
รายงานการประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  
ครั้งที่  3/2559 

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 

 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 

1 นายอนงค์  เหลาสุวรรณ ประธานสภาฯ อนงค์  เหลาสุวรรณ 13.00 น. 
2 นายสนั่น  สมวงค์ รองประธานสภา สนั่น  สมวงค์ 13.00 น. 
3 นายค าพันธ์  ชาวกระบุตร สมาชิก อบต. ม.4 ค าพันธ์   ชาวกระบุตร 13.00 น. 
4 นายวรากร  วรรณคีรี สมาชิก อบต. ม.4 วรากร วรรณคีรี 13.00 น. 
5 นายจ านง  จินดามน สมาชิก อบต. ม.5 จ านง  จินดามน 13.00 น. 
6 นายจ าเนียร  พรมน้อย สมาชิก อบต. ม.6 จ าเนียร  พรมน้อย 13.00 น. 
7 นายทองจันทร์ กองทรัพย์ สมาชิก อบต. ม.6 ทองจันทร์  กองทรัพย์ 13.00 น. 
8 นายสวัสดิ์  วงค์พยัคฆ์ สมาชิก อบต. ม.7 สวัสดิ์  วงค์พยัคฆ์ 13.00 น. 
9 ด.ต.สุพล  พิมพ์สุด สมาชิก อบต. ม.7 สุพล  พิมพ์สุด 13.00 น. 
10 นายสมวงค์  ชัยราช สมาชิก อบต. ม.8 สมวงค์  ชัยราช 13.00 น. 
11 นายอ านวย  โพธิ์ทอง สมาชิก อบต. ม.9 อ านวย  โพธิ์ทอง 13.00 น. 
12 นายทองค า  ยอดคีรี สมาชิก อบต. ม.9 ทองค า  ยอดคีรี 13.00 น. 
13 นายค าสิงห์  ไชยคุณ สมาชิก อบต. ม.10 ค าสิงห์  ไชยคุณ 13.00 น. 
14 นายบรรจง  เพียปลัด สมาชิก อบต. ม.10 บรรจงเพียปลัด 13.00 น. 
15 นายประดุง  อัตถาภูมิ สมาชิก อบต. ม.11 ประดุง อัตถาภูมิ 13.00 น. 
16 นางสุรดา  ปานชนะพงศ์ สมาชิก อบต. ม.11 สุรดา ปานชนะพงศ์ 13.00 น. 
17 พันจ่าตรีอภิชาติ  จันโทศรี เลขานุการสภาฯ อภิชาติ  จันโทศรี 13.00 น. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลา 
1 นางสง่า  พิมพ์ศรี นายก อบต. สง่า  พิมพ์ศรี 13.00 น. 
2 นายสวาท  บุตรสีน้อย รองนายก คนที่ 1 สวาท  บุตรสีน้อย 13.00 น. 
3 นายสุพจน์  ชินแสน รองนายก คนที่ 2 สุพจน์  ชินแสน 13.00 น. 
4 นายปัญญา   สมสีดา เลขานุการนายก ปัญญา  สมสีดา 13.00 น. 
5 นางแสงเพชร  โยกระโทก จนท.วิเคราะห์ฯ แสงเพชร  โยกระโทก 13.00 น. 
6 นางสาวสาวิตรี เจตปัญจา ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ สาวิตรี  เจตปัญจา 13.00 น. 
     

 

ผู้มาประชุม จ านวน 17 คน 
ผู้ไม่มาประชุม จ านวน   - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  6 คน 
ข้อความ   มีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
ประธานสภาฯ    กล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3/2559  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา - ขอเชิญร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ             

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา  “อุดรธานี...ปั่นเพ่ือ...แม่” 
UDON for MOM  ในวันเสาร์ที่  20  สิงหาคม  2559  

 - ขอเชิญร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศล  พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนาม
ถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  ในวันศุกร์ที่  12  สิงหาคม  2559  ณ  โรงเรียน
อนุบาลหนองวัวซอ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานสภาสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที ่2/2559 วันที่  8  สิงหาคม  2559  
ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีหนังสือถึงประธานสภาฯ แจ้งมีสมาชิกสภาฯ ยื่นเสนอ
แปรญัตติ  จ านวน  3  ท่าน  รายละเอียดตามที่แจ้งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว คือ   
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สมาชิกสภาฯ นายจ านง  จินดามน  เสนอแปรญัตติตัดลดงบประมาณกองช่าง  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  500,000  บาท  ตัดลด  300,000  บาท  คงไว้  
200,000  บาท 

สมาชิกสภาฯ นายทองจันทร์  กองทรัพย์  เสนอแปรญัตติ  ตัดลดงบประมาณ  ส านักงานปลัด   หมวด  
ครุภัณฑ์  ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องพ่นหมอกควัน  ตั้งไว้ 2 เครื่อง  ลดเหลือ 1 
เครื่อง 59,000  บาท 

สมาชิกสภาฯ นายบรรจง  เพียปลัด  เสนอแปรญัตติตัดลดงบประมาณกองช่าง  ประเภทค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้ 178,000 บาท  
ตัดออกท้ังโครงการ   

