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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันจันทร์ท่ี ๑๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑.  นายสุภาพ  โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล 

๒.  นายเวนิ  โมกศิร ิ   เลขานุการประธานสภา อบต.หัวทะเล 

๓.  นายพลอย  กามขุนทด  สมาชิก อบต.หมู ่๑ 

๔.  นายอธิวัฒน ์ พมิอูบ   สมาชิก อบต.หมู ่๔ 

๕.  นางอุษณ ี  ฉิมวาส   สมาชิก อบต.หมู ่๔ 

๖.  นายประจวบ แคสันเทียะ  สมาชิก อบต.หมู ่๕ 

๗. นางออน  เพยีขุนทด  สมาชิก อบต.หมู ่๖ 

๘.  นายบุญเชิด  เพยีขุนทด  สมาชิก อบต.หมู ่๖     

๙.  นายปราโมทย ์ ฟากวลิัย  สมาชิก อบต.หมู ่๗ 

๑๐.นายเทพนคร ผ่องแผ้ว  สมาชิก อบต.หมู ่๘ 

๑๑.นายสนุทร  เภากุ่ม   สมาชิก อบต.หมู ่๙ 

๑๒.นายผดุง  เทียบขุนทด  สมาชิก อบต.หมู ่๙ 

๑๓.นายประจกัร โม่งประณีต  สมาชิก อบต.หมู ่๑๐ 

๑๔.นางค าปุ่น  อนันตะเสน  สมาชิก อบต.หมู ่๑๐ 

๑๕.นางจอมศร ี ยุทธกล้า      สมาชิก อบต.หมู ่๑๑ 

๑๖.นายเพชรรุ่ง  ดอกเงนิ   สมาชิก อบต.หมู ่๑๒ 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 

๑. นางพรพมิล  มาตรังศร ี  ประธานสภา อบต.หัวทะเล  (ลาป่วย) 

๒. นางอนงค ์  ทิมโต   สมาชิก อบต.หมู ่ ๓  (ขาด) 

๓. นายศิร ิ  กามขุนทด  สมาชิก อบต.หมู่  ๗  (ขาด) 

๔. นางรัตนา  โก้จันทึก  สมาชิก อบต.หมู ่ ๘  (ลากิจ) 

๕. นายนิกร  ศรีวิเศษ   สมาชิก อบต.หมู ่๑๒  (ลากิจ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุมสมทบ 
 

๑. นายวรีภาส            ตันติปัญจพร  นายก อบต.หัวทะเล 

๒. นายวโิรจน ์  แสงจกัร  รองนายก อบต.หัวทะเล 

๓. นายเพชร  ฉิมวาส   รองนายก อบต.หัวทะเล 

๔. นางส าราญ  มิตรสนัเทียะ  เลขานายก อบต.หัวทะเล 

๕. นายวรีะศักดิ ์ ประสมทรัพย์  ปลัด อบต. หัวทะเล (นกับรหิารงานท้องถิน่) 

๖. นายอนนท์    ดาโม้   หัวหน้าส านกัปลัด อบต.หัวทะเล 

๗. นางสุภาวด ี  ฟากวลิัย  ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม อบต.หัวทะเล 

๘. นางสาวขวัญพชิชา  มุขขุนทด  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

๙. นายสมชาย  อาบสุวรรณ ์  นักวเิคราะหน์โยบายและแผนอบต.หัวทะเล 

๑๐.นายอานนท ์ แสงเพชร  นักวเิคราะหน์โยบายและแผนอบต.หัวทะเล 

๑๑.นายอภินันท์   ปิตาระเต  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

๑๒.นางศศิพัชร   ดวงสาพล  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๑๓.นางสาวนนัท์ทรตัน ์ ค าขุนทด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการอบต.หัวทะเล 

๑๔. นายสมชาย  แสงสุวรรณ ์  ผู้ใหญบ่้านเขาดิน หมูท่ี่ ๕ 

๑๕. นายพิภพ  พดืขุนทด  ผู้ใหญบ่้านหนองดง หมูท่ี่ ๗ 

๑๖.นายสมาน  ส านักโนน  ผู้ใหญบ่้านหนองดง หมูท่ี่ ๑๐ 
  

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

นายเวนิ  โมกศิริ  เลขานุการประธานสภา อบต.หัวทะเล ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาฯ 

ทุกท่านเขา้ห้องพร้อมรายงานว่ามีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๖ ท่าน ลา 

๓ ท่าน ขาด ๒ ท่าน คอื 

๑. นางพรพิมล  มาตรงัศร ี  ประธานสภา อบต.หัวทะเล (ลาป่วย) 

๒.  นางอนงค์  ทิมโต  สมาชิก อบต.หมู ่ ๓  (ขาด) 

๓.  นายศิร ิ กามขุนทด  สมาชิก อบต.หมู่  ๗  (ขาด) 

๔.  นางรตันา  โกจ้ันทกึ  สมาชิก อบต.หมู ่ ๘  (ลากิจ) 

๕.  นายนกิร  ศรีวิเศษ  สมาชิก อบต.หมู ่๑๒  (ลากิจ) 

พร้อมกล่าวเชิญนายสุภาพ โมง่ประณตี รองประธานสภา อบต.หัวทะเล 

ปฏิบัติหน้าทีแ่ทนนางพรพิมล  มาตรงัศร ี ประธานสภา อบต.หัวทะเล 

นายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล  

แจ้งระเบียบวาระการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทนประธานสภา อบต.หัวทะเล   

ไม่มีเรื่องแจง้ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว (รายงานการประชุม 

  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประชุม 

วันท่ี ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓) 

นายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล 

    กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถาม หรือต้องการแก้ไข 

เพิ่มเติมรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.

