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ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย 
ผูม้าประชมุ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสัญญา  ชาโท 
นายณรงค์  ศรีรักษา 
นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ 
นายบุญเถิง  ทาค าใจ 
นางชวนพิศ  พรรณนา 
นายอภิชัย  สุทธิขัน 
นายนิมิต  ถะยอด 
นายบรรจง  อินทรมาตย์ 
นายเข็มพร  พลพิมพ์ 
นายสุทธินันท์  ศรีค าม้วน 
นายสุดใจ  ชารินทร์ 
นายสุรชัย  วอหา 
นางสาวสมจิตร  จงจันทร์ 
นายสมคิด  ดอนน้ าขาว 
นายวิลัย  หงส์ทอง 
นายค าพันธ์  ศรีสาธร 
นางอรอุมา  ทุมแก้ว 
นายประทวน  ยืนอ็อด 
นางเพ็ญจิตร  พลพิมพ์ 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
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สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
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สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
 

 

 
 



 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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ผูเ้ขา้รว่มการประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายวีระยุทธ  บัวหนอง 
นายประทวน  พลพิมพ์ 
นายสมเกียรติ  ส าราญวงศ์ 
นางโสภา  เอาะน้อย 
นายชูศักดิ์  แก้วนิวงศ์ 
นางสาวอัญชุลี  บุญไตรย์ 
นางพรรณราย  คณานิตย์ 
นายวรวิทย์  แก้วคาม 

นายก อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก  อบต. 
รองปลัด  อบต. 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 
นักวิเคราะห์ฯ 
ผช.จพง.ธุรการ 
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เปิดประชมุ    เวลา  09.00  นาฬิกา 
 
นายรณรงค์  ทวีแสงศิร ิ  - ได้เชิญสมาชิกสภาฯ  ทุกคนเข้าท่ีประชุม  โดยมีผู้มาประชุม 
เลขานุการสภาฯ 16 คน  ไม่มาประชุม 2  คน   เมื่อครบองค์ประชุมตามมาตรา  

56  แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  
2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.  2552  จึงเรียนให้
ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และเปิดประชุม
สภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2564  ตามระเบียบวาระ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 
นายสัญญา  ชาโท - ได้แจ้งที่ประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดประชุมสภา

สมัย 
ประธานสภาฯ สามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2564  ณ  บัดนี้ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
       
ระเบยีบวาระที ่1    เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีสมาชิกสภา  อบต.สงเปือย  ขออนุญาตลา  
ประธานสภาฯ ประชุม  2  ท่าน  คือ  1.นายบรรจง  อินทรมาตย์  สมาชิกสภา 

อบต.สงเปือย  หมู่ที่ 8  ขอลากิจ  2.นายค าพันธ์  ศิริสาธร  



สมาชิกสภา  อบต.สงเปือย  หมู่ที่ 9  ขอลากิจ  โดยทั้งสองท่าน
ได้ยื่นหนังสือต่อประธานสภาฯ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
ระเบยีบวาระที ่2    เรื่องรับรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้  
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้น าเสนอต่อ
ที ่
ประธานสภาฯ    ประชุม 
 
นายนิมิต  ถะยอด   - ได้แจ้งที่ประชุม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ 
คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  จึงเสนอที่

ประชุมสภา  อบต.สงเปือย  พิจารณาเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมต่อไป 

 
มติทีป่ระชุม - ได้ให้การเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วย

คะแนนเสียง  15  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  
เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องกระทู้ถาม 
     - ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที ่4    เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
     - ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที ่5    เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

5.1 เรือ่งพจิารณาก าหนดในการประชุมสภาสมยัสามญั  ประจ าป ี 
2564  และก าหนดสมยัการประชมุสภาสมัยสามัญ  สมยัแรก  
ประจ าป ี 2565 

 



นายสัญญา  ชาโท   ได้แจ้งที่ประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการ 
ประธานสภาฯ    ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 

