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เปิดประชมุ    เวลา  09.00  น. 
 
นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ   - ได้เชิญสมาชิกสภาฯ  ทุกคนเข้าท่ีประชุม  โดยมีผู้มาประชุม 
เลขานุการสภาฯ 18 คน  ไม่มาประชุม ไม่มี   เมื่อครบองค์ประชุมตามมาตรา  56  

แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.  2552  จึงเรียนให้
ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และเปิดประชุม
สภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  2564  ตามระเบียบวาระ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 
นายสัญญา  ชาโท - ได้แจ้งที่ประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดประชุมสภา

สมัย 
ประธานสภาฯ สามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  2564  ณ  บัดนี้ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
       
ระเบยีบวาระที ่1    เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ 
 - ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที ่2    เรื่องรับรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้  



นายสัญญา  ชาโท   - ไดแ้จ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้น าเสนอต่อ
ที ่
ประธานสภาฯ    ประชุม 
 
นายนิมิต  ถะยอด   - ได้แจ้งที่ประชุม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ 
คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  จึงเสนอที่

ประชุมสภา  อบต.สงเปือย  พิจารณาเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมต่อไป 

 
มติที่ประชุม - ได้ให้การเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วย

คะแนนเสียง  17  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  
เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

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

1.1 พิจารณาปรบัปรงุเพิม่เตมิเปลีย่นแปลงแผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ.  
2561-2565)  เพิ่มเติม  (ฉบบัที ่3)   
 

1.1.1 พิจารณาเพิม่เตมิแผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ.  2561-2565)   
เพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่3) 

นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
 



นายวีระยุทธ  บัวหนอง   - ได้แจ้งที่ประชุม  สืบเนื่องจากผู้น าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านได้ท าหนังสือ 
     เข้ามาเพ่ือขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นต าบลสงเปือย  เพ่ือแก้ไข
ปัญหา 

ความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลสงเปือย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561  ข้อ 22  โดยมีการยกเว้นไม่ให้
มีการประชาคมระดับต าบล  เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโคโรน่า  
2019  ตามหนังสืออ าเภอภูเวียง  ด่วนที่สุด  ที่ ขก 0023.22/287   
และ 

     ทางผู้บริหารขอเสนอท่ีประชุมสภาเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นต าบลสง
เปือย 
     ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  หมวดครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดทั้งหมด
ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  ล าห้วยยาง  ม.1  บ้านสงเปือย   
งบประมาณ  500,000  บาท  เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาปี  2565 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเปิดทางระบายน้ าทีม่ีปริมาณมากในฤดูฝนไม่ให้ 
น้ าท่วมขังพ้ืนที่ท าการเกษตร  จุดด าเนินการ  บริเวณนา  นาย
สุนทรบัวหนอง  โดยก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส  จ านวน  3  ช่อง  
ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  4  เมตร  สูง  3  เมตร  และก่อสร้าง
ถนน  คสล.  กว้าง  4  เมตร  ยาว  19  เมตร  ขนาด  0.15  
เมตร  รายละเอียดตามแบบ  อบต.สงเปือย  ก าหนด 

 
2. โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยหินใหม่  ม.9  บ้านโนนพันชาติ 

งบประมาณ  240,000  บาท  เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาปี  2565 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มีแหล่งน้ าในการเกษตร  โดยขุดลอกอ่าง 
เก็บน้ าขนาดกว้าง  40  เมตร  ยาว  100  เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.5   
เมตร  รายละเอียดตามแบบ  อบต.สงเปือย  ก าหนด 

 
3. โครงการขุดลอกล าห้วยยางภูมูลเป้า  ม.2  บ้านท่าเสี้ยว 

งบประมาณ  414,000  บาท  เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาปี  2565 



วัตถปุระสงค์  เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง  โดย 
ขุดลอกล าห้วยยางลึกเฉลี่ย  2  เมตร  กว้าง  60  เมตร  ยาว  
100 
เมตร 

 
4. โครงการอบรมหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  งบประมาณ   

20,000  บาท  เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาปี  2565  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนด าเนินชีวิตตามแนวทางวิถี
ประชาธิปไตย 

 
5. โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  ม.1  บ้านสงเปือย   

งบประมาณ  185,000  บาท  เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาปี  2565 
วัตถุประสงค์  เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน  จุด
ด าเนินการ 
ตรงข้ามฝั่งบ้านณรงค์  ศรีรักษา  ถึงสี่แยกศาลากลางบ้านเดิม  
โดย 
วางท่อระบายน้ า เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จ านวน  170  
ท่อน  พร้อมบ่อพัก  จ านวน  10  บ่อ  รายละเอียดตามแบบ  
อบต.สงเปือย  ก าหนด 

