
-๑- 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล 
สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๙ สงิหาคม ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล 

 

ผู้เข้าประชุม ๒๑ คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม   - คน 
เปิดการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

๑ นางพรพมิล          มาตรังศร ี ประธานสภาฯ นางพรพมิล        มาตรังศร ี  
๒ นายสุภาพ            โม่งปราณีต รองประธานสภาฯ นายสุภาพ          โม่งปราณีต  
๓ นายเวิน               โมกศิร ิ เลขานุการสภาฯ นายเวิน             โมกศิริ  
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 นายบุญเชิด          เพียขุนทด สมาชิก อบต. นายบุญเชิด         เพียขุนทด  

๑๐ นางออน             เพียขุนทด สมาชิก อบต. นางออน             เพียขุนทด  
๑๑ นายศิริ               กามขุนทด สมาชิก อบต. นายศิริ               กามขุนทด  
๑๒ นายปราโมทย์       ฟากวิลัย สมาชิก อบต. นายปราโมทย์      ฟากวิลัย  
๑๓ นายเทพนคร         ผ่องแผ้ว สมาชิก อบต. นายเทพนคร        ผ่องแผ้ว  
๑๔ นางรัตนา             โก้จันทึก สมาชิก อบต. นางรัตนา            โก้จันทึก  
๑๕ นายสุนทร            เภากุ่ม สมาชิก อบต. นายสุนทร           เภากุ่ม  
๑๖ นายผดุง              เทียบขุนทด สมาชิก อบต. นายผดุง             เทียบขุนทด  
๑๗ นางค าปุ่น            อนันตะเสน สมาชิก อบต. นางค าปุ่น           อนันตะเสน  
๑๘ นายประจักร         โม่งปราณีต สมาชิก อบต. นายประจักร         โม่งปราณีต  
๑๙ นางจอมศรี           ยุทธกล้า สมาชิก อบต. นางจอมศรี           ยุทธกล้า  
๒๐ นายนิกร               ศรีวิเศษ สมาชิก อบต. นายนิกร               ศรีวิเศษ  
๒๑ นายเพชรรุง่          ดอกเงิน สมาชิก อบต. นายเพชรรุง่          ดอกเงิน  

 
 
ผู้ไม่เข้าประชุม 



 
- ไม่มี 

 

 

 
 
 
 

-๒- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๔ คน 
 
 

ล าดับ 
ที่ 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายวีรภาส             ตันติปัญจพร นายก อบต นายวีรภาส          ตันติปัญจพร  
๒ นายเพชร               ฉิมวาส รองนายก อบต นายเพชร            ฉิมวาส  
๓ นางส าราญ             มิตรขุนทด เลขานายก อบต นางส าราญ          มิตรขุนทด  
๔ นายวีระศักดิ์          ประสมทรพัย ์ ปลัดอบต.หัวทะเล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
นายวีระศักดิ์        ประสมทรัพย ์  

๕ นางสุภาวดี            ฟากวิลัย ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นางสุภาวดี           ฟากวิลัย  
๖ นายอนนท์             ดาโม ้ หัวหน้าส านักปลัด นายอนนท์            ดาโม้  
๗ นางสาวชณัชชิตา     บวกไธสง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ นางสาวชณัชชิตา    บวกไธสง  
๘ นางสาวขวัญพิชชา   มุขขุนทด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวขวัญพิชชา  มุขขุนทด  
๙ พ.อ.อ.ยอด            อาบสุวรรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
พ.อ.อ.ยอด           อาบสุวรรณ์  

๑๐ นายสมชาย            อาบสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายสมชาย           อาบสุวรรณ์  
๑๑ นายอานนท์           แสงเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายอานนท์          แสงเพชร  
๑๒ นางสาวนันท์ทรัตน์   ค าขุนทด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวนันท์ทรัตน์  ค าขุนทด  
๑๓ นายมนตรี             สุทธิวิเศษ ผู้ช่วยช่างโยธา นายมนตรี            สุทธิวิเศษ  
๑๔ นายนพรัตน์           นิ้มขุนทด ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า นายนพรัตน์          นิ้มขุนทด  

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 

นายเวิน โมกศิริ     ได้ตรวจนับรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมปรากฏว่ามี ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๒๑  
เลขานุการประธานสภาฯ  คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม  
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
ประธานสภาฯ    
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
นางพรพมิล มาตรังศร ี ๑.๑  เรื่องการประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local  



ประธานสภาฯ Performance Assessment : LPA) ประจ าป 2564 ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาส
เข้าร่วมรบัฟังและได้รบัค าแนะน าเกี่ยวกบังานด้านกจิการสภาฯ ได้รับความรู้
เพิ่มเตมิ และได้น ามาปรับปรงุ ซึ่งพนกังานทีร่ับผิดชอบก็รบัผิดชอบในหน้าที่ได้ดี 
การประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA) ประจ าป 2564 จึงเรียบร้อยและได้ผลคะแนนการปฏิบัตงิาน
เป็นที่น่าพอใจ เพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับใน
การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) ในสมัยนี้จงึได้
เพิ่มเตมิระเบียบวาระการ ประชุมใหเ้ป็น ๖ วาระ ตามเอกสารระเบียบวาระการ
ประชุม สง่ใหส้มาชิกแล้วก่อนถึงวันประชุมสามวัน 

 
 

-๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว(รายงานการประชุมสมัย 
สามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมวันจันทร์ ท่ี ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ) 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  ๒.๑ ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม มีสมาชิกท่าน 
ประธานสภาฯ   ใด ที่จะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑   

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (รายงานการ 
ประธานสภาฯ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมวันจันทร์ ที่ 

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ )  
 

มติที่ประชุม   มีมติรบัรองรายงานการประชุมฯเป็นเอกฉันท์ ( ๒๑เสียง )  
 