พ.ศ.  2554)  ข้อ 21  จะต้องมีการก าหนดสมัยการประชุมสภา
ท้องถิ่น  สมัยสามัญประจ าปี  และก าหนดสมัยการประชุมสภา
สมัย 
สามัญสมัยแรกของปีถัดไป  เมื่อสภามีมติที่ประชุมแล้ว  ให้ปิด
ประกาศไว้  ณ  ที่เปิดเผย  โดยขั้นตอนแรกให้ก าหนดสมัย
ประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  ว่าจะก าหนดกี่สมัย  และ
ขั้นตอนต่อไปให้เสนอว่าจะมีห้วงระยะเวลาอยู่ในห้วงใด  และ
ขั้นตอนต่อไปให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  
ของปีถัดไป  โดยให้ที่ประชุมเป็นผู้เสนอก าหนดสมัยการประชุม  
และให้มีผู้รับรอง  2  คน 

 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามท่ีได้แจ้งเบื้องต้น  ให้ที่ประชุมเสนอ
ก าหนด 
ประธานสภาฯ    สมัยการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  2564  เป็นล าดับแรก 
 
นายสมคิด  ดอนน้ าขาว - ได้เสนอที่ประชุม  ให้มีทั้งหมด  4  สมัย  โดยมีผู้รับรอง  2  

คน   
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7 ดังนี้ 
     1. นายเข็มพร  พลพิมพ์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4 

2. นายอภิชัย  สุทธิขัน  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3 
เป็นผู้รับรอง 

 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 



ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  15  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งด
ออก 
     เสียง  1  เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  ในขั้นตอนต่อไปให้ที่ประชุม  เสนอก าหนด
ห้วง 
ประธานสภาฯ ระยะเวลาในการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2564  และ

ก าหนดห้วงสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  
2565  โดยให้สมาชิกเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  และให้มีผู้รับรอง  
2  คน 

 
นายอภิชัย  สุทธิขัน   - ได้เสนอที่ประชุม  ให้อยู่ในห้วงระยะเวลาดังนี้ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3   สมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมยัแรก  ประจ าปี  2564  ระหว่าง
วันที่ 
       1  กุมภาพันธ์  2564   ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2564 
 
  

สมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมยัที ่ 2  ประจ าปี  2564  ระหว่าง
วันที่  16  เมษายน 2564  ถึงวันที่  30  เมษายน  2564 
 

   

  สมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมยัที ่ 3  ประจ าปี  2564  
ระหว่างวันที่  1  สิงหาคม  2564  ถึงวันที่  15  สิงหาคม  2564  
 

 



สมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมยัที ่ 4  ประจ าปี  2564  ระหว่าง
วันที่  16  ตุลาคม  2564  ถึงวันที่  30  ตุลาคม  2564 
 

     สมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมยัแรก  ประจ าปี  2565  ระหว่าง
วันที่ 
       1  กุมภาพันธ์  2565   ถึงวันที่  15  กุมภาพันธ์  2565 
    

     - โดยมีผู้รับรอง  2  คน  ดังนี้ 
     1. นายสมคิด  ดอนน้ าขาว  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7 
     2. นางเพ็ญจิตร  พลพิมพ์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 11 
     เป็นผู้รับรอง 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบตามที่  นายอภิชัย  สุทธิขัน  สมาชิกสภาฯ  หมูที่ 3 
     ด้วยคะแนนเสียง  15  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง   
     โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
 

 
 
 



1.2 เรื่องพจิารณาปรบัปรงุเพิ่มเตมิแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.  
2561-2565)  เพิ่มเติม  (ฉบบัที ่2) 

 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งให้ผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
 
นายวีระยุทธ  บัวหนอง   - ได้แจ้งที่ประชุม  สืบเนื่องจากทางอ าเภอมีโครงการเร่งด่วน  จึงแจ้ง 
นายก  อบต. มายังทางโรงเรียนในเขต  สพฐ.  5  โรง  ในเขตต าบลสงเปือย  ท า

หนังสือขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือยไม่ได้ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ทางผู้บริหารจึงท าหนังสือเสนอญัตติเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสงเปือย  อนุมัติให้เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงจะด าเนินการ
ต่อไปได้  โดยอาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561ข้อ 9  ให้ยกเลิกความในข้อ  
22  ของระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2  พ.ศ.  2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ22  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม
ขั้นตอน  ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
กรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตาม มาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
แลองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ด้วย 



เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้ง
ปิดประกาศให้ประชาชนทรายโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”  ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการ
ประชาคมได้มีหนังสือด่วนที่ดุด  ที่  มท  0810 3/ว  73  โดยมี
ใจความส าคัญ  ขอให้พิจารณาในการยกเว้นการจัดท าประชาชนกรณี
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.  2561-2565)  และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา  2019  (covid -1 9)  และยังมีอีกหนึ่งโครงการที่เร่งด่วนใน
การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน  ดังนั้นผู้บริหารจึงขอ
เสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ  โดยมีรายละเอียดในการพิจารณา  ดังนี้ 
1. อุดหนุนโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  โรงเรียนบ้าน

สงเปือย  งบประมาณ  20,000  บาท 
 

2. อุดหนุนโครงการสถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียนบ้านโคกไร่  
งบประมาณ  20,000  บาท 

 
3. อุดหนุนโครงการศาสตร์พระราชาพอเพียง (หนองนาโนน)  

โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์  งบประมาณ  20,000  บาท 
 

4. อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี  - นาฎศิลป์  
โรงเรียนบ้านถ้ าแข้  งบประมาณ  20,000  บาท 

 
5. อุดหนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา  

งบประมาณ  20,000  บาท 
 

6. อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณ  20,000  บาท 



 
ที่ประชุม    - รบัทราบ 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  ถ้าไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามแล้ว   
ประธานสภาฯ    ต่อไปจะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบอนุมัติเพ่ิมเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
     (พ.ศ.  2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2 )  ตามท่ีผู้บริหารเสนอมา 
 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  15  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออก
เสียง 
     1  เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่6    เรื่องอืน่ๆ 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  ในระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  มีผู้เพิ่มเติมบ้าง
หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด  ดอนน้ าขาว   - ได้ฝากประธานสภา  อบต.  ไปยังผู้บริหาร  เรื่อง  การจัดเตรียม
ความ 
สมาชิกสภาฯ  ม.7 พร้อมในช่วงหน้าแล้ง  อยากให้ผู้บริหารจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานและรถน้ าดับเพลิงให้พร้อมใช้งานเสมอ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
จะได้ทันท่วงที   

 



นายวีระยุทธ  บัวหนอง - ได้แจ้งที่ประชุม  ตอนนี้ได้มีค าสั่งจัดเตรียมเวรยามเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
นายก  อบต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ส่วนรถน้ าดับเพิลงได้มีการส ารวจดูแล

บ ารุงรักษาพร้อมใช้งานตลอดเวลา  ทั้งนี้ทั้งนั้นทางผู้บริหารจะก าชับ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
นายสัญญา  ชาโท - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดจะเพ่ิมเติมอีกบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ - ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติม  เรื่องแนวโน้วในการเลือกตั้งท้องถิ่น  

หลังจาก 
ปลัด  อบต. ได้มีการเลือกตั้ง  อบจ.  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ในล าดับต่อไปจะเป็น

การเลือกตั้งท้องถิ่น  ซึ่งตามก าหนดการคร่าวๆ  จะเป็นการเลือกตั้ง  
เทศบาลในล าดับแรก  ตามทามไลน์น่าจะมีการเลือกตั้งปลายเดือน  
มีนาคม  64  หลังจากจากมีการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณ  
1  เดือน  น่าจะมีการเลือกตั้งในระดับ  กทม.  หรือ  พัทยา  ก่อน  
แล้วค่อยจะมีการเลือกตั้ง  อบต.  ส่วนจะมีการคาดเคลื่อนอย่างไร  
ให้สมาชิกทุกท่านติดตามสถานการณ์ได้ตามมติ  ครม.  หรือหนังสือ
สั่งการ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ  
 
 
  
 
 
 

  



        (ลงชื่อ)        ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ)              
                                                                 เลขานุการสภา  อบต.สงเปือย 
  
. 

                                                              (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                        (นายสัญญา  ชาโท) 
                                                                    ประธานสภา  อบต.สงเปือย 

 
 


