
 

 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  

ครั้งที่  2/2559 
วันที่  8  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 

 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 

1 นายอนงค์  เหลาสุวรรณ ประธานสภาฯ อนงค์  เหลาสุวรรณ 09.30 น. 
2 นายสนั่น  สมวงค์ รองประธานสภา สนั่น  สมวงค์ 09.30 น. 
3 นายค าพันธ์  ชาวกระบุตร สมาชิก อบต. ม.4 ค าพันธ์   ชาวกระบุตร 09.30 น. 
4 นายวรากร  วรรณคีรี สมาชิก อบต. ม.4 วรากร วรรณคีรี 09.30 น. 
5 นายจ านง  จินดามน สมาชิก อบต. ม.5 จ านง  จินดามน 09.30 น. 
6 นายจ าเนียร  พรมน้อย สมาชิก อบต. ม.6 จ าเนียร  พรมน้อย 09.30 น. 
7 นายทองจันทร์ กองทรัพย์ สมาชิก อบต. ม.6 ทองจันทร์  กองทรัพย์ 09.30 น. 
8 นายสวัสดิ์  วงค์พยัคฆ์ สมาชิก อบต. ม.7 สวัสดิ์  วงค์พยัคฆ์ 09.30 น. 
9 ด.ต.สุพล  พิมพ์สุด สมาชิก อบต. ม.7 สุพล  พิมพ์สุด 09.30 น. 
10 นายสมวงค์  ชัยราช สมาชิก อบต. ม.8 สมวงค์  ชัยราช 09.30 น. 
11 นายอ านวย  โพธิ์ทอง สมาชิก อบต. ม.9 อ านวย  โพธิ์ทอง 09.30 น. 
12 นายทองค า  ยอดคีรี สมาชิก อบต. ม.9 ทองค า  ยอดคีรี 09.30 น. 
13 นายค าสิงห์  ไชยคุณ สมาชิก อบต. ม.10 ค าสิงห์  ไชยคุณ 09.30 น. 
14 นายบรรจง  เพียปลัด สมาชิก อบต. ม.10 บรรจงเพียปลัด 09.30 น. 
15 นายประดุง  อัตถาภูมิ สมาชิก อบต. ม.11 ประดุง อัตถาภูมิ 09.30 น. 
16 นางสุรดา  ปานชนะพงศ์ สมาชิก อบต. ม.11 สุรดา ปานชนะพงศ์ 09.30 น. 
17 พันจ่าตรีอภิชาติ  จันโทศรี เลขานุการสภาฯ อภิชาติ  จันโทศรี 09.30 น. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 

1 นางสง่า  พิมพ์ศรี นายก อบต. สง่า  พิมพ์ศรี 09.30 น. 
2 นายสวาท  บุตรสีน้อย รองนายก คนที่ 1 สวาท  บุตรสีน้อย 09.30 น. 
3 นายสุพจน์  ชินแสน รองนายก คนที่ 2 สุพจน์  ชินแสน 09.30 น. 
4 นายปัญญา   สมสีดา เลขานุการนายก ปัญญา  สมสีดา 09.30 น. 
5 นางแสงเพชร  โยกระโทก จนท.วิเคราะห์ฯ แสงเพชร  โยกระโทก 09.30 น. 
6 นางสาวสาวิตรี เจตปัญจา ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ สาวิตรี  เจตปัญจา 09.30 น. 