ระเบียบวาระที่ ๓   กระทู้ถาม 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    ๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ (วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ) 



 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวเชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช้ีแจงรายละเอียดร่าง 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ที่ประชุม

ทราบ 
 

นายวีระศักดิ์ ประสมทรัพย์     ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ปลัด อบต.หัวทะเล ท้องถ่ินเลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

๖ ข้อ ๔๗ ในการ พิจารณาญัตติ ร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ิน 
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถ่ินประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลง
มติก่อนที่ สมาชิกสภาท้องถ่ินได้อภิปรายใน เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์
แก่การ พิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ สภาท้องถ่ินจะให้คณะกรรมการสภา
ท้องถ่ิน พิจารณาก่อนรับหลักการได้ 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวเชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช้ีแจงรายละเอียดร่าง 
ประธานสภาฯ  
  

 
 

-๔- 
 

นายวีรภาส ตันติปัญจพร กล่าวค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
นายกอบต.หัวทะเล  พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบ 
  

- ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ 

 ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
  บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล จะได้

เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบล
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จงขอช้ีแจง
ให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ดังต่อไปนี้ 
๑. สถานการณ์คลัง 
      ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ องค์กร       
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

 -เงินฝากธนาคาร จ านวน             ๓๓,๙๖๑,๕๘๙.๐๖   บาท 
  -เงินสะสม จ านวน   ๑๐,๘๙๙,๗๙๗.๘๓  บาท 



 -เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  ๑๓,๕๒๒,๘๖๖.๔๔  บาท 
 -รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและ   

   ยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน....โครงการ   -   บาท 
  -รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  

จ านวน  ๑ โครงการ        ๑๔๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
          ๑.๒ เงินกู้คงค้าง             -          บาท 

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปีที่ผ่านมา) 
          ๒.๑ รายรับจริง จ านวน ๔๓,๓๖๔,๐๙๐.๘๘ บาท ประกอบด้วย 
     - หมวดภาษีอากร      ๒๘๗,๖๑๖.๗๐    บาท 

- หมวดค่าธรรมเนียม        ๖๓,๔๓๒.๓๐    บาท 
- หมวดรายได้จากทรัยสิน               ๒๕๑,๔๒๒.๕๐    บาท 

     - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค          -      บาท 
  และการพาณิชย์ 
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด              ๒๗.๐๐    บาท 
- หมวดรายได้จากทุน    -            บาท 
-หมวดภาษีจัดสรร    ๑๘,๑๘๓,๐๖๕.๓๘ บาท 
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             ๒๔,๕๗๘,๕๒๗.๐๐ บาท 

          ๒.๒ หมวดเงินอุดหนุนที่รัฐบาล ๒,๐๗๒,๐๙๑.๙๒ บาท 
  ให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

       ๒.๓ รายจ่ายจริง  จ านวน   ๓๘,๕๗๔,๔๓๒.๖๒ บาท ประกอบด้วย 
   - งบกลาง      ๑๕,๕๐๒,๔๙๐.๐๔  บาท 
 
 

-๕- 
 

- งบบุคลากร    ๑๑,๕๗๗,๐๒๗.๐๐  บาท 
   - งบด าเนินการ      ๕,๖๑๙,๖๕๕.๕๘  บาท 
   - งบลงทุน      ๔,๐๑๙,๒๕๑.๐๐  บาท 
   - งบรายจ่ายอื่น     -     บาท 
   - เงินอุดหนุน      ๑,๘๕๖,๐๐๐.๐๐  บาท 
        ๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาล   ๒,๐๗๒,๐๙๑.๙๒  บาท  
      ให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
                          ๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตาม           -     บาท 

             อ านาจหน้าที่ 
       ๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม        -     บาท 
       ๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                             -     บาท 



 ๓. งบเฉพาะการ(ปีที่ผ่านมา) 
     ประเภทกิจการ...........................................................................  
 

นายวีรภาส ตันติปัญจพร บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
นายก อบต.หัวทะเล ประจ าปีงบประมาณ 2565 อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 

นายวีรภาส ตันติปัญจพร  - บันทึกหลกัการและเหตผุลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
นายก อบต.หัวทะเล ประจ าปงีบประมาณ 2565 อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
 

ด้าน ยอดรวม(บาท) 

ด้านบริหารงานทั่วไป   

  แผนงานบริหารทั่วไป 9,408,520 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,189,260 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

  แผนงานการศึกษา 7,294,340 

  แผนงานสาธารณสุข 1,648,700 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,255,300 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,551,700 

  แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 592,720 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 775,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,876,860 

  แผนงานการเกษตร 75,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 
 

ด้านการด าเนินงานอื่น 
 

  แผนงานงบกลาง 17,332,600 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                             
46,000,000  

-๖- 
 

นางสุภาวดี ฟากวิลัย กล่าวช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียดรายรับรายจ่ายให้ที่ประชุมทราบพอสังเขป  
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ พร้อมกล่าวเชิญเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อ่านค าแถลงงบประมาณประกอบ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
นางสาวขวัญพิชชา มุขขุนทด กล่าวช้ีแจงรายละเอียดค าแถลงการณ์งบประมาณ ประกอบงบประมาณ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๔ – ๗ ให้ที่ประชุมทราบ 
 

2.1  รายรับ 
 

   



รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

รายได้จดัเกบ็เอง    

 - หมวดภาษีอากร 287,616.70 3,550,000.00 925,000.00 

 - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 63,432.30 38,300.00 25,000.00 

 - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 251,422.50 200,000.00 300,000.00 

 - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 

 - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 27.00 1,000.00 - 

 - หมวดรายได้จากทุน - - - 

 รวมรายได้จดัเก็บเอง 602,498.50 3,789,300.00 1,250,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

   

 -หมวดภาษีจัดสรร 18,183,065.38 20,710,700.00 19,250,000.00 

 รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

18,183,065.38 20,710,700.00 19,250,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอดุหนนุให้องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป 24,578,527.00 24,500,000.00 25,500,000.00 

 รวมรายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให้องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

24,578,527.00 24,500,000.00 25,500,000.00 

 รวม 43,364,090.88 49,000,000.00 46,000,000.00 

 

2.2  รายจา่ย 
   

รายจ่าย รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ    

 - งบกลาง 15,502,490.04 16,799,113.00 17,332,600.00 

 - งบบุคลากร 11,577,027.00 13,244,297.00 13,569,420.00 

 - งบด าเนินการ 5,619,655.58 9,815,790.00 9,080,380.00 

 - งบลงทุน 4,019,251.00 6,940,800.00 3,296,400.00 

 - งบเงินอุดหนุน 1,856,000.00 2,200,000.00 2,721,200.00 

 - งบรายจ่ายอ่ืน - -  

 รายจ่ายจากงบประมาณ 38,574,423.62 49,000,000.00 46,000,000.00 

 

-๗- 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามที่ประชุมมีท่านใดต้องการซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

นางสุภาวดี ฟากวิลัย กล่าวช้ีแจงเรื่องการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 



ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ        งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีการจัดท าตามหนังสือสั่งการจาก 
กระทรวงมหาดไทย ให้จัดท าตามแผนพฒันาท้องถ่ินแผนบุคลากร 
พร้อมกล่าวช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕  หน้าที่ ๘-๑๖ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมขอใหส้มาชิกดูรายละเอียดตามไป
พร้อมๆกัน ตามเอกสารร่างข้อบญัญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล เรือ่ง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้ส่งใหส้มาชิกทุกท่าน
แล้วก่อนถึงวันประชุมสามวัน  
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นายอนนท์  ดาโม้    กล่าวช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
หัวหน้าส านักปลัด     ๒๕๖๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน หน้าที่ ๑๗-๑๙ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อม

ขอให้สมาชิกดูรายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวทะเล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วก่อนถึงวันประชุมสามวัน  

 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามการตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการศึกษาดูงาน ได้ต้ังไว้จ านวน 
ประธานสภาฯ เท่าไรค่ะ 
 

นายอนนท์  ดาโม้    กล่าวตอบ ตั้งไว้จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ครับ ตั้งไว้รองรับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
หัวหน้าส านักปลัด ด้วยครับ การเบิกจ่ายโครงการศึกษาดูงานต้องให้เป็นไปตามระเบียบด้วยครับ 

 

นางสุภาวดี ฟากวิลัย ช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ     แผนงานการศึกษา หน้าที่  ๒๐-๒๔ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมขอให้สมาชิกดู

รายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวทะเล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้
ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วก่อนถึงวันประชุมสามวัน  

 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

 

นายอนนท์  ดาโม้    ช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
หัวหน้าส านักปลัด  แผนงานสาธารณสุข หน้าที่ ๒๕-๒๗ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมขอให้สมาชิกดู 
 รายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลหัวทะเลเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ 
 
 



-๘- 
 

ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วก่อนถึงวันประชุมสามวัน 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุภาพ โม่งประณีต  กล่าวถามเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณการก าจัดสิงปฏิกูล และงบประมาณใน 
รองประธานสภาฯ  การซ่อมแซมรางระบายน้ า เนื่องจากได้เคยปรึกษาและแจ้งให้ทราบถึง 

ปัญหารางระบายน้ าอุดตันแล้ว เนื่องจากกรมทางหลวงมีงบประมาณส าหรับ
ซ่อมแซมถนน แต่ไม่มีงบประมาณซ่อมแซมรางระบายน้ า จึงขอถามว่า ทาง อบต.
หัวทะเลจะสามารถตั้งงบประมาณเพื่อซ่อมแซมรางระบายน้ าและก าจัดสิงปฏิกูล
ออกจากรางระบายน้ าได้หรือไม่ครับ 
 

นายอนนท์ ดาโม้   กล่าวตอบ เรื่องการปล่อยของเสียหรือสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือน อันที่จริงแล้ว 
หัวหน้าส านักปลัด  ทุกครัวจะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ อบต.หัวทะเล เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ โดยก าหนดให้ทุกครัวเรือนต้องมีบ่อพักสิ่งปฏิกูลไม่ให้
ปล่อยสิ่งปฏิกูลลงรางระบายน้ า เพื่อป้องกันปัญหาสิ่งปฏิกูลลงไปอุดตันรางระบาย
น้ า แต่อย่างไรก็ตาม ทาง อบต.หัวทะเลจะขอปรึกษาหารือกันเรื่องการตั้ง
งบประมาณตามที่ได้เสนอมาดังกล่าว 

 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  ขณะนี้เวลา ๑๑.๑๕ น. ขอพักการประชุมเป็นเวลา ๑๐ นาทีค่ะ 
ประธานสภาฯ  
    เวลา ๑๑.๒๕ น. สมาชิกเข้าห้องประชุมพร้อมเพรียงกัน 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารและโทรศัพท์มือถือ  
ประธานสภาฯ  เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆค่ะ พร้อมกล่าวเชิญเจ้าหน้าที่

ช้ีแจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติต่อไป  
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย ช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   แผนงานสังคมสงเคราะห์ หน้าที่ ๒๘-๓๐ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมขอให้สมาชิกดู
รายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวทะเล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้
ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วก่อนถึงวันประชุมสามวัน  

 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 



ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 
 
 
 
 

-๙- 
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย ช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ     แผนงานเคหะและชุมชน หน้าที่ ๓๑-๓๔ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมขอให้สมาชิกดู
รายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวทะเล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้
ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วก่อนถึงวันประชุมสามวัน  

 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
 

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  กล่าวถามเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณการก าจัดสิงปฏิกูล และงบประมาณใน 
สมาชิก อบต. หมู่ ๘  การซ่อมแซมรางระบายน้ าตามที่นายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภาฯ  

