
 
 

รายงานการประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
ครั้งที่  1/2559 

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม 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 นายปัญญา   สมสีดา เลขานุการนายก ปัญญา  สมสีดา 09.30 น. 
3 นายปัญญา  สาระกุล นักวิเคราะห์ฯ ปัญญา  สาระกุล 09.30 น. 
4 นายพิชิต  วงษ์แดง นายช่างโยธาฯ พิชิต  วงษ์แดง 09.30 น. 
5 นางแสงเพชร  โยกระโทก นักวิเคราะห์ฯ 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. 
ประธานสภาฯ    กล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2559  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
นายก อบต. - ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและขอความร่วมมือการจัดงานรณรงค์งดเผาตอฟางและตอชัง               

ในวันที่  15  ธันวาคม  2559  เวลา  09.30  น.  ณ  แปลงนานางกาญจนา  สมแคล้ว                     
บ้านหนองแสง  หมู่ที่  9  ต าบลหนองอ้อ  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี   

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานสภาสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้งที ่3/2559 วันที่  11  สิงหาคม  2559  
ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

3.1  พิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 
ประธานสภาฯ ให้ฝ่ายบริหารชี้แจง 

นายก อบต. ให้เลขานุการนายกชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการนายกฯนายปัญญา  สมสีดา ขอชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ข้อความเดิม  โน้ตบุคแบบพกพา  จ านวน  1  เครื่อง  ขนาดไม่น้อยกว่า  CPU 6 cote i7 

core Hard bisk  ไม่น้อยกว่า  SATA 1 GB 950 M Wist 4 GB  DDR3  VRAM  หน้าจอ 4 
k Display  พร้อมปริ้นเตอร์สี Color Laser จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2560 หน้า 72  

 ข้อความใหม่ โน้ตบุคแบบพกพา  จ านวน  1  เครื่อง  ขนาดไม่น้อยกว่า  CPU 6 cote i7 
core Hard bisk  ไม่น้อยกว่า  SATA 1 GB 950 M Wist 4 GB  DDR3  VRAM  พร้อมปริ้น
เตอร์สี  Color Laser   

 ตัดค าว่าหน้าจอ 4K Display  ออก     
                  3/ รายละเอียด... 
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 รายละเอียดครุภัณฑ์ส านักงาน  เต้นท์ผ้าใบ  
 ข้อความเดิม  เต้นผ้าใบ  ขนาด 2 ห้อง ทรงโค้ง ขนาด 4*8 เมตร แป๊ปประปา 3.5 นิ้ว ตาม

จั่ว  ผ้าใบเบอร์  8,000  จ านวน  8  หลัง  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 
หน้า 70 

 ข้อความใหม่  เต้นท์ผ้าใบ  ขนาด 2 ห้อง ทรงโค้ง ขนาด 4*8 เมตร แป๊ปประปา  ขนาดไม่
น้อยกว่า 3.5 เซนติเมตร  ตามจั่ว  ผ้าใบเบอร์  8,000  จ านวน  8  หลัง 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือไม ่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

3.2  นายกรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกรายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559 
นายก อบต. เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5  ดิฉันนางสง่า  พิมพ์ศรี  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  จึงได้สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  ตามโครงการที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์  
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  “ต าบลน่าอยู่  การคมนาคมสะดวก  รายได้ดี  มีเศรษฐกิจ
พอเพียง  การศึกษา  วัฒนธรรมเด่น  เน้นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  และการพัฒนา
ของ อบต.หนองอ้อ  ประจ าปีงบประมาณ  2559  แบง่ออกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสาธารณสุขคุณภาพชีวิตและการสร้างความเข้มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ 
 และขอให้เลขานุการนายกได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาทราบต่อไป 
เลขานายกฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายปัญญา              

สมสีดา  สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  รวมงบประมาณทั้ง  6 ยุทธศาสตร์               
จ านวน  103  โครงการ  งบประมาณ  25,386,480  บาท  เบิกจ่าย  22,409,969.78  บาท                 
แยกเป็น   

 1. ตามข้อบัญญัติ  จ านวน 67 โครงการ  จ านวนเงิน  13,448,980  บาท  เบิกจ่าย  
10,472,496.78  บาท 