๒๕๖๓ ประชุมวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ หรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี   

นายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา อบต.หัวทะเล 

เม่ือไม่มีทา่นใดซักถามหรือแก้ไขเพิ่มเติม กระผมจะขอมติรับรองรายงานการ

ประชุมครั้งที่แล้ว ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสมัยวสิามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง

ที่ ๑ ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๓ ประชุมวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ) โปรดยก

มือครับ 

มติที่ประชุม   มีมติรับรองรายการการประชุมครั้งที่แล้ว ๑๕ เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองเพ่ือพิจารณาและเห็นชอบอนุมัติ 

๓.๑ ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ประจ าปี 

พ.ศ.๒๕๖๔ และ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ (สมัยแรก) 

นายเวนิ โมกศิร ิ  เลขานุการประธานสภาฯ กล่าวช้ีแจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

ข้อ๒๑การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปรีะยะเวลาและวันเริ่มต้น 

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปขีองแต่ละสมัยในปีนัน้วันเริ่มสมัยประชุม

สามัญประจ าปขีองปถีัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปสีมัย

แรกของปีถดัไปให้ประธานสภาท้องถิน่นาปรกึษาในทีป่ระชุมสามัญประจ าปี

สมัยแรกของแต่ละปีโดยใหน้ าความในขอ้๑๑มาใช้บังคับโดยอนุโลมเม่ือสภา

ท้องถิ่นมมีติแล้วให้ประธานสภาท้องถิน่ท าเป็นประกาศของสภาท้องถิน่พร้อม

ทั้งปิดประกาศไวใ้นที่เปดิเผย ณ ส านกังานองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในกรณี

ที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปไีวห้รือไม่ได้ก าหนดวนัเริ่มประชุม

สามัญประจ าปสีมัยแรกในปถีัดไปไวห้รือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัย

ประชุมสามัญประจ าปหีรือวนัเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไวแ้ล้ว 
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ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรกึษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปอืี่นหรือในสมัย

ประชุมวสิามัญก็ได ้

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทนประธานสภา อบต.หัวทะเล

    เปิดโอกาสให้ที่ประชุมร่วมแสดงความคดิเหน็การก าหนดสมัยประชุม 

ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ และ ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๕ (สมัยแรก) 

นายเวนิ โมกศิร ิ เลขานุการประธานสภาฯ กล่าวแสดงความคดิเหน็ ให้คงไวต้ามเดิมและให้สมัย

สามัญสมัยที่ ๑ ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๕ เป็นวนัที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ เช่นเดิม

ครับ 

นายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทนประธานสภา อบต.หัวทะเล 

กล่าวถามมีทา่นใดแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายประจวบ แคสนัเทียะ สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๕ กล่าวแสดงความคดิเห็นให้ก าหนดสมัยประชุมเช่นเดิม

เหมอืนปีที่ผ่านมา 

นางค าปุ่น อนนัตะเสน สมาชิก อบต.หมู่ที ่๑๐ แสดงความเหน็วา่ให้ตัง้สมัยประชุมเหมอืนเดิม 

นายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทนประธานสภา อบต.หัวทะเล 

กล่าวถามท่านใดมีความเห็นเปน็อยา่งอื่นหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

นายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทนประธานสภา อบต.หัวทะเล 

กล่าวเม่ือไม่มีทา่นใดเสนอหรือแสดงความคดิเหน็เพิ่มเตมิ กระผมจะขอมติที่

ประชุม ท่านใดเห็นชอบใหก้ าหนดสมัยประชุม ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นสี่

สมัยรายละเอียดดังนี ้ 

สมัยที่ ๑ เริ่มวันที่  ๑  ถึงวนัที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   มีก าหนด  ๑๕  วัน 

สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑๖ ถึงวนัที่  ๓๐ เมษายน    ๒๕๖๔   มีก าหนด  ๑๕  วัน 

สมัยที่ ๓ เริ่มวนัที่  ๑  ถงึวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔   มีก าหนด  ๑๕  วัน 

    สมัยที่ ๔ เริ่มวนัที่  ๑  ถงึวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๔   มีก าหนด  ๑๕  วัน 

โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๕ เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา อบต.หัวทะเล

    ขอมติเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุม ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ (สมัยแรก)  

ท่านใดเห็นชอบให้เริ่มวันที่ ๑ ถึงวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีก าหนด ๑๕ 

วัน โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๕ เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
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๓.๒ พจิารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้อง (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง      

(ครั้งที่ ๓)งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทนประธานสภา อบต.หัวทะเล  

กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ปรุมทราบ 

นายสมชาย อาบสุวรรณ ์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนอบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงรายละเอียด

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้อง (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครัง้ที่ ๓)

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมทราบ โครงการที่ ๑ –โครงการที่ ๓ ตาม

เอกสารที่ได้จดัสง่ใหส้มาชิกแล้วก่อนเขา้ร่วมประชุมสามวัน พร้อมขอให้

สมาชิกดูตามไปพร้อมๆกัน 

นายอานนท ์ แสงเพชร นักวเิคราะหน์โยบายและแผนอบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงรายละเอียด

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้อง (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครัง้ที่ ๓)

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมทราบ โครงการที่ ๓ –โครงการที่ ๙ ตาม