ได้กล่าวถามไปข้างต้นแล้ว นั้น ตามที่นานอนนท์ ดาโม้ หัวหน้าส านักปลัด กล่าวก็
ถูกต้องครับ  แต่บางครั้งมันจ าเป็นจริงๆ จึงขอให้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ
ด้วยครับ 
 

นายอนนท์ ดาโม้   กล่าวขอปรึกษากันอีกครั้งเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ ตามที่เสนอมา  แต่ขอ 
หัวหน้าส านักปลัด ความร่วมมือจากผู้น าชุมชนทุกท่าน คืออยากให้เป็นมาตรฐานให้กับชุมชน เพื่อให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน ในชุมชนร่วมกันครับ 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย ช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที่ ๓๕-๓๖ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อม
ขอให้สมาชิกดูรายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวทะเล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วก่อนถึงวันประชุมสามวัน  
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
 



ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย ช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ     แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้าที่ ๓๗-๓๘ ให้ที่ประชุมทราบ 
พร้อมขอให้สมาชิกดูรายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารร่าง ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วก่อนถึงวันประชุมสามวัน  
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

-๑๐- 
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย ช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๓๙-๔๐ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมขอให้
สมาชิกดูรายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวทะเล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่
ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วก่อนถึงวันประชุมสามวัน  

 

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจงหน้าที่ ๓๙-๔๐ ในเรื่องของงบบุคลากร  
ประธานสภาฯ  งบด าเนินการแล้ว ขอให้ที่ประชุมพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน เนื่องจาก

ขณะนี้เป็นเวลา ๑๒.๑๕ นาที แล้วค่อยมาประชุมต่อ งานก่อสร้าง หลังจาก
รับประทานอาหารกลางวันเสร็จ ขอให้ที่ประชุมเข้าห้องประชุมโดยพร้อมเพรียง
กันอีกครั้ง เวลา ๑๓.๐๐ น.ค่ะ  

 

เวลา ๑๓.๐๐ น. สมาชิกเข้าห้องประชุมพร้อมเพรียงกัน 
  

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าว เมื่อพร้อมแล้วขอเชิญสมาชิกช้ีแจงแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาให้ที่
ประชุมทราบประธานสภาฯ  ต่อไป 
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย ช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หน้าที่ ๔๐-๔๓ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมขอให้
สมาชิกดูรายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน พร้อมทั้งแบบสรุปรายละเอียดประมาณ
ราคา ข้อบัญญัติฯ (ปร.๔,ปร.๕) ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวทะเล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้
ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วก่อนถึงวันประชุมสามวัน ที่ผ่านมามีบางโครงการที่ติด
ปัญหาเรื่องการยินยอมให้พื้นที่ของเจ้าของพื้นที่ใกล้เคียง จึงไม่สามารถด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการตามที่ได้บรรจุในข้อบัญญัติได้ ในครั้งนี้เมื่อสมาชิกได้เสนอ



โครงการเข้ามาและได้ผ่านข้ันตอนต่างๆและได้บรรจุในร่างข้อบัญญัติฯแล้ว ขอให้
สมาชิกยืนยันว่าโครงการต่างๆที่เสนอมาจะไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง เริ่มจาก 
โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าและวางท่อสายข้างวัดหัวทะเล หมู่ ๑  

 

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๑ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นายพลอย กามขุนทด ไม่มีปัญหาครับ 
สมาชิก อบต.หมู่ ๑ 
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย โครงการที่ ๒ โครงการถมดินข้ึนรูปคันทาง หมู่ ๒  

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ     
  

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๑ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุภาพ โม่งประณีต  ไม่มีปัญหาครับ 
รองประธานสภาฯ 
 
 

-๑๑- 
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองดง หมู่ ๒  

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ     
 

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๒ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุภาพ โม่งประณีต  ไม่มีปัญหาครับ 
รองประธานสภาฯ  
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย โครงการที่ ๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.สายหนองเสือนวล หมู่ ๒ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ     
 

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๒ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นายสุภาพ โม่งประณีต  ไม่มีปัญหาครับ 
รองประธานสภาฯ  
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย โครงการที่ ๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุวรรณศรี หมู่ ๓ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   



   

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๓ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นายเวิน  โมกศิริ   ไม่มีปัญหาครับ 
เลขาประธานสภาฯ  
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย โครงการที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุวรรณศรี หมู่ ๓ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   
 

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๔ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นางอุษณี ฉิมวาส   ไม่มีปัญหาครับ 
สมาชิก อบต.หมู่ ๔  
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย โครงการที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุวรรณศรี หมู่ ๓ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   
 

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๔ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นางอุษณี  ฉิมวาส  ไม่มีปัญหาครับ 
สมาชิก อบต.หมู่ ๔ 
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย โครงการที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุวรรณศรี หมู่ ๓ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   
 

-๑๒- 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี   กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๔ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นางอุษณี  ฉิมวาส  ไม่มีปัญหาครับ 
สมาชิก อบต.หมู่ ๔  
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย โครงการที่ ๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรื่นรมย์ หมู่ ๖ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   
 

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๖ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นายบุญเชิด เพียขุนทด  ไม่มีปัญหาครับ 



สมาชิก อบต.หมู่ ๖  
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย โครงการที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสันติสุข หมู่ ๗ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   
 

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๗ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นายศิริ กามขุนทด  ไม่มีปัญหาครับ 
สมาชิก อบต.หมู่ ๗  
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย โครงการที่ ๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสันติสุข หมู่ ๗ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   
 

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๗ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นายศิริ กามขุนทด  ไม่มีปัญหาครับ 
สมาชิก อบต.หมู่ ๗  
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย โครงการที่ ๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแดง–หนองดง หมู่ ๘ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   

 