 2. งบกลาง  จ านวน 7 โครงการ  จ านวนเงิน  310,100  บาท  เบิกจ่าย  310,100  บาท 
 3. เงินเหลือจ่าย  จ านวน 3 โครงการ  จ านวนเงิน 858,000 บาท  เบิกจ่าย  858,000  บาท    
 4. จ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  26  โครงการ  จ านวนเงิน  10,769,400  บาท 
 ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่ให้ไป 
ที่ประชุม รับทราบ  ตามที่เสนอ 

4/ 3.3 พิจารณาจ่ายขาด... 
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 3.3  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ประธานสภาฯ ต่อไปเข้าสู่การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 2560  ขอเชิญเลขานุการ

สภาฯ ชี้แจงรายละเอียด 
เลขานุการสภาฯ พันจ่าตรีอภิชาติ  จันโทศรี  ตามหลักเกณฑ์จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่  ในการตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น าไปใช้ได้                 
ณ ปัจจุบัน  เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89  

เลขานุการนายกฯ  นายปัญญา  สมสีดา  ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี  
  2560  ยอดเงินสะสมคงเหลือ  6,260,445.75  บาท  จ่ายครั้งนี้  5,631,900  บาท   
  คงเหลือเงินสะสม 628,545.75  บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  บ้านค าหมากคูณ 
 1. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเสกสันต์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 

  120 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
  ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น
  259,000  บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1 ข้อที่ 6 หน้าที ่38) 

  บ้านโนนส าราญ 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมโนสุขสันต์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

  ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.00 - 0.50 เมตร หรือมี
  พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน
  โครงการทั้งสิ้น 280,400 บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1 ข้อที่ 15 หน้าที่ 39) 

 2. รางระบายน้ าคอนกรีตอัดแรงถนนกลางบ้าน กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ระยะทาง 
  211  เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น 463,400 
  บาท  (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 2 ข้อที่ 2 หน้าที่ 50 

  บ้านโนนสมบูรณ์ 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสัตย์ธรรม – ห้วยหลวง  ผิวจราจรกว้าง 

  4.00 เมตร  ระยะทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 
  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
  รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น 280,400 บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 ข้อที่ 22 หน้าที่ 
  40) 

 2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตอัดแรงซอยประชาธิปไตย ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
  ลึก 0.58 เมตร ระยะทาง 178 เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน
  โครงการทั้งสิ้น 391,300 บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 2 ข้อที่ 3 หน้าที่ 50) 

 
5/ บ้านหนองสวรรค.์.. 
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  บ้านหนองสวรรค์ 

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโพนเพ็ก 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
  ระยะทาง 135 เมตร  หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมี
  พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน
  โครงการทั้งสิ้น 291,000 บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1 ข้อที่ 31 หน้าที่ 41) 

  บ้านหนองแวงฮี 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีแก้ว ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะ

  ทาง 107 เมตร หนา 0.15 เมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
  จราจรไม่น้อยกว่า 428 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินโครง
  การทั้งสิ้น 231,400 บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1 ข้อที่ 38 หน้าที่ 42) 
  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ 2  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
  ระยะทาง 124 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.00 - 0.50 เมตร หรือมี
  พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 496 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน
  โครงการทั้งสิ้น 267,600 บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1 ข้อที่ 32 หน้าที่ 41) 

 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตอัดแรงพร้อมขยายผิวจราจร ซอยประปาร่วมใจ 
  ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ระยะทาง 186 เมตร และขยายผิวจราจร โดยมีพ้ืนที่
  คอนกรีตไม่น้อยกว่า 186 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินโครง
  การทั้งสิ้น 498,900 บาท(ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 2 ข้อที่ 5 หน้าที่ 50) 

  บ้านหนองแสง 
  1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตอัดแรงพร้อมขยายผิวจราจรถนนสายหนองแสง – 
  บ้านถ้ ากองเพล ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ระยะทาง 200 เมตร และขยายผิว
  จราจร โดยมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 114 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
  รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น 494,500 บาท(ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 2 ข้อที่ 6 หน้าที่ 
  50) 

  บ้านโคกศรีแก้ว 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโอฐสัตย์ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะ

  ทาง 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.000 - 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่
  ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินโครง
  การทั้งสิ้น 280,400  บาท(ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1 ข้อที่ 54 หน้าที่ 43) 