เอกสารที่ได้จดัสง่ใหส้มาชิกแล้วก่อนเขา้ร่วมประชุมสามวัน พร้อมขอให้

สมาชิกดูตามไปพร้อมๆกัน 

นายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล 

กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดต้องการซักถามหรือไม่ 

นายเวนิ โมกศิร ิ เลขานุการประธานสภาฯ กล่าวถามโครงการที่ ๗ โครงการคอนกรตีเสริม

เหล็ก หมูท่ี ่๙ ช่ือโครงการถกูต้องหรือไม่ 

นายสมชาย อาบสุวรรณ ์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนอบต.หัวทะเล กล่าวตอบวา่ ช่ือโครงการ

ผิดพลาดครับ จะด าเนินการแก้ไขใหถู้กต้องจาก โครงการปรับปรงุถนน

คอนกรตีเสริมเหลก็สายบา้นนายส าราญ บ้านนางทองแต๋ว หมูท่ี่ ๙ เป็น 

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านจุดหน้าบ้านนางทอง

แต๋ว ฝ่ายประสทิธิ์ หมูท่ี ่๙  

นายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล 

กล่าวถามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นนายส าราญ บ้าน

นางทองแต๋ว หมูท่ี ่๙ ความยาว ๒๐ เมตร แตง่บประมาณจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ 

บาท ถกูต้องหรือไม่ 

 



 

 

                         -๖- 
 

นายอนนท์  ดาโม้ หัวหน้าส านกัปลัด อบต.หัวทะเล เนื่องจากกองช่างค านวณให้ไม่ทัน จึงจะขอ

เน้นเรื่องช่ือโครงการของแต่ละหมู่บา้นและรายละเอียดต่างๆให้ถกูต้อง และ

น าเขา้สภาฯให้ทันก่อน แล้วจะด าเนินการออกส ารวจร่วมกับกองช่างและ

ค านวณงบประมาณให้ถกูต้องตามขัน้ตอนต่อไปครับ 

นายเพชร ฉิมวาส รองนายก อบต.หัวทะเล กล่าวขอแก้ไขช่ือโครงการของหมู ่๔ หลงัวัดหนอง

ประดู่ เปลี่ยนช่ือเปน็โครงการขดุลอกคลองหลังโรงเรียน-ถนนลาดยาง  

นายสมชาย อาบสุวรรณ ์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน อบต.หัวทะเล ขอบคุณนายเพชร ฉิมวาส รอง

นายก อบต.หัวทะเล ที่แจง้ให้ทราบ ทางฝ่ายจดัท าแผนจะด าเนินการแก้ไขให้

ถูกต้องต่อไปครับ 

นายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล 

กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดต้องการซักถามหรือแก้ไขขอ้ใดเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

นายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล 

กล่าว เมื่อไม่มีกระผมจะขอมติทา่นใดเห็นชอบใหเ้ปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้อง 

(๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ ๓) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรดยก

มือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

๓.๓ พจิารณาบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล  

กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

นายอนนท์ ดาโม้  หัวหน้าส านกัปลัด อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงบัญชีแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ทีป่ระชุมทราบ ดังนี ้

ข้อความเดมิ 

- ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากวา่ 13,000 บีทีย ู

- ราคาที่ก าหนดเป็นราคารวมคา่ติดต้ัง 

- เครื่องปรับอากาศมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดเกนิ 4,000 

 

 



 

 

                         -๗- 
 

บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก

ประหยัดฟา้เบอร์ 5 

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ

เย็นและระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกัน 

- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศเช่นแผน่ฟอกอากาศ ตะแกรง

ไฟฟา้ หรอืเครื่องประจุไฟฟา้ สามารถดักจับอนุภาคฝุน่ละออง และ

อุปกรณ์สามารถท าความสะอาดได้ 

- ความหน่วงเวลาท าการท างานคอมเพรสเซอร ์

- ราคา ๒๓,๐๐๐ บาท/หน่วย 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรอืรัฐจัดสรรให้) 
 

ข้อความใหม ่

- ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากวา่ 13,000 บีทีย ู

- ราคาที่ก าหนดเป็นราคารวมคา่ติดต้ัง 

- เครื่องปรับอากาศมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดเกนิ 4,000 

บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก

ประหยัดฟา้เบอร์ 5 

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ

เย็นและระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกัน 

- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศเช่นแผน่ฟอกอากาศ ตะแกรง

ไฟฟา้ หรอืเครื่องประจุไฟฟา้ สามารถดักจับอนุภาคฝุน่ละออง และ

อุปกรณ์สามารถท าความสะอาดได้ 

- ความหน่วงเวลาท าการท างานคอมเพรสเซอร ์

- ราคา ๒๑,๐๐๐ บาท/หน่วย 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเองหรอืรัฐจัดสรรให้) 

จึงขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามที่ได้สง่ใหส้มาชิกแล้วก่อนเขา้ห้องประชุม

สามวัน ขอให้สมาชิกดูตามไปพร้อมๆกัน  

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล  

กล่าวามที่ประชุมมีทา่นใดสงสยัต้องการซักถามหรือไม่ 

 



 

 

-๘- 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล  

กล่าว เมื่อไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุม  ท่านใดเหน็ชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าช้ีแจงขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการเครื่องปรับอากาศ แบบ

แยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จ านวน ๒ ตัว ตามที่สมาชิกทุกท่านได้อ่าน