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๘ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  ไม่มีปัญหาครับ 
สมาชิก อบต.หมู่ ๘  
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย โครงการที่ ๑๓ โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ (บริเวณบ่อ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   สาธารณประโยชน์บ้านโนนสังข์) คสล. หมู่ ๙ 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๙ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

-๑๓- 
 

นายสุนทร เภากุ่ม ไม่มีปัญหาครบั แต่ขอแก้ไขช่ือโครงการจากโครงการก่อสร้างลาน 
สมาชิก อบต.หมู่ ๙ เอนกประสงค์ (บริเวณบอ่สาธารณประโยชนบ์้านโนนสงัข์) คสล. หมู่ ๙ เป็น

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ (บรเิวณบ่อสาธารณประโยชน์อีสานเขียว) 
คสล. หมู่ ๙ 

   



นางสุภาวดี  ฟากวิลัย โครงการที่ ๑๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยศรีสมบูรณ์ หมู่  
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   ๑๐ 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นายประจักร โม่งปราณีต ไม่มีปัญหาครบั  
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ 
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย โครงการที่ ๑๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายจากถนนลาดยาง  
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   หมู่ ๑๐ 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นายประจักร โม่งปราณีต ไม่มีปัญหาครบั  
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ 
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย  โครงการที่ ๑๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. (ต่อจากเดิม) สายข้าง
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ โรงเรียนหัวสระวิทยาหมู่ ๑๐ 

 

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นายประจักร โม่งปราณีต ไม่มีปัญหาครบั  
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ 
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย โครงการที่ ๑๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคลองโอบ บ้านหัวทะเล   
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   หมู่ ๑๑ 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๑๑ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

นางจอมศรี ยุทธกล้า ไม่มีปัญหาครบั  
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑ 
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย โครงการที่ ๑๘ โครงการก่อสร้างถนนสายคูขาด บ้านหัวสระใหม่  
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   หมู่ ๑๒ 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี กล่าวถามสมาชิก อบต.หมู่ ๑๒ มีปัญหาติดขัดหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 



-๑๔- 
 

นายนิกร ศรีวิเศษ ไม่มีปัญหาครบั แต่ขอเพิ่มเตมิคือโครงการนี้ต้องใสท่่อครบั 
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๒ 
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย โครงการที่ ๑๙ โครงการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับคนพิการ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   (ห้องน้ าคนพิการ) อบต.หัวทะเล เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกคนพิการที่มาติดต่อ

ราชการที่ อบต.หัวทะเล ตามหนังสือสั่งการให้หน่วยงานราชการมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้กับผู้พิการ เนื่องจาก อบต.หัวทะเลยังไม่มีห้องน้ าส าหรับผู้สูงอายุ คน
พิการ เพื่ออ านวยความสะดวกผู้สูงอายุ คนพิการ ต่อไป 

 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย กล่าวเชิญนายอนนท์ ดาโม้ หัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจงโครงการที่ ๒๐ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ 
  

นายอนนท์ ดาโม้   กล่าวช้ีแจงโครงการที่ ๒๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ อบต.หัวทะเล 
หัวหน้าส านักปลัด  ให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากส านักทรัพยากรสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาสั่งการให้ 

ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะ อบต.หัวทะเล (บริเวณที่สาธารณะประโยชน์
หนองเชือก) บ้านหัวสระ หมู่ ๒ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ได้
ก าหนดไว้ครับ 

 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย  ช้ีแจงโครงการต่อเติมห้องครัว อบต.หัวทะเล เนื่องจากอบต.หัวทะเล ผู้อ านวยการ
กองสวัสดิการฯ   ยังไม่มีหอ้งครัว จงึจ าเป็นต้องก่อสร้างห้องครัวเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ในการ 

ท ากับข้าวและเก็บของใช้เก็บเครือ่งครัวใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบพร้อมกล่าวถามสมาชิกท่าน 
ประธานสภาฯ   ใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 
 

นายประจวบ แคสันเทียะ  ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่หาแนวทางช่วยเหลือ ช่วยแก้ไข 
สมาชิก อบต.หมู่ ๕  ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนชาวบ้านเขาดินหมู่ ๕ 

พร้อมทั้งขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเตมิเพือ่วางท่อเมนประปาในระยะทางที่
เหลืออยู่ประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ เมตร ก็จะตลอดสาย ต้องใช้งบประมาณประมาณ 
จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท จึงขอฝากให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พิจารณาครบั 
 

นายวีระศักดิ์ ประสมทรัพย ์ พิจารณาเพิ่มงบประมาณให้ด าเนินการตามโครงการวางท่อเมนประปาฯ ให้ปลัด 
อบต.หัวทะเล   ตลอดสายเพื่อทีจ่ะได้ช่วยบรรเทาความเดือดรอ้นอย่างทั่วถึงทั้งหมูบ้าน 

 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย  กล่าวถามสมาชิกมีท่านใดสงสัยต้องการซักถามแผนงานโครงสร้างพื้นฐาน
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ หรือไม่ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 



นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาฯ    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานต่อไปค่ะ 
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย  ช้ีแจงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ แผนงานการเกษตร หน้า ๔๔ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมขอให้สมาชิกดูรายละเอียด

ตามไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 

 
 

-๑๕- 
 

 ส่วนต าบลหัวทะเล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่
ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วก่อนถึงวันประชุมสามวัน  
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นางสุภาวดี  ฟากวิลัย  ช้ีแจงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ แผนงานงบกลาง หน้า ๔๕-๔๖ ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมขอให้สมาชิกดู 

รายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร  

 ส่วนต าบลหัวทะเล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่
ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วก่อนถึงวันประชุมสามวัน  
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวถามสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นางพรพมิล มาตรังศร ี เมื่อเจ้าหน้าที่กล่าวช้ีแจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครบถ้วนทุกแผนงานแล้ว และสมาชิกไม่มีการ