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคกศรีแก้ว – ค ามืด ผิวจราจรกว้าง 4.00 
  เมตร ระยะทาง 233 เมตร  หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร 
  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 932 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รวม
  เป็นเงินโครงการทั้งสิ้น 499,900 บาท(ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1 ข้อที่ 60 หน้าที่ 44) 
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  บ้านแสงบูรพา 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแสง – โนนส าราญ ผิวจราจรกว้าง 

 6.00 เมตร ระยะทาง 155 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร
 หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 930 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย            
รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น 497,600 บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 ข้อที่ 45 หน้าที่ 
42) 

 2. ขุดลอกล าห้วยหินแตก ระยะทาง 870 ม. กว้าง 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุด 13,200.00 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน
โครงการทั้งสิ้น 497,700 บาท(ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 4 ข้อที่ 35 หน้าที่ 46) 

 3. โครงการก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตรถนนตามล าห้วยหมู่ม่นเชื่อมห้วยโสกแก                    
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,150 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 4,600 ตร.ม. โดยกรุยทางถางป่า 
4,600  ตร.ม. ขึ้นรูปคันทาง 57 ลบ.ม. งานดินถม 605 ลบ.ม. ลงลูกรังพร้อมบดทับแน่น 
1,380 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 5 ท่อน รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น 
398,400 บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1 ข้อที่ 115 หน้าที่ 48) 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมให้จ่ายขาดเงินสะสมตามที่บริหารเสนอ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินสะสม 

3.4  พิจารณาจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 2560  จ านวน  
 12,018,700  บาท 

ประธานสภาฯ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560 ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดในส่วนของทุนส ารองเงินสะสม 

เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2537 หมวด 8 เงินสะสม            
ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชี รายรับ             
รายจ่ายแล้ว  ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี  เพ่ือเป็นทุนส ารองเงิน
สะสม  โดยที่ทุนส ารองเงินสะสมนี้ให้เพ่ิมขึ้นร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี  การจ่ายเงินทุนส ารอง
เงินสะสมจะกระท าได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร                 
ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในกรณีที่ปีใด 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน ายอดเงินส่วนที่
เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน คงเข้าใจตามท่ีเลขานุการสภาชี้แจงแล้ว  ต่อไปให้ทางฝ่ายบริหาร  
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เลขานุการนายกฯ  นายปัญญา  สมสีดา  ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณตามโครงการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 

ประจ าปี 2560 ทุนส ารองเงินสะสมมีทั้งหมด จ านวน 24,202,246.20 บาท โดยงบประมาณ
 รายจ่ายประจ าปี ตั้งไว้ 48,700,000 บาท  คิดจาก 25% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
จ านวน 12,175,000 บาท สามารถจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,027,246.20 
บาท และขอจ่ายครั้งนี้ 12,017,800 บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  บ้านหนองแสง  
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยหินแตก – อ่างเก็บน้ าตาดข่า ผิวจราจร

 กว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง 2,950 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.00-  
 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,750 ตร.ม. พร้อมวางท่อ 0.40 x 0.40 เมตร
จ านวน 14 ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น 
7,829,400  บาท  (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 2  ข้อที ่63 หน้าที่ 44) 

 บ้านค าหมากคูณ 
 1. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมซอยผานดี  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 88 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.00-0..50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
352 ตร.ม. รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น 190,900  บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 ข้อที ่
1 หน้าที่ 38) 

 2. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ๋ามน หมู่ 4 เชื่อมซอยสมคิด ผิวจราจร
 กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทาง 233 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.00-  
 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 932 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  
4  ป้าย รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น 499,900  บาท  (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 2  ข้อที ่
3 หน้าที่ 38) 

 บ้านโนนส าราญ 
 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนส าราญ – วัดพรพุทธบาทบัวขาว ผิว

  จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 233 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00-
  0.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 932 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน                
  1 ป้าย รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น 499,900 บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 ข้อที่ 17 
  หน้าที่ 53) 

 บ้านโนนสมบูรณ์ 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยค าภาค ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะ  