 
6. โครงการวางท่อระบายน้ าต่อจากจุดเดมพร้อมขยายไหล่ทาง

ภายในหมู่บ้าน  ม.3  บ้านโนนตุ่น  งบประมาณ  210,000  บาท  
เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาปี  2565  จุดประสงค์  เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน  จุดด าเนินการต่อจากจุดเดิมสายกลางบ้าน  
โดยวางท่อระบายน้ า  เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จ านวน  
100  ท่อน  พร้อมบ่อพัก  จ านวน  10  บ่อ  และเทคอนกรีต
ขยายไหล่ทาง  กว้าง  1.50  เมตร  ยาว  110  เมตร  
รายละเอียดตามแบบ  อบต.สงเปือย  ก าหนด 

 



7. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าภูเวียง  ขยายเขตไฟฟ้าสู่วัดป่าพุทธผา
เวียงพร้อมติดตั้งหม้อแปลง  ม.3  บ้านโนนตุ่น  งบประมาณ  
500,000  บาท  เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาปี  2565  วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง 

 
8. โครงการปรับปรุงผิวถน คสล. เป็นผิวถนนลาดยาง แบบแอส

ฟัสท์ติก  คอนกรีตรอบห้วยทราย  ม.5  บ้านห้วยทราย  
งบประมาณ  450,000  บาท  เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาปี  
2565  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก  
จุดด าเนินการบริเวณหน้าศาลาประชาคมไปถึงสามแยกท้าย
หมู่บ้าน  โดยผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว  250  เมตร  
หนา  0.05  เมตร  รายละเอียดตามแบบ  อบต.สงเปือย  
ก าหนด 

 
9. โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน  ม.5  บ้านห้วยทราย  

งบประมาณ  250,000  บาท  เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาปี  2565  
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้มีป้ายซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านที่เป็น
มาตรฐาน  โดยก่อสร้าง  กว้าง  6  เมตร  สูง  5.50  เมตร  
รายละเอียดตามแบบ  อบต.สงเปือย  ก าหนด 

 
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.5  บ้านห้วยทราย  

งบประมาณ  192,000  บาท  เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาปี  2565  
วัคถุประสงค์  เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก  จุด
ด าเนินการ  ซอยบ้าน  นางสุภาพร  พงสาลิสิทธิ์  โดยก่อสร้าง  
กว้าง  3  เมตร  ยาว  112  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หินคลุก
ไหล่ทาง  0.30  เมตร  รายละเอียดตามแบบ  อบต.สงเปือย  
ก าหนด 

 
11. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร  ม.6  บ้านอ่าง

ศิลา  งบประมาณ  345,000  บาท  เพิ่มเติมในแผนพัฒนาปี  



2565  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก  จุด
ด าเนินการถนนจากฝายอ่างศิลา  ไปบ้านโคกไม้งาม  โดยก่อสร้าง
ผิวถนนกว้างไม่น้อยกว่า  4  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.07  เมตร  รายละเอียดตามแบบ  อบต.สงเปือย  ก าหนด 

 
12. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักจากจุดเดิมสายหน้าบ้าน

ยายเลียบ  ม.6  บ้านอ่างศิลา  งบประมาณ  255,000  บาท  
เพ่ิมเติมในพัฒนาปี  2565 วัตถุประสงค์  เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน  โดยวางท่อระบายน้ า  เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.40  
เมตร  ยาว  1  เมตร  จ านวน  200  ท่อน  พร้อมบ่อพักน้ า  
คสล.  จ านวน  20  บ่อ  รายละเอียดตามแบบ  อบต.สงเปือย  
ก าหนด 

 
13. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่พัก  ม.7  บ้านโคกไร่  เริ่มจา

หน้าบ้าน  นายหนูเจน  ศรีกรมราช  ถึงหน้าบ้าน  นายอาคม  
หล้าแหล้  งบประมาณ  272,000  บาท  เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาปี  
2565  วัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน  โดย
วางท่อระบายน้ า  เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.30  เมตร  จ านวน  280  
ท่อน  พร้อมบ่อพัก  จ านวน  28  บ่อพัก  รายละเอียดตามแบบ  
อบต.สงเปือย  ก าหนด 

 
14. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยู  ม.7  บ้านโคกไร่  เริ่มจาก