อภิปรายลดหรอืตัดงบประมาณในส่วนใด ต่อไปดิฉันจะขอมติเห็นชอบรับหลกัการ
ร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ท่านใด
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
(วาระรบัหลักการ) โปรดยกมือค่ะ 

 

มติที่ประชุม   มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์ ( ๒๐ เสียง )  
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  ต่อไปเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบให้แต่งตั้ง 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่านแต่ไม่เกิน ๗ ท่าน  พร้อมเปิด

โอกาสให้ที่ประชุมเสนอว่าจะแต่งตั้งกี่ท่าน 



 

นายประจวบ แคสันเทียะ กระผมขอเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ ท่านครับ 
สมาชิก อบต. หมู่ ๕ 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี ขอผู้รับรอง ๒ ท่านค่ะ 
ประธานสภาฯ    
 

นายประจักร โม่งประณีต  รับรองครับ 
สมาชิก อบต. หมู่ ๑๐ 
 

นายบุญเชิด เพียขุนทด  รับรองครับ 
สมาชิก อบต. หมู่ ๖ 
 

 
 

-๑๖- 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  สรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน ๓ ท่าน 
ประธานสภาฯ   ค่ะ  

 

นายเวิน โมกศิริ   ช้ีแจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ให้ที่ประชุมทราบ ว่าเลขานุการ
ประธานสภาฯ   จะต้องแต่งตั้งที่ละคน แต่ละคนจะต้องมีผู้รับรองสองท่านครับ 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
ประธานสภาฯ  
 

นางจอมศรี ยุทธกล้า  ขอเสนอช่ือนายเทพนคร ผ่องแผ้ว สมาชิก อบต.หมู่ ๘  
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑  
 

นางพรพิมล มาตรังศรี ขอผู้รับรอง ๒ ท่านค่ะ 
ประธานสภาฯ 
 

นางรัตนา โก้จันทึก  รับรองค่ะ 
สมาชิก อบต. หมู่ ๘ 
 

นายผดุง  เทียบขุนทด  รับรองครับ 
สมาชิก อบต. หมู่ ๙ 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ 
ประธานสภาฯ  
 

นายปราโมทย์ ฟากวิลัย  กระผมขอเสนอนายเวิน โมกศิริ รองประธานสภาฯ  
สมาชิก อบต. หมู่ ๗   



 

นางพรพิมล มาตรังศรี ขอผู้รับรอง ๒ ท่านค่ะ 
ประธานสภาฯ 
 

นายพลอย กามขุนทด  รับรองครับ 
สมาชิก อบต. หมู่ ๑ 
 

นายศิริ กามขุนทด  รับรองครับ 
สมาชิก อบต. หมู่ ๗ 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ 
ประธานสภาฯ  
 

นายพลอย กามขุนทด  กระผมขอเสนอนางจอมศรี ยุทธกล้า สมาชิก อบต. หมู่ ๑๑ ครับ 
สมาชิก อบต. หมู่ ๑ 

 

นางพรพิมล มาตรังศรี ขอผู้รับรอง ๒ ท่านค่ะ 
ประธานสภาฯ 
 

นางอนงค์ ทิมโต   รับรองค่ะ 
สมาชิก อบต.หมู่ ๓ 
 

-๑๗- 
 

นางค าปุ่น อนันตเสน  รับรองค่ะ 
สมาชิก อบต. หมู่ ๑๐ 
 

นางพรพิมล มาตรังศรี  กล่าวสรุปรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทั้ง ๓ ท่าน คือ 
ประธานสภาฯ   คนที่ ๑   นายเทพนคร ผ่องแผ้ว สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 

คนที่ ๒   นายเวิน โมกศิริ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
    คนที่ ๓   จอมศรี ยุทธกล้า  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ 

กล่าวเชิญเลขานุการประธานสภา อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงระเบียบการก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติใหท้ี่ประชุมทราบ 
 

นายเวิน โมกศิร ิ   กระผมขอช้ีแจงระเบียบดังนี ้ 
เลขานุการประธานสภาฯ  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  

พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ ๔๕ วรรคสาม ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัตงิบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพจิารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสบิสี่ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถ่ินมีมตริับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตงิบประมาณนั้น  



และข้อ ๔๙ วรรคหน่ึง ก าหนดว่า ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติทีส่ภา
ท้องถ่ินก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บรหิารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดเห็นควร
จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัตกิ็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหนา้เป็นหนงัสอื โดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมสีมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติและข้อ ๔๙ วรรคสาม ก าหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระที่สอง กรณีการพจิารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติ
ด้วยวาจาได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาพร้อม    

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔  

ข้อ ๔๕ วรรคสาม ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพจิารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าย่ีสบิสี่ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถ่ินมีมตริับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตงิบประมาณนั้น  
และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติทีส่ภา
ท้องถ่ินก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บรหิารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดเห็นควร
จะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัตกิ็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหนา้เป็นหนงัสอื โดยให้
แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมสีมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติและข้อ ๔๙ วรรคสาม ก าหนดว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระที่สอง กรณีการพจิารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติ
ด้วยวาจาได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาพร้อม  

 

 
 

-๑๘- 
 

นางพรพมิล มาตรังศร ี  ให้สมาชิกเสนอก าหนดระยะเวลาพจิารณาค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ   แปรญัตติร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖๕ ขอเชิญค่ะ 
 

นางอุษณี ฉิมวาส ดิฉันขอเสนอก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัต ิ
สมาชิก อบต.หมู่ ๔   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๐   

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๒๐.๐๐ น ถึงวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๖๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๒๐.๐๐ น. ซึ่งเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล (ช้ัน ๒) 
ค่ะ  
 



นางพรพมิล มาตรังศร ี  กล่าวถามมีท่านใดต้องการเสนอเพิม่เติมหรอืไม่ 
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นางพรพมิล มาตรังศร ี  ขอผู้รบัรอง ๒ ท่านค่ะ 
ประธานสภาฯ 
 

