
 
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 

ครั้งที่  2/2562 
วันที่  14  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 

 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 นายจ านง  จินดามน สมาชิก อบต. ม.5 จ านง  จินดามน 09.30 น. 
5 นายทองจันทร์ กองทรัพย์ สมาชิก อบต. ม.6 ทองจันทร์  กองทรัพย์ 09.30 น. 
6 นายสวัสดิ์  วงค์พยัคฆ์ สมาชิก อบต. ม.7 สวัสดิ์  วงค์พยัคฆ์ 09.30 น. 
7 ด.ต.สุพล  พิมพ์สุด สมาชิก อบต. ม.7 สุพล  พิมพ์สุด 09.30 น. 
8 นายสมวงค์  ชัยราช สมาชิก อบต. ม.8 สมวงค์  ชัยราช 09.30 น. 
9 นายอ านวย  โพธิ์ทอง สมาชิก อบต. ม.9 อ านวย  โพธิ์ทอง 09.30 น. 

10 นายทองค า  ยอดคีรี สมาชิก อบต. ม.9 ทองค า  ยอดคีรี 09.30 น. 
11 นายค าสิงห์  ไชยคุณ สมาชิก อบต. ม.10 ค าสิงห์  ไชยคุณ 09.30 น. 
12 นายบรรจง  เพียปลัด สมาชิก อบต. ม.10 บรรจงเพียปลัด 09.30 น. 
13 นายประดุง  อัตถาภูมิ สมาชิก อบต. ม.11 ประดุง อัตถาภูมิ 09.30 น. 
14 นางสุรดา  ปานชนะพงศ์ สมาชิก อบต. ม.11 สุรดา ปานชนะพงศ์ 09.30 น. 
15 พันจ่าตรีอภิชาติ  จันโทศรี เลขานุการสภาฯ อภิชาติ  จันโทศรี 09.30 น. 

 
 
 

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 นายพนมไพร  ศรีโคตรอัน รองนายก คนที่ 2 พนมไพร  ศรีโคตรอัน 09.30 น. 
4 นายปัญญา  สมสีดา เลขานายก อบต. 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  15 คน 
ผู้ไม่มาประชุม จ านวน   - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  6 คน 
ข้อความ   มีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม 
 
 
 
 
 

2/ เมื่อท่ีประชุมพร้อม.... 
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  เมื่อที่ประชุมพร้อม  เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุกคน  เข้าห้องประชุมแล้วรายงานประธานสภาฯ ว่า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 14 คน  
ครบองค์ประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ประธานสภา    กล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2562 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562  
  วันที่ 9  สิงหาคม  2562  
ที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
3.1 ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภา วันนี้เป็นการประชุมสภาพิจารณาขออนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                
พ.ศ. 2563 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  ในวาระที่ 2  
ขั้นแปรญัตติซึ่งการประชุมครั้งที่แล้วสภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ได้รับรายงานจากประธานคณะกรรมการแปรญัตติว่าไม่มี
สมาชิกยื่นเสนอขอแปรญัตติให้ประธานแปรญัตติชี้แจง 

นายจ านง  จินดามน 
 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติตามท่ีสภาได้มอบหมายให้คณะกรรมการรับค าแปรญัตติ  ได้

ด าเนินการ  ซึ่งทางคณะกรรมการได้เชิญนายก  และปลัด อบต. ได้ชี้แจง  และตอบข้อซักถาม
ของคณะกรรมการแปรญัตติ และในส่วนสมาชิก อบต. ไม่มีสมาชิกท่านใดได้เสนอค าแปรญัตติ
เป็นอย่างอ่ืน  คณะกรรมการได้ประชุมมีความเห็นชอบตามร่างที่นายกได้เสนอ  จึงไม่เสนอขอ
แปรญัตติแต่อย่างใด 

ประธานสภา ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงให้ที่ประชุมได้
ทราบแล้วนั้น  เห็นว่าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอค าแปรญัตติจึงถือร่างที่ นายก อบต. ได้เสนอต่อ
สภาเป็นร่างในการพิจารณา  จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาโดยละเอียด 

ที่ประชุม เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 วาระท่ี 2 
ประธานสภา พัก  10  นาที   

 3.2  ญัตติพิ จารณาร่ างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ                  
 พ.ศ. 2563  วาระท่ี  3  ขั้นลงมติ  