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่ท่านนายกขอสงวนค าแปรญัตติไว้ ถ้าหาก
ที่ประชุมเห็นชอบกับผู้เสนอแปรญัตติทั้งสามท่าน  นายกขอแปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่         
คือ  1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5  บ้านโนนส าราญ  2. จ้างจัดท าเต็นท์ของ อบต.
หนองอ้อ   

ประธานสภาฯ  เชิญผู้เสนอแปรญัตติที่  1  นายจ านง  จินดามน  
สมาชิกสภาฯ นายจ านง  จินดามน  เสนอแปรญัตติกองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ปีนี้ ตั้งไว้ 
500,000.-บาท  ซึ่งเห็นว่าเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้สูงเกินไป ตัดลด 300,000  บาท  คงเหลือ  
200,000.-บาท  

สมาชิกสภาฯ นายอ านวย  โพธิ์ทอง และ นายค าพันธ์  ชาวกระมุด  เห็นด้วยกับท่านสมาชิกฯที่ตัดลด
งบประมาณ 

นายก อบต. งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทั้งครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  อยู่ในความ
รับผิดชอบของกองช่าง  เห็นควรคงไว้ 

ประธานสภาฯ ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบกับผู้เสนอแปรญัตติ  
 เห็นชอบ 11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  3  เสียง 
ประธานสภาฯ เชิญผู้เสนอแปรญัตติที่ 2  นายทองจันทร์  กองทรัพย์ 
สมาชิกสภาฯ นายทองจันทร์  กองทรัพย์  เสนอแปรญัตติของส านักงานปลัด  แผนงานการเกษตร  งาน

ส่งเสริมการเกษตร หมวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควันที่ตั้ง
งบประมาณจัดซื้อไว้ในปีนี้  2 เครื่องๆละ 59,000. -บาท ซึ่งเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง
งบประมาณในการจัดซื้อ  จึงขอตัดลดเหลือเพียง 1 เครื่อง  เพราะเครื่องเดิมก็มีอยู่เวลาใช้
งานก็น่าจะเพียงพอ   
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สมาชิกสภาฯ นายจ าเนียร  พรมน้อย และ นายสวัสดิ์  วงค์พยัคฆ์  เห็นด้วยกับท่านสมาชิกฯที่ตัดลด
งบประมาณ 

นายก อบต.  การใช้งานเครื่องพ่นหมอกควันใช้รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พ่นแมลงบ่อขยะ และแมลง
ศัตรูพืชต่างๆ  เห็นควรคงไว้ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบกับผู้เสนอแปรญัตติ  
 เห็นชอบ 11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ  3  เสียง 
ประธานสภาฯ เชิญผู้เสนอแปรญัตติที่ 3  นายบรรจง  เพียปลัด 
สมาชิกสภาฯ นายบรรจง  เพียปลัด  เสนอแปรญัตติกองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน  

ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
ความเห็นอยากให้ตัดงบประมาณในส่วนนี้ออก  เนื่องจากเห็นว่าเป็นการทุ่มงบประมาณลง
มาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงจุดเดียวเยอะเกินไป และอีกอย่างก็ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
โครงการก่อสร้างโดมอาคารเอนกประสงค์แล้ว จ านวน 121,700.-บาท  ซึ่งเป็นโครงการที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันขอตัดออกทั้งโครงการ 

สมาชิกสภาฯ นางสุรดา  ปานชนะพงศ์ และ นายทองค า  วรรณคีรี  เห็นด้วยกับท่านสมาชิกฯที่ตัด
งบประมาณทั้งโครงการ 

นายก อบต.  โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีความจ าเป็นที่จะมีพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิม
พัฒนาการของเด็กและมีความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมต่างๆ เห็นควรคงไว้ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมตเิห็นชอบกับผู้เสนอแปรญัตติเป็นเอกฉันท ์ 
ประธานสภาฯ  สรุปงบประมาณท่ีตัดลดตามมติของสภาฯ จ านวน  537,900  บาท  ที่ทางสมาชิกฯ ขอเสนอ

แปรญัตติไว้  ต่อไปขอเชิญท่าน นายก อบต. ที่ขอแปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ 
นายก อบต.  งบประมาณจ านวน  537,900  บาท  แยกเป็นสองโครงการ  คือ   
 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. โนนส าราญ-ห้วยหลวงปลาเผา บ้านโนนส าราญ  หมู่ 5  

ต าบลหนองอ้อ  เป็นเงิน  337,900  บาท 
 2. จ้างจัดท าเต็นท ์อบต.หนองอ้อ  เป็นเงิน  200,000  บาท 
ที่ประชุม เห็นชอบตามที่นายก อบต.เสนอ  
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ประธานสภาฯ  นัดประชุมครั้งต่อไปเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560  
วาระที่ 3 ขั้นลงมติ  ในวันที่  15  สิงหาคม  2559  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภา
อบต.หนองอ้อ  มีท่านใดจะเสนอหรือซักถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี ส าหรับวันนี้
ขอขอบคุณสมาชิกฯ  ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมที่ในวันนี้  ขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม เวลา 16.30   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  15  สิงหาคม  2559 
 
                            (ลงนาม) นายอนงค์  เหลาสุวรรณ       ประธานที่ประชุม 

         (นายอนงค์  เหลาสุวรรณ) 
         ประธานสภา อบต.หนองอ้อ 