  ทาง 233 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.50 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิว
  จราจรไม่น้อยกว่า 932 ตร.ม.  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินโครง
  การทั้งสิ้น 499,900 บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางท่ี 1 ข้อที่ 23 หน้าที่ 40) 
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  บ้านหนองสวรรค์ 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญหนา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง  233  เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.50 เมตรหรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  932 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน
โครงการทั้งสิ้น 499,900 บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 2 ข้อที่ 25 หน้าที่ 40) 

  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองบัวตะนา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
  ระยะทาง 233 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร หรือมี
  พ้ืนที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 932ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน
  โครงการทั้งสิ้น  499,900 บาท(ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1 ข้อที่ 28 หน้าที่ 41) 

  บ้านหนองแวงฮี 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจเชื่อมหมู่ 7 ผิวจราจรกว้าง 

  4.00 เมตร. ระยะทาง 233 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.00 – 0.50 
  เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 932 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย
  รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น 499,900  บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 ข้อที่ 35 หน้าที่ 
  41) 

  บ้านหนองแสง 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหนองแสงเชื่อมถนนอ่างตาดข่า ผิวจราจร

  กว้าง 4.00 มตร  ระยะทาง 239 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
  956  ตร.ม.  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้น 499,100 
  บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1 ข้อที่ 52 หน้าที่ 43) 

  บ้านโคกศรีแก้ว 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองขี้เห็น ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  

  ระยะทาง  233 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.00 – 0.50 เมตร  หรือ
  มีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 932 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย รวมเป็น 
  เงินโครงการทั้งสิ้น 499,900  บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางท่ี 1 ข้อที่ 56 หน้าที่ 43) 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมตามท่ีบริหารเสนอ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 

3.4  ก าหนดสมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ประจ าปี 2560 
ประธานสภาฯ การก าหนดสมัยประชุมสภาสามัญ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ประจ าปี 2560             

ให้สมาชิกเสนอ 
ส.อบต.ม. 5 นายจ านง  จินดามน  ขอเสนอการก าหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญให้มี 3 สมัย 
ส.อบต. ม.10 นายบรรจง  เพียปลัด  เห็นด้วยกับ  นายจ านง  จินดามน  ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ                

สมัยสามัญ 3 สมัย  คือ 
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 1. การประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2560  ก าหนดไว้ระหว่างวันที่  1-15  
พฤษภาคม  2560 

 2. การประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  2560  ก าหนดไว้ระหว่างวันที่  1-15  
สิงหาคม  2560 

 3. การประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  2560  ก าหนดไว้ระหว่างวันที่   1-15  
ธันวาคม  2560 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ระเบียบวาระอ่ืนๆ 
สมาชิกสภาฯ  นายทองจันทร์  กองทรัพย์  ส.อบต. ม.6  ตลอดเวลาที่ท างานในปีงบประมาณ 2559  ขอชื่น
  ชมการท างานของฝ่ายบริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ที่ได้จัดท าโครงการ  รวมทั้งห้วง
  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  ถึงแม้บางโครงการจะช้าไป  แต่เราก็สมารถด าเนิน                
  โครงการได้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  จึงขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ได้จัดท าโครงการต่างๆ
  และด าเนินโครงการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
สมาชิกสภาฯ  นายอ านวย  โพธิ์ทอง  ส.อบต.ม.9  ขอชมเชยฝ่ายบริหาร  ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
  เพ่ือไปพัฒนาอ่างเก็บน้ าพระราชด าริห้วยตาดข่า 
ประธานสภาฯ ในวาระเรื่องอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอหรือซักถามอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ส าหรับวันนี้

ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านและคณะผู้บริหารที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในวันนี้  
ขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้  

เลิกประชุม เวลา 13.00  น. 
 
 

                   (ลงนาม)       พันจ่าตรีอภิชาติ   จันโทศรี         ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                            (อภิชาติ   จันโทศรี)    

                        เลขานุการสภา อบต.หนองอ้อ  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
          (ลงนาม) นายสวัสดิ์  วงค์พยัคฆ์        ประธาน 
                         (นายสวัสดิ์  วงค์พยัคฆ์) 
                             สมาชิกสภา อบต.หนองอ้อ  หมู่ที่ 7 
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           (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................................................. 
 
 
                            (ลงนาม) นายอนงค์  เหลาสุวรรณ       ประธานที่ประชุม 

         (นายอนงค์  เหลาสุวรรณ) 
         ประธานสภา อบต.หนองอ้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