ประธานสภา ท่านสมาชิกได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติอย่างละเอียดรอบคอบดีแล้ว  จึงได้ขอมติที่ประชุมใน
การเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภา จะน าร่างข้อบัญญัติฯ  ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  
เสนอให้นายอ าเภอหนองวัวซอพิจารณาอนุมัติต่อไป 

3/3.3 ญัตติการพิจารณา.... 
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 3.3  ญัตติพิจารณาเกี่ยวกับการขอจัดตั้งวัดป่าศรีชมชื่น (ถ้ าเกีย)  
ประธานสภาฯ วัดป่าศรีชมชื่น (ถ้ าเกีย)  ขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ให้ความเห็นชอบ

ในการใช้ที่ดินเพ่ือประกอบการสร้างวัดป่าศรีชมชื่น (ถ้ าเกีย)  ซึ่งพ้ืนที่ที่ขอใช้อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ให้สภาพิจารณา           

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ 12 เสียง 
  3.4  ญัตติพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  
 (เลื่อยโซ่ยนต์)  
รองนายก อบต. นายสวาท  บุตรสีน้อย เนื่องจากงบประมาณในข้อบัญญัติ  ประจ าปี 2562 แผนงานบริหาร
  งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  (เลื่อยโซ่ยนต์)  
  หน้าที่ 81 รายละเอียดไม่ถูกต้อง  จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามรายละเอียด  ดังนี้ 
  ข้อความเดิม 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยโซ่ยนต์ไฟฟ้าแบบมือถือ เครื่องยนต์ขนาด     
  2 แรงม้า ขนาดบาร์ยาว 12 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง                  
  มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 1248 ลว 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการ
  พิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการ
  จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏตามแผนแผนพัฒนาท้อ งถิ่นสี่ปี                       
  (พ.ศ.2561-2564 ) หน้า 246 ข้อ 3 (ส านักงานปลัด) (ราคาตามท้องตลาด)  
  ข้อความใหม่ 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยโซ่ยนต์ไฟฟ้าแบบมือถือ เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อย
  กว่า 2 แรงม้า ขนาดบาร์ยาวไม่เกิน 12 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ                 
  กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว 1248  ลว 27 มิถุนายน  2559                    
  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภท
  รายจ่ายตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏตามแผนพัฒนา             
  ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ) หน้า 246 ข้อ 3 (ส านักงานปลัด) (ราคาตามท้องตลาด) 
ประธานสภาฯ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ           
มติที่ประชุม  มีมตอินุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่เชิญ 

นายค าสิงห์  ไชยคุณ  ส.อบต. ม. 10   

 แจ้งเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่  10  ไม่ติด 

นายจ านง  จินดามน  ส.อบต. ม.5 

 แจ้งเรื่องถนน คสล. ม. 5 ไหล่ทางช ารุด 

 
4/นายอ านวย.... 
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นายอ านวย  โพธิ์ทอง  ส.อบต. ม. 9 

 ถนน ม. 9 ช ารุด  ฝากทางฝ่ายบริหารลงไปตรวจสอบและซ่อมแซมให้ด้วย 

ประธานสภา เชิญท่านนายกชี้แจง 

นายก อบต. จะลงพื้นมี่พร้อมทีมงาน และจะเร่งด าเนินการให้  

ประธานสภา ขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ก็เสร็จสิ้นแล้ว  ขอบคุณผู้บริหารและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านขอปิดประชุม     

เลิกประชุมเวลา 12.30  น. 
 

                พันจ่าตรี                    ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                           (อภิชาติ  จันโทศรี)    

                         เลขานุการสภา อบต.หนองอ้อ  
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   

                ประธาน 
                    (นายสวสัดิ์  วงค์พยัคฆ์) 
                  สมาชิกสภา อบต.หนองอ้อ  หมู่ที่ 7 

 
 

                                กรรมการ 
                 (นายประดุง  อัตถาภูมิ) 

                สมาชิกสภา อบต.หนองอ้อ หมู่ที่ 11 
 
 

                               กรรมการ 
              (นางสุรดา  ปานชนะพงศ์) 

              สมาชิกสภา อบต.หนองอ้อ หมู่ที่ 11 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ   รับรองเม่ือวันที่        สิงหาคม  2562 
 
 

                             ประธานที่ประชุม 
             (นายอนงค์  เหลาสุวรรณ) 

              ประธานสภา อบต.หนองอ้อ 
 

 