รายละเอียดแล้ว แก้ไขเพยีงราคาตาม ขอ้ความเดิม ราคา ๒๓,๐๐๐ บาท 

ขอ้ความใหม่ ราคา ๒๑,๐๐๐ บาท แต่คุณสมบตัิต่างๆยงัคงเดิม ท่านใด

เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

๓.๔   โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล  

นายอนนท์ ดาโม้ หัวหน้าส านกัปลัด อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔.ให้ที่ประชุมทราบ พรอ้มขอให้ที่ประชุมดู

รายละเอียดตามไปพร้อมๆกัน ตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุมแล้วก่อนเขา้

ประชุมสามวัน พร้อมขอแก้ไขรายละเอียด งบ จากงบบคุลากร เป็นงบลงทุน 

เพราะกองคลงัคงจะพมิพผิ์ด และจะแจ้งให้กองคลังแก้ไขให้ถกูต้องต่อไป การ

โอนงบประมาณชุดแรกเป็นการโอนงบประมาณของกองคลัง ขอโอนเพื่อจัดซ้ือ

ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเปดิ จ านวน ๒ หลัง  

- มีมือจับชนิดบิด 

- มีแผ่นช้ันปรับระดับ ๓ ช้ัน 

- คุณสมบัตติามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

งบประมาณที่ขอโอน จ านวน ๘๐๐ บาทโอนมาเพื่อให้เพยีงพอต่อการจัดซ้ือตู้

ดังกล่าว 

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล  

    กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 

 



 

 

-๙- 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล  

กล่าว เมื่อไม่มีทา่นใดจะซักถาม กระผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้

โอนงบประมาณ แผนงานบริหารทั่วไป งานบรหิารงานคลัง งบลงทุน หมวด

รายจ่ายครุภัณฑ ์ประเภทรายจ่ายครุภัณฑส์ านักงาน  

โครงการจัดซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร ๒ บานเปิด จ านวน ๒ หลงั  

- มีมือจับชนิดบิด 

- มีแผ่นช้ันปรับระดับ ๓ ช้ัน 

- คุณสมบัตติามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

งบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม จ านวน ๘๐๐ บาท ท่านใดเหน็ชอบโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล  

     กล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ช้ีแจงบัญชีโอนงบประมาณรายการต่อไปให้ที่ประชุมทราบ 

นายอนนท์ ดาโม้ หัวหน้าส านกัปลัด อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔. บัญชีโอนแผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนนิการ หมวดรายจ่ายค่า

วัสดุ ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง่ เพื่อจ่ายให้ได้มาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพมี

ลักษณะเม่ือใช้แล้วยอ่มสิน้เปลือง หมดไปแปรสภาพหรอืไม่คงสภาพเดิม เช่น 

แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปนื น้ ามันเบรก หัวเทยีน ไขควง นอต

และสกรู กระจกมองขา้งรถยนต์ หมอ้น้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ 

ฟลิ์ม กรองแสง สัญญาณไฟกระพรบิ สัญญาณไฟฉกุเฉนิ กรวยจราจร ฯลฯ 

ส าหรับรถบรรทกุน้ าเอนกประสงค ์ทะเบียน บม6642 ชย. งบประมาณที่ขอ

โอนลด จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อไปตัง้รายการใหม่ เป็นแผนงานรกัษาความ

สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวด

ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อ่ืนๆ ๑) หัวฉีดปรับฝอย แบบสวมปลาย 

ด้ามยาว งบประมาณ จ านวน ๕,๕๐๐ บาท  ๒) สายสง่น้ าดับเพลงิ ๒.๕ นิว้ 

งบประมาณ จ านวน ๑๙,๕๐๐ บาท 

 



 

 

-๑๐- 
 

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล  

    กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล  

กล่าว เมื่อไม่มีทา่นใดจะซักถาม กระผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้

โอนลดงบประมาณบัญชีโอนแผนงานรกัษาความสงบภายใน งานป้องกนัภัย

ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนนิการ หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ประเภท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายให้ได้มาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเม่ือ

ใช้แล้วยอ่มสิน้เปลือง หมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น แบตเตอรี่ 

ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปนื น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู 

กระจกมองขา้งรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต ์กนัชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์ม กรอง 

แสง สัญญาณไฟกระพรบิ สัญญาณไฟฉกุเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ ส าหรับ

รถบรรทกุน้ าเอนกประสงค์ ทะเบียน บม 6642 ชย. งบประมาณที่ขอโอนลด 

จ านวน ๒๕,๐๐๐บาท เพื่อไปตัง้รายการใหม่ เป็นแผนงานรักษาความสงบ

ภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ์

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์อื่นๆ  

๑) หัวฉดีปรบัฝอย แบบสวมปลายด้ามยาว งบประมาณจ านวน ๕,๕๐๐ บาท  

๒) สายส่งน้ าดับเพลงิ ๒.๕ นิว้ งบประมาณจ านวน ๑๙,๕๐๐ บาท 

โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

๓.๕  พจิารณาจ่ายขาดเงนิสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๔ กล่าวเชิญสมาชิก อบต.หมู่ ๑๒ ที่ช้ีแจงให้ทีป่ระชุมทราบ 

นายเพชรรุ่ง ดอกเงิน  สมาชิก อบต.หมูท่ี่ ๑๒ กล่าวช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ โครงการปรับปรุง 

ซ่อมแซมถนนลกูรงั สายคูขาด บ้านหัวสระใหม่ หมูท่ี่ ๑๒ ต าบลหัวทะเล 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จงัหวัดชัยภูมิ โดยท าการลงลกูรังกวา้ง ๔ เมตร 

ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกวา่ ๓๐๐ ลบ.

ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรตรมแบบที่ อบต.ก าหนด แผนพัฒนาท้องถิน่พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๕ ล าดับที ่๒๐๗  

 



 

 

-๑๑- 
 

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล  

    กล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล  

กล่าว เมื่อไม่มีทา่นใดจะซักถาม กระผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดอนุมัติ

เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคูขาด บ้านหัวสระใหม่ 

หมูท่ี่ ๑๒ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค ์จงัหวดัชัยภูมิ โดยท าการลง

ลูกรงักวา้ง ๔ เมตรยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรลกูรังไม่

น้อยกวา่ ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวจราจรตรมแบบที่ อบต.ก าหนด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๕ ล าดับที่ ๒๐๗ โปรดยก

มือครับ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

๓.๖   พจิารณาการออกหนังสือรับรองรายงานการประชุม แผนที่แสดงภูมิ

ประเทศมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศตามความเหมาะสม 

พร้อมแผนที่สงัเขปแสดงบริเวณพืน้ที่ที่ขอใช้ประโยชน์ และพื้นที่ข้างเคยีงที่

ติดต่อกับพื้นที่ที่ขอ การขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ของที่พักสงฆท์ี่

เขา้ท าประโยชน์ในเขตพืน้ที่ปา่ไม้ อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จังหวัดชัยภูมิ ๑.ที่พัก

สงฆป์่าหัวสะพานบ้านหัวสะพาน หมู ่๑๐  ๒.ที่พักสงฆโ์คกแสว บ้านโคกแสว 

หมู ่๖  

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล 

    กล่าวเชิญคณะผู้บริหารช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบ 

นายวรีะศักดิ์ ประสมทรัพย์ ปลัด อบต. หัวทะเล (นกับรหิารงานท้องถิน่) กล่าว ด้วยองคก์ารบริหารส่วน 

ต าบลหัวทะเล ไดร้ับหนังสือจาก เจ้าอธิการบุญธรรม เขมรโต เจ้าคณะต าบล 

หัวทะเล เรื่อง ขอออกหนงัสือรบัรองรายงานการประชุมและแผนที่ฯ การขอ

อนุญาตการเขา้ท าประโยชนใ์นเขตป่าไม้และที่ยื่นค าขอผ่อนผันมติคณะรฐัมนตรี 

เม่ือ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณทีี่ปรากฏวา่ยงัมีส่วนราชการใดเขา้ท า

ประโยชน์ในพืน้ที่ไม้ก่อนไดร้ับอนุญาต ซ่ึงทางจงัหวัดชัยภูมิได้แจ้งให้ส่วน

ราชการ หน่วยงานรัฐ วัด ส านกัสงฆ ์กรณกีาร 

ขออนุญาตเขา้ท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ ที่หน่วยงานรัฐ ส านักสงฆ ์เขา้ไป 

 



 

 

-๑๒- 
 

ด าเนินการก่อสร้างไปก่อนที่จะไดร้ับอนุญาต โดยให้หนว่ยงานที่เข้าไปก่อสร้าง

ด าเนินการขออนุญาตให้ถกูต้องครบถ้วน ซ่ึงการขออนญุาตเขา้ไปใช้ประโยชน์

ในพื้นที่ป่าไม้ของที่พักสงฆป์่าหัวสะพานบ้านหัวสะพาน หมู ่๑๐ และ ที่พักสงฆ์

โคกแสว บ้านโคกแสว หมู่ ๖ ต าบลหัวทะเลกต็้องได้รับความเห็นชอบจากสภา

ฯด้วยนั้น ดงันั้นจึงได้น าเสนอใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล

พจิารณาอนุญาตให้ที่พักสงฆป์่าหัวสะพานบ้านหัวสะพาน หมู ่๑๐ และ ที่พัก

สงฆโ์คกแสว บ้านโคกแสว หมู่ ๖ เขา้ไปใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ปา่เพื่อใช้ประกอบ

ในการขอใบอนุญาตเขา้ไปใช้ประโยชนใ์นพื้นที่ปา่ไม้ใหถ้กูต้องตามกฎหมาย

ต่อไป ซ่ึงทางพกัสงฆป์่าหัวสะพานบ้านหัวสะพาน หมู ่๑๐ขอใช้พืน้ที่ปา่ไม้ 

จ านวน ๑๕ ไร ่พัด Lat ๑๕.๔๔๗๕๑๔  Long ๑๐๑.๗๔๐๐๗๒ และที่พักสงฆ์

โคกแสว บ้านโคกแสว หมู่ ๖ ขอใช้พืน้ที่ปา่ไม้ จ านวน ๑๕ ไร่ พัด Lat 

๑๕.๕๓๓๐๑  Long ๑๐๑.๗๓๖๕๘๑ ซ่ึงรายละเอียดได้แจกให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมแล้วทุกท่านก่อนเขา้ร่วมประชุมสามวัน 

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล 

    กล่าวถามวา่เนือ้ที่ของที่พักสงฆท์ัง้สองแห่งมีเนือ้ที่ถงึ๑๕ ไร่หรือไม่เนื่องจาก 

เห็นวา่เนือ้ที่แคบไม่น่าจะถงึ ๑๕ ไร่  

นายสมาน ส านักโนน  ผู้ใหญบ่้านหัวสะพาน หมู ่๑๐ กล่าวตอบ ไม่ถึง ๑๕ ไร่ครับ 

นายสุภาพ โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล  

ทางป่าไม้ไดระบุมาวา่เนือ้ที่จ านวน ๑๕ ไร่ แต่เนือ้ที่จริงๆมีไม่ถึง ๑๕ ไร่ ต่อไป

หากมีการรางวัดถ้าเนือ้ที่ไม่ถึง ๑๕ ไร ่จะมีปัญหาตามมาหรือไม่ 

นายวรีะศักดิ์ ประสมทรัพย์ ปลัด อบต. หัวทะเล (นกับรหิารงานท้องถิน่) กล่าว ด้วยองคก์ารบริหารส่วน 