 
ผู้มาประชุม จ านวน  17 คน 
ผู้ไม่มาประชุม จ านวน   - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  6 คน 
ข้อความ   มีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ประธานสภา    กล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2/2559 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ เชิญชวนร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
  เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์    
  พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา  84  พรรษา ในวันพุธที่ 10  สิงหาคม  2559 
  เวลา 09.09  น.  ณ  วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (วัดป่าภูผาแดง) 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559   
  วันที่ 1 สิงหาคม 2559  
ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประธานสภา ขอเชิญนายกแถลงงบประมาณประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                   

พ.ศ. 2560 
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นายก อบต. แถลงงบประมาณประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560                     
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ได้ประมาณการรายรับไว้  48,700,000. -บาท  และตั้งจ่ายไว้  
48,700,000. -บาท  เป็นการตั้งงบประมาณแบบสมดุล  ขณะนี้มีเงินสะสมคงเหลือ  
5,645,928.80.-บาท (วันที่  1  สิงหาคม  2559)  และเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  
23,326,882.23.-บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

 ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน  48,700,000.-บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร      32,498,200.-บาท 
    ภาษีอากรจัดเก็บเอง  208,000.-บาท 
    ภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรรให้       32,290,200.-บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     201,800.-บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       400,000.-บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        100,000.-บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             15,500,000.-บาท 
 ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 48,700,000.-บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง        8,054,430.-บาท 
   เงินเดือนฝ่ายการเมือง      2,328,120.-บาท 
   งบบุคลากร      15,462,600.-บาท 
   งบด าเนินงาน      12,291,250.-บาท 
   งบลงทุน       7,272,600.-บาท 
   งบเงินอุดหนุน       3,291,000.-บาท 
ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านท าความเข้าใจจะพิจารณาในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

เท่านั้น  ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 

เลขานุการสภาฯ ในการประชุมครั้งนี้  ให้สมาชิกฯ ทุกท่านพิจารณาในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ  หากท่านใดมีข้อ
สงสัยในงบประมาณของส่วนใดขอให้อภิปรายได้  ซึ่งระเบียบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะมี 3 วาระ คือ วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  วาระที่ 3 ขั้น
ลงมติ  ซึ่งข้ันตอนนี้เราอยู่ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการที่ประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปราย
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไม่ได้ 
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ประธานสภา ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านคงเข้าใจหลักการที่ทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว  ซึ่งได้ส่ง
หนังสือและร่างข้อบัญญัติให้ท่านสมาชิกฯ ได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม 3 
วัน หากสงสัยข้อใดก็อภิปราย ให้ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง 

  วาระท่ี  1  ขั้นรับหลักการ 
ส.อบต.หมู่ 5 นายจ านง  จินดามน ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  ไม่เห็นมีโครงการ

ของหมู่ที่ 5 บ้านโนนส าราญเลย  ให้ทางบริหารชี้แจงด้วย 
ส.อบต.หมู่ 9 นายอ านวย  โพธิ์ทอง  น่าจะกระจายให้ได้ทุกหมู่บ้าน 
รองนายก อบต. นายสวาท  บุตรสีน้อย  จะพิจารณาหมู่บ้านที่ยังไม่ได้โครงการ 
ส.อบต.หมู่ 4 นายวรากร  วรรณคีรี  เรื่องครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถตักหน้าขุดหลัง   จะคุ้มค่า

หรือไม่ เพราะซ้ือแล้วจะสิ้นเปลืองทั้งน้ ามัน การดูแลรักษา พนักงานขับรถ 
ส.อบต.หมู่ 10 นายบรรจง  เพียปลัด  ให้บริหารชี้แจงเรื่องความส าคัญในการซื้อรถตักหน้าขุดหลัง 
นายก อบต. ในการบ ารุงรักษาซ่อมแซม ถนนที่ช ารุด ร่องระบายน้ า คันคูต่าง ๆ ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ขุด

บ่อขยะ พร้อมฝังกลบทุกอย่างอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ที่ผ่านสภาฯ แล้ว 
ส.อบต.หมู่ 6 นายทองจันทร์  กองทรัพย์  ให้บริหารพิจารณาในส่วนที่สมาชิกสภาฯ อภิปรายไปแล้ว 
ส.อบต.หมู่ 5 นายจ านง  จินดามน  ที่บริหารอธิบายมาก็เข้าใจแต่ไม่สบายใจสักเท่าไหร่ จะขออภิปรายอีก