นางอนงค์ ทิมโต   รับรองค่ะ 
สมาชิก อบต. หมู่ ๓ 
 

นายอธิวัฒน์  พิมอูบ  รับรองครบั 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 
 

นางพรพมิล มาตรังศร ี เมื่อมผีู้รบัรอง ๒ ท่านแล้ว ข้ันตอนต่อไปดิฉันจะขอมติที่ประชุมสมาชิกท่าน 
ประธานสภาฯ   ท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดระยะเวลาพจิารณาค าแปรญัตติรา่งข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๐  สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๒๐.๐๐ น ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๖๖๔  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๒๐.๐๐ น. ซึ่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
๒๔ ช่ัวโมง  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหวัทะเล (ช้ัน ๒) ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือค่ะ 
   

มติที่ประชุม   มีมตเิป็นเอกฉันท์ ( ๒๐ เสียง ) 
 

นายเวิน  โมกศิริ   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล และสมาชิกสภาฯ 
เลขานุการประธานสภาฯ  ทุกท่าน กระผมขอช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ ๑๑๖ ก าหนดว่า หากคณะกรรมการสภาท้องถ่ินดาเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
เวลาทีส่ภาท้องถ่ินก าหนดใหป้ระธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถ่ินโดย
ด่วน 
ข้อ ๕๐ ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 

 
 

-๑๙- 
 

ข้อบัญญัติน้ันตามร่างเดิม และตามที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม พรอ้มทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นย่ืนต่อประธานสภาทอ้งถ่ินรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้
มีหรอืไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรอืข้อใดบ้าง การแปรญตัติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน



ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาทอ้งถ่ินสง่รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไมน่้อยกว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพจิารณาเป็นการดว่น  
 

นางพรพมิล มาตรังศร ี  ขอให้ที่ประชุมเสนอก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบญัญัติ 
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

นางจอมศรี ยุทธกล้า  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล และสมาชิกสภาฯ 
สมาชิก อบต. หมู่ ๑๑ ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน ดิฉันขอเสนอ วันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 

ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบด ี
ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. สถานที่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลหัวทะเล ช้ัน ๒ ค่ะ 

 

นางพรพมิล มาตรังศร ี  ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม ่
ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

นางพรพมิล มาตรังศร ี  ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ นี ้ว่าเห็นชอบก าหนดวันประชุม 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบด ีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ห้อง 

 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ช้ัน ๒ สมาชิกสภาฯ ท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือค่ะ 

 

มติที่ประชุม มีมตเิป็นเอกฉันท์ ( ๒๐ เสียง ) 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

 

นางพรพมิล มาตรังศร ี  ท่านใดมีเรือ่งอื่นๆหรือไม ่
ประธานสภาฯ    

 

นายธีรวัฒน์ ศรีนวกุล ๖.๑  อบต.หัวทะเล ได้รับหนังสือจากส านักงานพฒันาสงัคมและความมั่นคง 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ของมนุษย์จงัหวัดชัยภูมิ (พม.จ.) ใหส้ ารวจรายช่ือกลุ่มเปราะบางแต่ละหมู่บ้าน

มนุษยจ์ังหวัดชัยภูมิ (พม.จ.) ให้ส ารวจรายช่ือกลุม่เปราะบางแต่ละหมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ ๑๐ ราย หรือลดหลั่นกันไปตามจ านวนประชากร พร้อมส่งรายช่ือที่อยู่
และรปูถ่ายไปยัง พม.จ. เพือ่รบัความช่วยเหลอืจากผลกระทบสถานการณ์โควิด – 
๑๙ ให้สมาชิกทกุท่านส ารวจและสง่รายช่ือกลบัมายังกองสวัสดิการสังคมฯ 
เพื่อทีจ่ะได้ด าเนินการสง่รายช่ือไปยงั พม.จ. ต่อไป 

 

 
 



-๒๐- 
 

นายสุภาพ โม่งประณีต ๖.๒  ขอย้อนความไปถึงความช ารุดเสียหายของถนนสายต่างๆ ของบ้านหัว 
รองประธานสภาฯ สระ หมู่ ๒ ที่ได้เสนอโครงการส่งเข้ามาที่ อบต.หัวทะเลแล้ว นั้น แต่ยังไม่ได้  
 รับการปรับปรงุซ่อมแซม ประชาชนจึงสอบถามมาว่าจะได้ด าเนินการปรบัปรุง

ซ่อมแซมใหห้รือไม่ เนือ่งจากประชาชนเดือดรอ้น สัญจรไปมาล าบาก จงึขอ
สอบถามผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ว่า จะสามารถด าเนินการปรบัปรงุซ่อมแซมให้ได้
หรือไม่ครับ 

 

นายวีระศักดิ์ ประสมทรัพย ์ ๖.๓  กล่าวช้ีแจงเกี่ยวกบัค าถามของนายสุภาพ โมง่ประณีต รอง 
ปลัด อบต.หัวทะเล ประธานสภาฯ เรื่องโครงการปรับปรงุซ่อมแซมถนนสายต่างๆภายในหมู่บ้าน  
 มีปัญหาขัดข้องและล้าช้า ปัญหาต่างๆไม่ได้เกิดจากด้านงบประมาณหรือเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัตริาชการ ส่วนการซ่อมแซมไฟฟ้า เนือ่งจากเจ้าหน้าทีก่องช่างมีไมเ่พียงพอ 
ประกอบกบันโยบายเร่งด่วนป้องกันสถานการโควิด-๑๙ พนักงานที่มีอยู่จึงตอ้งเร่ง
ด าเนินการตามนโยบายและค าสั่งการเพื่อหยุดยั้งการแพรร่ะบาดเพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชนชาวต าบลหัวทะเล 