ต าบลหัวทะเล สภาฯเพียงแคร่ับรองการเขา้ไปท าประโยชน์ให้กับทางที่พักสงฆ์

 ทั้ง ๒ แห่ง ส่วนเรื่องจ านวนเนือ้ทีจ่ะเท่าไรนัน้คงไมมี่ปัญหาอะไร  

นายสุภาพ  โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล 

    เปิดโอกาสใหส้มาชิกอภิปรายและซักถาม 

ที่ประชุม   ไม่มีทา่นใดอภิปรายหรือซักถามใดๆ 

นายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน 

ประธานสภา อบต.หัวทะเล เม่ือไม่มีทา่นใดอภิปรายหรอืซักถาม จึงขอให้ที่

ประชุมลงมติเหน็ชอบวา่ ให้ที่พักสงฆป์่าหัวสะพานบ้านหัวสะพาน หมู ่๑๐  

 



 

 

-๑๓- 
 

และที่พักสงฆโ์คกแสว บ้านโคกแสว หมู ่๖ เขา้ไปใช้ประโยชน์ในพืน้ทีป่่า เพื่อ

น าไปใช้ประกอบในการขอใบอนุญาตให้ถกูต้องตามกฎหมาย หรือไม่ 

มติที่ประชุม          มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

นายสุภาพ  โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล 

ขณะนีเ้วลา ๑๐.๔๕ น. ขอพักเป็นเวลา ๕ นาที  

เวลา ๑๐.๕๐ เลขาสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เชิญสมาชิกเขา้ห้อง

ห้องพร้อมเพรียงกนัห้องประชุม 

๓.๗   พจิารณาการขอความเห็นชอบงานแก้มลิงบงึทะเลสีดอพร้อมอาคาร

ประกอบ 

นายสุภาพ  โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต. 

หัวทะเล กล่าวเชิญคณะผู้บริหารช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 

นายวรีภาส ตนัติปัญจพร นายก อบต.หัวทะเลช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ตามโครงการ 

ส่งน้ าและบ ารุงรักษาชีบน กรมชลประทาน ส านกังานชลประทานที ่๖ ได้รับ

จัดสรรงบประมาณ ป ี๒๕๖๔ โครงการแก้มลิงบึงทะเลสีดอพร้อมอาคาร

ประกอบ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหนจ็ณรงค ์จงัหวดัชัยภูมิ เนื่องด้วย

โครงการแก้มลิงอยูใ่นเขตรับผิดชอบขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

ทางโครงการสง่น้ าและบ ารุงรกัษาชีบน จึงขอความเห็นชอบโครงการแก้มลิง

บึงทะเลสดีอพร้อมอาคารประกอบ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์

จังหวัดชัยภูมิ มายังสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล เพื่อใหก้าร

ด าเนินการเป็นอยา่งถกูต้องตามระเบียบทางราชการจงึขอความเห็นชอบจาก

สภาฯครับ 

นายสุภาพ  โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทนประธานสภา อบต. 

หัวทะเล 

    กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ  

พร้อมกล่าวถามที่ประชุม มีทา่นใดสงสัยต้องการซักถามหรือไม่ 

นายเวนิ โมกศิร ิ เลขานุการประธานสภาฯ กล่าวถามวา่เนือ้ที่บงึทะเลสดีอมีจ านวนเนื้อที่

ทั้งหมดกี่ไร ่และได้รับงบประมาณจดัสรรมาจ านวนเท่าใดครับ 

นายวรีภาส ตนัติปัญจพร นายก อบต.หัวทะเล กล่าวตอบ เนือ้ที่บงึทะเลสดีอมีจ านวนเนือ้ทีท่ั้งหมด 

จ านวน ๓๐๐ ไร่ ส่วนงบประมาณที่ยังไม่ทราบแน่ชัด แตค่ดิวา่จะสามารถ

ด าเนินการตามโครงการได้แล้วเสร็จและเป็นประโยชน์ตอ่ชาวต าบลหัวทะเล

ครับ 



 

 

-๑๔- 
 

นายสุภาพ  โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทนประธานสภา อบต. 

หัวทะเลกล่าวถามที่ประชุมมีทา่นใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

นายสุภาพ  โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทนประธานสภา อบต. 

หัวทะเลเม่ือไม่มีทา่นใดซักถาม กระผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบงาน

แก้มลงิบึงทะเลสีดอพร้อมอาคารประกอบ ตามที่โครงการส่งน้ าและ

บ ารุงรกัษาชีบน กรมชลประทาน ส านักงานชลประทานที่ ๖ ได้จดัสรร

งบประมาณ ป ี๒๕๖๔ มาให้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล อ าเภอ

บ าเหน็จณรงค ์จังหวัดชัยภูมิ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๕ เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองอ่ืนๆ 

นายสุภาพ  โม่งประณีต  รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล 

กล่าวเชิญนายวโิรจน์ แสงจกัร รองนายก อบต.หัวทะเล ช้ีแจงเรื่องการลง

ลูกรงัใหส้มาชิกทราบ 

นายวโิรจน์  แสงจักร  รองนายก อบต.หัวทะเล กล่าวช้ีแจงเกี่ยวกับโครงการลงลูกรังเปน็โครงการ