ในขัน้แปรญัตติ 
ประธานสภาฯ เมื่อท่านสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในวาระที่ 1 พอสมควรแล้วจะขอมติที่ประชุม ในวาระที่ 1 

ขัน้รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าประจ าปี พ.ศ. 2560 
ทีป่ระชมุ มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ หารือในที่ประชุมวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญทาง

เลขานุการสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ ให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3-7 คน  เสร็จแล้วค่อยด าเนินการต่อ 
ประธานสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติที่ละคนโดยเริ่มจาก ประธานกรรมการ  รองประธาน  และ

เลขานุการ โดยมีผู้เสนอ และผู้รับรองสองท่าน 
ส.อบต.หมู่ 5 นายจ านง  จินดามน  เสนอ  นายอ านวย  โพธิ์ทอง  เป็นประธานกรรมการ  ผู้รับรอง                   

1.นางสุรดา  ปานชนะพงศ์  2. นายทองค า  ยอดคีรี 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
ส.อบต.หมู่ 11 นางสุรดา  ปานชนะพงศ์  เสนอ  นายจ านง  จินดามน  เป็นรองประธานกรรมการ  ผู้รับรอง  

1.นางสุรดา  ปานชนะพงศ์  2. นายทองจันทร์  กองทรัพย์ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  
ส.อบต.หมู่ 6 นายจ าเนียร  พรมน้อย  เสนอ  นายบรรจง  เพียปลัด  เป็นเลขานุการ  ผู้รับรอง                          

1.นายสมวงศ์  ชัยราช  2. นายค าพันธ์  ชาวกระมุด 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
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ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ คณะกรรมการแปรญัตติ

ชุดเดิม  เชิญประธานกรรมการแปรญัตติ 
ประธานกรรมการแปรญัตติ  ท่านสมาชิกท่านใดที่จะเสนอขอแปรญัตติ ในวาระที่ 2  ให้ยื่นเสนอได้  หลังเลิก

ประชุม เป็นต้นไป  และขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ผู้เสนอขอแปรญัตติและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในวันที่  10  สิงหาคม 2559  เวลา  08.30  น. ณ  ห้องประชุมแห่งนี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ด าเนินการตามที่ประธานกรรมการแปรญัตติ แจ้งเพ่ือจะได้ด าเนินการ

ตามระเบียบวาระต่อไป  นัดประชุมครั้งต่อไป  วันที่  11  สิงหาคม  2559  เวลา  13.00  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ แห่งนี้  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2560  ในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ ขอขอบคุณทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม  ปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 12.30  น. 
                   (ลงนาม)       พันจ่าตรีอภิชาติ   จันโทศรี         ผู้จดบันทึกการประชุม 

                                            (อภิชาติ   จันโทศรี)    
                        เลขานุการสภา อบต.หนองอ้อ  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
          (ลงนาม) นายสวัสดิ์  วงค์พยัคฆ์        ประธาน 
                         (นายสวัสดิ์  วงค์พยัคฆ์) 
                             สมาชิกสภา อบต.หนองอ้อ  หมู่ที่ 7 
 
           (ลงนาม)  นายประดุง  อัตถาภูมิ        กรรมการ 
              (นายประดุง  อัตถาภูมิ) 
                           สมาชิกสภา อบต.หนองอ้อ หมู่ที่ 11 
   

   (ลงนาม)  นางสุรดา  ปานชนะพงศ์        กรรมการ 
                                    (นางสุรดา  ปานชนะพงศ์)  
                                   สมาชิกสภา อบต.หนองอ้อ หมู่ที่ 11 

 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ   รับรองเม่ือวันที่   11  สิงหาคม  2559 
 
                            (ลงนาม) นายอนงค์  เหลาสุวรรณ       ประธานที่ประชุม 

             (นายอนงค์  เหลาสุวรรณ) 
              ประธานสภา อบต.หนองอ้อ 


