วยครับ 

 

นายอานนท์ แสงเพชร  ช้ีแจงร่างแผนพฒันาท้องถ่ิน (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้ทีป่ระชุมทราบ พร้อมขอใหส้มาชิก 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห ์  ดูรายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน เอกสารตามที่ไดส้่งใหส้มาชิกทุกท่านแล้ว ก่อนถึง 

วันประชุมสามวัน 
- ๙ – 

 

นางพรพมิล มาตรังศรี    กล่าวถามที่ประชุมมที่านใดสงสัย ต้องการซกัถามหรือเสนอเพิ่มเตมิหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นางพรพมิล มาตรังศรี    เมื่อไม่มีดิฉันจะขอมติ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประธานสภาฯ   โปรดยกมือค่ะ 
 

มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๗ เสียง) 
 

ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  ท่านใดมีเรื่องอื่นๆหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นายอนนท์ ดาโม้   ขอช้ีแจงเกี่ยวกับการเข้าพื้นที่ในเขตต าบลหัวทะเลของผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เดินทาง 
หัวหน้าส านักปลัด   กลับมาพักที่บ้านญาติที่ต าบลหัวทะเล แต่ไม่แจ้งให้ อสม.และผู้น าหมู่บ้านให้ทราบ  

แล้วมาทราบภายหลังว่าติดเช้ือไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙ จากจ านวนทั้งหมดที่มา
ด้วยกัน ๕ คน มีผู้ติดเช้ือ ๑ ราย ที่ยังพักอยู่กับญาติที่หมู่บ้านโคกแสว ได้ให้ญาติ
และผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายดังกล่าวกักตัวแล้ว จ านวน ๑๐ ราย และอีก ๓ ราย ขอ
เดินทางกลับไปรักษาตัวที่จ.กรุงเทพมหานคร พร้อมกล่าว ขอขอบคุณสมาชิกทุก
ท่านที่ ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด หากการปฏิบัติงานของกระผมมี
ข้อผิดพลาด หรือพลั้งเผลอพูดจาให้ท่านฟังแล้วไม่สบายใจกระผมขออภัยมา ณ ที่นี้



ด้วยครับ การเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีและได้กลับมาร่วมงานกันอีก
ครั้งครับ ขอบคุณครับ 

 

นายวีรภาส ตันติปัญจพร  ขอช้ีแจงเกี่ยวกับการบริหารงาน หากคณะผู้บริหารสามารถด าเนินงานสิ่งใดได้ก่อนก็ 
นายก อบต.หัวทะเล  ด าเนินการให้ แต่สิ่งไหนโครงการไหนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ หรือหากมีถนนสายใด 

เกิดความช ารุดเสียหายข้ึน กระผมขอฝากให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการซ่อมแซม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน กระผมขอฝากให้
ผู้น าหมู่บ้านช่วยกันสอดส่องดูแล หากประชาชนมีความเดือดร้อนขอให้ท าหนังสือ
เสนอโครงการเข้ามา เพื่อที่จะจัดหางบประมาณและกันเงินงบประมาณไว้ส าหรับ
ซ่อมแซมต่อไป  

 

นายธีรวัฒน์ ศรีนวกุล  ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้แล้วในปี พ.ศ.๒๕๖๔ จะได้รับเบี้ยยังชีพงวดแรกใน 

เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี ้หากสมาชิกท่านใดที่เกิดต้ังแต่วันที่ ๒ กันยายน 
๒๕๐๕ – ๑ กันยายน ๒๕๐๖ ขอให้ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ก่อน หากการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาที่จะถึงนี้ผลออกมาหากท่านใดยังคงด ารงต าแหน่งสมาชิก เมื่อถึง
เวลาน้ันจึงค่อยด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปครับ 

 

นางส าราญ มิตรขุนทด  เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา- ๒๐๑๙ ดิฉันขอฝากให้สมาชิกทุกท่าน
เลขานายก อบต   ช่วยกันสอดส่องดูแลประชาชน ผู้ที่เดินทางเข้าออกต าบลหัวทะเล ขอให้สมาชิกแต่ 

- ๑๐ – 
 

ละหมู่บ้านแจ้งและท าความเข้าใจใหก้ับประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการกักตัว ด้วย
ความห่วงใยทุกๆหมู่บ้านค่ะ 

  

นางพรพมิล มาตรังศรี    ท่านใดมีเรือ่งอื่นๆเพิม่เติมหรอืไม่  
ประธานสภาฯ 
  

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นางพรพมิล มาตรังศรี    เมื่อไม่มี ดิฉันขอขอบคุณสมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชุมทกุท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วม  
ประธานสภาฯ   ประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ  หากไม่มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆแล้วดิฉันขอปิดประชุมค่ะ 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
  

 
 
 

 



        ลงช่ือ...............................................................ผูบ้ันทกึรายงานการประชุม 
                                                (นายเวิน  โมกศิริ) 
                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลหัวทะเล 

 

                        
 
 
 
 
 

        ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายพลอย   กามขุนทด) 
                                สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล หมู่ ๑ 

 
 
 
 

 
 

 
 
                                ลงช่ือ.................................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายเทพนคร   ผ่องแผ้ว) 
                                สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหัวทะเลหมู่ ๘    
 
  
 

- ๑๑ – 
 

 
 
 
 
 
                              ลงช่ือ...................................................................ผู้ตรวจรายการงานประชุม 
                 (นายอธิวัฒน์  พิมอูบ)  
                              สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล หมู่  ๔       
                       
 



 
 
 
 
                                ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจสอบและรบัรองรายงานการประชุม 
                   (นางพรพิมล  มาตรงัศรี) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 