จ่ายขาดเงินสะสม ทั้งหมดจ านวน ๓๔ โครงการ ขณะนีไ้ด้ด าเนนิการเกือบ

ครบทุกโครงการแล้ว และโครงการลูกรัง เหลือเพยีง ๓ โครงการ คอืโครงการ

ของ หมูท่ี่ ๗,๑๑และหมู๑่๒-๓  

นายสุภาพ  โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล

ขอให้สมาชิกเจ้าของโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการประสานงานและรอวา่จะลง

งานเม่ือใดขอให้ช่วยไปดูแลหน้างานด้วย 

นายวรีภาส  ตันติปัญจพร นายก อบต.หัวทะเล กล่าวเกี่ยวกับปัญหาความล่าช้าในการด าเนนิงาน 

โครงการจ่ายขาดมีทัง้หมด ๓๔ โครงการ และไดต้กลงกับเจ้าหน้าที่ว่าจะ

ด าเนินการทีละ ๓-๔ โครงการ แต่เม่ือมีหลายโครงการจึงเกดิความล่าช้าขึ้น 

แต่ช่วงหลังๆมาได้มีการปรับปรุงใหเ้ร็วข้ึนแล้ว พร้อมกลา่วขอให้สมาชิกแตล่ะ

หมูบ่า้นช่วยกันดูแลผลประโยชน์ของหมูบ่้านตนเอง พร้อมช้ีแจงเรื่องการ

จัดเกบ็ขยะที่มีปัญหาตามที่ไดร้ับแจ้งมา นัน้ เนื่องจากรถบรรทุกขยะมีขนาด 

ใหญ่ จึงไดน้ ารถตุ๊กๆช่วยขนออกมาจากซอยเลก็ๆ จึงอาจจะมีการตกหล่น 

 



 

 

-๑๕- 
 

พร้อมกล่าวถึงเรื่องโครงการต่างๆที่ประชาชนเดือนร้อน หากต้องการช่วย

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะต้องมีโครงการบรรจุอยูใ่นแผน จึง

จะด าเนินการได้ เมื่อไม่มีโครงการ ดังนั้นจึงต้องมีการเพิม่แผนเพื่อที่จะ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ หากไม่มีการด าเนนิการเงนิงบประมาณ ก็จะตก

เป็นเงินสะสมไป 

นางจอมศร ี ยุทธกล้า สมาชิก อบต. หมูท่ี่ ๑๑ กล่าวเกี่ยวกับการท างานของสมาชิกวา่มีการท างาน

ครอบคลุมหลายด้าน ไม่ได้ท างานแคโ่ครงสร้างพื้นฐานด้านเดียว ยังมดี้าน

สวัสดกิาร และด้านอื่นๆให้ช่วยเหลือประชาชนอีกหลายด้าน  

นายสุภาพ  โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล 

กล่าวถามท่านใดมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ 

นางสุภาวดี  ฟากวลิยั ผู้อ านวยการกองสวัสดกิารสังคม อบต.หัวทะเล ประชาสัมพันธ์ใหส้มาชิกทกุ

ท่านยื่นแบบ ภงด.๙๐/๙๑ ประจ าป ีพ.ศ.๒๕๖๔ โดยทางอบต.หัวทะเลได้จดัท า

ขอ้มูลรายได้ของแต่ละท่านแจกใหแ้ล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของ

ตนเองวา่ถูกต้องหรือไม่ หากผิดพลาดประการใดสามารถมาแจ้งกับทาง

เจ้าหน้าที่เพ่ือแก้ไขให้ใหมไ่ด ้

นายสุภาพ  โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล 

 ในการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที ่๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ขอใหส้มาชิก

แต่ละหมู่บา้นส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกบัปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนใน

หมูบ่้านของตนเอง และยื่นเสนอโครงการมายังอบต.เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงนิ

สะสมในการประชุมสามัญครัง้ที่ ๒ นี ้และขอให้คณะผู้บริหารเขา้ใจสมาชิกแต่

ละหมูบ่้านด้วยวา่ สมาชิกอยากให้ด าเนนิงานให้ถกูต้องตามระเบียบ จะได้ไม่มี

ปัญหาตามมาภายหลัง 

นายเพชร ฉิมวาส รองนายก อบต.หัวทะเล กล่าวเกี่ยวกับโครงการโคกหนองนา ต.หัวทะเลได้

ร่วมประชุมโครงการโคกหนองนา และไดร้ับจดัสรรงบประมาณมา ๒ 

โครงการๆ ๑๐๔,๐๐๐ บาท ซ่ึงนายอ าเภอมอบใหก้องช่างเป็นผู้ออกแบ

โครงการและจะเรียกดูแบบภายหลัง หากมีความประสงค ์ที่จะศึกษาโครงการ

ต้นแบบ สามารถไปศกึษาได้ที ่ต.กุดน้ าใส อ.จตัุรสั จ.ชัยภูมิ จะมีตัวอยา่งให้ด ู 

 



 

 

-๑๖- 
 

พร้อมกล่าวขอเชิญชวนสมาชิกทกุท่านเขา้ร่วมโครงการดังกล่าวนีด้้วย ซ่ึงทาง

อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์จะจดัสง่หนงัสือเชิญมายังท่านสมาชิกภายหลัง 

นายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล 

 กล่าวถามท่านใดมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายพิภพ พดืขุนทด ผู้ใหญบ่้านหนองดง หมูท่ี่ ๗ กล่าวเรื่องต่างๆดังนี ้

