
 
 
 

รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่  1/2562 

วันที่  13  เดือน มีนาคม  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 ด.ต.สุพล  พิมพ์สุด สมาชิก อบต. ม.7 สุพล  พิมพ์สุด 09.30 น. 
7 นายสวัสด์  วงค์พยัคฆ์ สมาชิก อบต. ม.7 สวัสด์  วงค์พยัคฆ์ 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 ลาประชุม - 
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 นายปัญญา  สมสีดา เลขานุการนายก ปัญญา  สมสีดา 09.30 น. 
4 นายปัญญา  สาระกุล นักวิเคราะห์ฯ ปัญญา  สาระกุล 09.30 น. 
5 นางแสงเพชร  โยกระโทก จนท.วิเคราะห์ฯ แสงเพชร  โยกระโทก 09.30 น. 
6 นางสาวสาวิตรี เจตปัญจา ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ สาวิตรี  เจตปัญจา 09.30 น. 
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ผู้มาประชุม จ านวน  14  คน 
ผู้ลาประชุม จ านวน   1  คน  คือ  นาย นายค าสิงห์  ไชยคุณ 
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  6  คน 
ข้อความ   มีผู้มาประชุมครบองค์ประชุม 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ประธานสภาฯ    กล่าวเปิดประชุมสภา วิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2562 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ 1. แจ้งเรื่องการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2562 เพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จึงขอเชิญผู้บริหาร สมาชิก 
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย ประจ าปี 2562  ในวันจันทร์ที่  18  มีนาคม  2562 

 2. แจ้งเรื่องการยกเลิกส าเนาเอกสาร (ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน)  จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม   

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  
  เมื่อวันที่ 18  มกราคม  2562  
ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3  เสนอเพื่อพิจารณา  

3.1  ญัตติพิจารณารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอ้อ  รอบเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562   

ประธานสภาฯ ขอเชิญบริหารชี้แจงรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2560 รอบเดือน
  ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562   
นายก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ได้
ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งจะด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายน และในเดือนตุลาคมของทุกปี และให้ทางฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการได้น าเรียนต่อท่ีประชุมสภาทราบต่อไป   
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  การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 
  25 กันยายน 2561  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2562 
  จ านวน 60 โครงการ  งบประมาณ  10,410,160  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์              
  ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 16 4,398,000 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็ง 17 530,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 224,600 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 4,467,560 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 80,000 

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 5 710,000 

รวม 60 10,410,160 
 

  การใช้จ่ายงบประมาณ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อ
  บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา ในช่วงเดือน
  ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 รวม  60 โครงการ จ านวนเงิน  10,410,160 บาท   
  เบิกจ่ายโครงการจ านวน  27 โครงการ เป็นเงิน 5,869,373.56 บาท 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

16 4,310,900 13 3,397,100 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข็ง 

17 530,000 2 100,362 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 224,600 1 174,000 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 4,467,560 8 2,043,351.56 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 80,000 - - 

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 5 710,000 3 154,560 

รวม 60 10,410,160 27 5,869,373.56 
 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบและผ่านการพิจารณาในญัตตินี้ 
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3.2  ญัตติพิจารณาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์   
ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
รองนายก อบต. นายสวาท  บุตรสีน้อย  เนื่องจากงบประมาณในข้อบัญญัติ  ประจ าปี 2562  แผนงาน

บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ (เลื่อยโซ่ยนต์) หน้าที่  81  
รายละเอียดไม่ถูกต้อง  จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามรายละเอียด  ดังนี้  

  ข้อความเดิม 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อยโซ่ยนต์ไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 24 โวลล์  จ านวน
   2 เครื่อง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248  
  ลว 27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์                 
  ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
  (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ) หน้า 246 ข้อ 3 (ส านักงานปลัด) 
  (ราคาตามท้องตลาด)  

  ข้อความใหม่   
  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 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ปรากฏตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                    
พ.ศ.2561-2564) หน้า 246 ข้อ 3 (ส านักงานปลัด) (ราคาตามท้องตลาด)  

มติที่ประชุม มีมตอินุมัตเิปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็นเอกฉันท ์
3.3  ญัตติพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562   

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
รองนายก อบต. นายสวาท  บุตรสีน้อย   
 เนื่องจากงบประมาณในข้อบัญญัติ  ประจ าปี 2562 ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้บางรายการ และบาง

รายการที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามรายละเอียด  ดังนี้  
 3.3.1 (โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริการงานฯ)    

  โอนเพิ่ม 
  - ในหมวดค่าใช้สอย ประเภท โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพการ  
  บริการงานฯ  งบประมาณ  50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

  โอนลด   
 - ในหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ  50,000.- บาท 

(ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
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 3.3.2 (อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์)    

  โอนเพิ่ม 
  - ในหมวดครุภัณฑ์  ประเภท อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ งบประมาณ 3,500 บาท 
  (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

  โอนลด   
 - ในหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ  3,500 บาท 

(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
   3.3.3 ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น     
  โอนเพิ่ม 
  - ในหมวดค่าตอบแทน  ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ  26,000 บาท  (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

  โอนลด   
 - ในหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ  26,000 บาท 

(สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
มติที่ประชุม มีมตอินุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  

รองนายก อบต. นายสวาท  บุตรสีน้อย   
  เชิญเข้าร่วม “โครงการศูนย์ด ารงธรรม..อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัด 
  อุดรธานี” ประจ าเดือน เมษายน 2562” ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 
  เป็นต้นไป ณ วัดศรีสุมังคลาราม  หมู่ที่ 9 บ้านหนองแสง  ต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองวัวซอ  
  จังหวัดอุดรธานี      
ประธานสภาฯ มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

ขอปิดการประชุมในวันนี้เพียงเท่านี้ 
เลิกประชุมเวลา 12.30  น. 
 

                            พันจ่าตรี                          ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                           (อภิชาติ  จันโทศรี)    

                         เลขานุการสภา อบต.หนองอ้อ  
 
 

            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายอนงค์  เหลาสุวรรณ) 

             ประธานสภา อบต.หนองอ้อ 
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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    
 
 

                                     ประธานที่ประชุม 
             (นายอนงค์  เหลาสุวรรณ) 

             ประธานสภา อบต.หนองอ้อ 
 

 