 ๖.๔  การด าเนินงานของศูนย์ดูแลผูป้่วยโควิด –๑๙ ของอบต.หัวทะเล เมือ่อบต.
ได้รับแจ้งว่ามผีูป้่วยจากพื้นทีเ่สี่ยง ต้องการกลับมารักษาตัวที่ภูมิล าเนา ทางอบต.ก็
จะจัดรถไปรบัผูป้่วยเพื่อกลบัมารักษาตัวตามระบบ ผ่านการตรวจสอบจาก
โรงพยาบาลเรือ่งระดับการป่วยว่าอยู่ระดับใด เมื่อตรวจจากโรงพยาบาลเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ก็รับมาดูแลรกัษาต่อที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด - ๑๙ ของอบต.หัวทะเล
ต่อ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากผู้น าหมูบ่้านทุกท่าน ท่านสมาชิก ก านัน 
ผู้ใหญบ่้าน ช่วยกันดูแลและประสานงานช่วยเหลือกลุม่เสี่ยงและผูป้่วยโควิด-๑๙ 
ในหมู่บ้านตนเองเพื่อทีจ่ะได้ประสานงานให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ 

 

นายอนนท์ ดาโม ้ กล่าวช้ีแจงเรื่องการประสานงานศูนย์ดูแลผูป้่วยโควิด-๑๙ เพิ่มเติมหากม ี
หัวหน้าส านักปลัด ท่านใดที่มีบุตรหลาน ญาติ หรอืได้รับแจ้งว่ามผีู้ป่วยโควิด –๑๙ ภายในหมู่บ้าน 

ประสงค์จะกลับมารักษาตัว ให้ท่านแจง้ไปยังโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลหัว
ทะเลบ้านหัวสระหมู่ ๒ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวทะเลบ้านเขา
ดิน หมู่ ๕ โดยแบ่งออกเป็นส่วน ทางหมู่บ้านเขาดิน หมู่บ้านหนองดง สามารถ
ติดต่อทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหัวทะเลบ้านเขาดิน หมู่ ๕ ส่วน
หมู่บ้านที่อยู่เขตน้ีกส็ามารถติดต่อโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบลหัวทะเลบ้าน
หัวสระหมู่ ๒ ครบั แต่ในกรณีที่ผูป้่วยสามารถเดินทางกลับมาเองได้ ให้ติดต่อมา
และให้ท่านเดินทางกลบัมาได้เลยครบั 

นายสุภาพ โม่งประณีต กล่าวขอบคุณทานปลัดและเจ้าหน้าทีท่ี่ได้ช้ีแจงใหท้ราบ พรอ้มกล่าวเกี่ยวกับ 
รองประธานสภาฯ สถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ หากทางเจ้าหน้าที่ประสานงานมายังสมาชิกก็

ยินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกเมื่อครบั 
 



นางสุภาวดี ฟากวิลัย กล่าวช้ีแจงเรื่องการประสานงานศูนย์ดูแลผูป้่วยโควิด-๑๙ เพิ่มเติมเนื่องจาก 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ การปฏิบัตหิน้าที่ของพนักงานไดป้ฏิบัติงานกันอย่างเต็มก าลงั ทางศูนย์ มีความ

จ าเป็นต้องปอ้งกันตัวเองในการออกรับส่งผู้ป่วยที่ติดเช้ือโควิด-๑๙ 
ดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ได้เปิดรบับริจาคของใช้ทีจ่ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ส าหรับ 

 
 

-๒๑- 
 

ผู้ป่วย และรับบรจิาคชุด PPE เพราะสิ้นเปลืองมากเนือ่งจากใช้ได้ครั้งเดียวแล้ว
ต้องทิ้งเลย และราคาชุดค่อนข้างสงู ชุดละ ๒๕๐ บาท และเสื้อคลมุชุดละ ๕๐ 
บาท จึงขอประชาสัมพันธ์หากท่านสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบรจิาค
เงินเพื่อจัดซื้อชุด PPE สามารถร่วมบริจาคได้ ทางเจ้าหน้าทีก่็จะได้น าเงินไปจัดซื้อ 
PPE เพื่อให้พนกังานใสป่ฏิบัติหน้าที่การรบั-ส่งผู้ป่วยที่ติดเช้ือโควิด-๑๙ ต่อไปค่ะ 

 

นายวีระศักดิ์ ประสมทรัพย ์ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวการเรือ่งชุด PPE ขณะนี้ชุดได้ขาดตลาด บางครัง้หาซือ้ 
ปลัด อบต.หัวทะเล ไม่ได้เลย ทางครอบครัวของกระผมจะซื้อมาบรจิาคที่ศูนย์ฯของเราแต่ยังหาซือ้

ไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามหากท่านร่วมบรจิาคทางศูนย์กจ็ะได้จดัท าบันทึกไว้เพือ่
รวบรวมและจัดซื้อชุด PPE ในโอกาสต่อไปครับ  

 

นางพรพมิล มาตรังศร ี กล่าวถามท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เพิม่เตมิหรือไม ่
ประธานสภาฯ  
 

นายเวิน  โมกศิริ   ๖.๕  ขอนัดหมายการประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
เลขานุการประธานสภาฯ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ ทุก

ท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๑๕ น. 
ณ ห้องประชุมสภา อบต.หัวทะเลครับ 

 

นางพรพมิล มาตรังศร ี กล่าวถามท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เพิม่เตมิหรือไม ่
ประธานสภาฯ 

 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

นางพรพมิล มาตรังศร ี เมื่อไม่มีดิฉันขอขอบคุณสมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วม 
ประธานสภาฯ ประชุมในครัง้นี้ พร้อมกล่าวปิดการประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
 



  
 

 
     ลงช่ือ...............................................................ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                             (นายเวิน  โมกศิริ) 
                            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

 
 
 
 
 
 

-๒๒- 
 
 
 
 
 

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

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

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



                       
 
 
 
 
                        ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 
               (นางพรพิมล  มาตรังศรี) 
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 