๑. การรังวดัที่สาธารณะ หนองเกตุ หนองแห้ว หนองขาม รวมถึงที่เลี้ยง 

สัตว ์โดยกล่าวว่าได้ท าหนังสือของบประมาณจดัซ้ือเสาหลักเพื่อมาปกัแนวเขต 

มายังอบต.นานแล้ว จงึอยากเรียนถามวา่ได้มีการด าเนินการถงึขัน้ตอนไหน

แล้ว 

 ๒. เรื่องการปักแนวเขตที่สาธารณะหนองโสน หนองสนนิ ป่าช้าเก่า ที่เลี่ยง

สัตวห์นองวัว ขอฝากให้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทะเลด าเนนิการจัดท า

แผนและจดัสรรงบประมาณด าเนินการต่อไป 

 ๓. การจดัท าถนนเสน้หลัก เช่น สายหนองดง – เขาดิน หากทางผู้น าหมูบ่้าน

จะจัดท าหนังสือของบประมาณในการก่อสร้างถนนไปยงัองคก์ารบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ หากได้รับการจดัสรรมาจะสามารถก่อสรา้งได้หรือไม่ พร้อมขอ

ฝากเรื่องการเวน้ช่วงขอบถนน ขอให้เว้นไวอ้ยา่งน้อย ๖-๘ เมตร เพื่อจะได้ไมมี่

ปัญหาตามมา รวมถึงเรื่องการตดัไม้ท าลายปา่ อยากใหอ้บต.หัวทะเล จัดท า

ป้ายห้ามตัดไม้  ห้ามเผาขยะ ห้ามทิง้ขยะ ไวใ้นจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้

ประชาชนกระท าดังกล่าว 

นายสมชาย  แสงสุวรรณ ์ ผู้ใหญบ่้านเขาดิน หมูท่ี่ ๕ กล่าวช้ีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการรังวัดทีส่าธารณะ 

การยื่นรังวัดผู้ใหญ่บา้นจะต้องเป็นผู้เซ็นรับรองแนวเขต หากผู้ใหญบ่้านไม่เซ็น 

เจ้าของที่จะต้องด าเนินการฟอ้งร้องต่อศาลเอง 

นายวโิรจน์  แสงจักร  รองนายก อบต.หัวทะเล กล่าวเกี่ยวเรื่ององคก์ารบรหิารส่วนจังหวดัชัยภูมิ 

จัดสรรงบประมาณใหก้ับทกุต าบล ต าบลละ ๑๒ ล้าน ซ่ึงต าบลหัวทะเล ได้รับ

งบประมาณจ านวนมากกวา่ต าบลอื่นๆ คอื ๑๕ ล้านบาท ซ่ึงการด าเนินการ

ก่อสร้างน่าจะเป็นสายหนองดง – หนองยายบตุร หรือสายโนนสงัข ์– โคกแสว 

นายพิภพ พดืขุนทด ผู้ใหญบ่้านหนองดง หมูท่ี่ ๗ กล่าวเรื่องการก่อสร้างถนนขอให้ก่อสร้างถนนให้

กวา้งใหร้ถสัญจรไปมาสะดวกและรถสามารถวิ่งสวนทางกันได้อยา่งปลอดภัย 

นายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทน ประธานสภา อบต.หัวทะเล 

 ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ 

 



 

 

-๑๗- 
 

นางจอมศร ียุทธกล้า สมาชิก อบต.หัวทะเล หมูท่ี่ ๑๑ ขอความอนุเคราะห์ใหผู้้ใหญบ่้านหนองดง 

และผู้ใหญบ่้านเขาดนิ ประชาสัมพันธ์บอกลูกบ้าน เกี่ยวกับการไถ่ทีด่ินพื้นที่ท า

การเกษตร ขอให้ไถ่ออกห่างจากถนนสาธารณะด้วย 

นายพิภพ พดืขุนทด ผู้ใหญบ่้านหนองดง หมูท่ี่ ๗ กล่าวหากนางจอมศร ียุทธกล้า สมาชิกอบต. 

หัวทะเล หมูท่ี ่๑๑ ทราบวา่พื้นที่ดังกล่าวเป็นของเกษตรกรท่านใด 

สามารถแจ้งได ้จะไดเ้ขา้ไปพูดคุยท าความเขา้ใจกับลกูบา้นให้เข้าใจตรงกัน 

นายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทนประธานสภา อบต.หัวทะเล 

 กล่าวถามที่ประชุมมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

นายสุภาพ โม่งประณีต รองประธานสภา อบต.หัวทะเล ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทนประธานสภา อบต.หัวทะเล 

กล่าว เม่ือไม่มี กระผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต. หัวทะเล และ

ผู้เข้าร่วมทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวนันี ้ พร้อมกล่าวปดิการประชุม 
 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๒ . ๑๕ น. 

 

 

 

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

                                            (นายเวนิ   โมกศริิ) 

                             เลขานกุารสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลหัวทะเล 

 

 

 

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

            (นายพลอย   กามขุนทด) 

                         สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล หมู ่๑ 

 

 

 

 



 

 

-๑๘- 

 

 

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

            (นายเทพนคร   ผ่องแผ้ว) 

                         สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทะเลหมู ่๘     

 

 

 

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

           (นายอธิวัฒน์  พมิอูบ)  

                       สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล หมู ่ ๔       

                       

 

 

                      ลงช่ือ...........................................................ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

           (นางพรพิมล  มาตรงัศรี) 

                           ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหัวทะเล 

 

 

 

 