หน้าบ้าน  นางบุปผา  สอนธะเดช  ถึงหน้าบ้าน  นายสถาน  ทอง
ทุม  งบประมาณ  405,000  บาท  เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาปี  
2565  วัตถุประสงค์  เพื่อป้องกันน้ าท่วมขงภายในหมู่บ้าน โดย
ก่อสร้าง  กว้าง  0.40  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  ยาว  190  เมตร  
พร้อมฝาปิดฝาปูน  รายละเอียดตามแบบ  อบต.สงเปือย  ก าหนด 

 
15. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าภูเวียง  ขยายเขตไฟฟ้าสายรอบบ้าน

ทิศใต้  ม.9  บ้านโนนพันชาติ  งบประมาณ  400,000  บาท  



เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาปี  2565  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง  โดยขยายเขตไฟฟ้าสายรอบบ้านทิศใต้  จากหน้า
วัดป่าแสงธรรมวนาราม  ไปยังบ้าน  นายปั้น  ลาสา 

 
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.11  บ้านสงเปือย  

สายหน้าบ้าน  นางปัญญา  ศรีหาเปี้ย  งบประมาณ  115,000  
บาท  เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาปี  2565  วัตถุประสงค์  เพื่อให้
ประชาชนมีถนนที่เป็นมาตรฐานสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก
ยิ่งขึ้น  โดยก่อสร้างผิวจราจร  กว้าง  2  เมตร  ยาว  100  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  รายละเอียดตามแบบ  อบต.สงเปือย  ก าหนด 

 
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.11  บ้านสงเปือย  

ซอยเข้าบ้าน  นายวิชัย  เจ๊กศรีหา  งบประมาณ  131,000  บาท  
เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาปี  2565  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนที่เป็นมาตรบานสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น  โดย
ก่อสร้างผิวจราจร  กว้าง  3  เมตร  ยาว  80  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  รายละเอียดตามแบบ  อบต.สงเปือย  ก าหนด 

 
18. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  ขนาด  20,000  บีทียู  จ านวน  5  
เครื่อง  (เกณฑ์ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ)  งบประมาณ  153,000  บาท  เพ่ิมเติมใน
แผนพัฒนาปี  2565  

 
19. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต่ ากว่า  2,400  ซีซี  ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  เป็น
กระบะส าเร็จรูป  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ  4  ประตู  
เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ  ราคารวมภาษีสรรพสามิต  
จ านวน  1  คัน (เกณฑ์ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐาน



ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ  งบประมาณ  854,000  บาท  
เพ่ิมเติมในแผนพัฒนาปี  2565 

 
20. จัดซื้อผ้าม่านห้องประชุม  อบต.สงเปือย  และส านักงาน  อบต.สง

เปือย  พร้อมติดตั้ง  หน้าต่างกว้าง  1.20  เมตร x 2.30  เมตร  
จ านวน  19  บาน, หน้าต่างกว้าง  1.20  เมตร x 2.10  เมตร  
จ านวน  3  บาน  งบประมาณ  52,000  บาท  เพ่ิมเติมใน
แผนพัฒนาปี  2565 

 
21. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 

(ระบบ  inverter) ขนาด  30,000  บีทียู  จ านวน  1  เครื่อง  
(เกณฑ์ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก
งบประมาณ)  งบประมาณ  47,000  บาท  เพ่ิมเติมในแผนพัฒนา
ปี  2565 

 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจง้ที่ประชุม  ตามที่ผู้บริหารได้เสนอที่ประชุมในการพิจารณา 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3)  

มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ 
 
นายณรงค์  ศรีรักษา - ได้มีข้อสงสัย  โครงการที่ 1  โครงการวางท่อระบายน้ าภายใน

หมู่บ้าน  
สมาชิกสภาฯ  ม.1 ม.1  บ้านสงเปือย  งบประมาณ  185,000  บาท  จุดด าเนินการตรง

ข้ามฝั่งบ้านณรงค์  ศรีรักษา  ถึงสี่แยกศาลากลางบ้านเดิม  อยาก
ทราบว่าจุดด าเนินการ  ท าไมไม่ด าเนินการจากปลายทางมาถึงต้นทาง  
คือเริ่มต้นจากสี่แยกศาลากลางบ้าน  แล้วหนังสือท าถึงใคร  ท าไม
สมาชิกไม่ทราบข้อมูล 

 
นายสัญญา  ชาโท - ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
 



นางพรรณราย  คณานิตย์ - ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ท าหนังสือประสานไปยังก านัน/ผู้ใหญ่  เพ่ือขอรายละเอียดโครงการ 
 ที่จะน าเสนอที่ประชุมสภา  อบต.สงเปือย  เพ่ือพิจารณาเข้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น   ต าบลสงเปือย  โดยงานกองช่างได้ออกไปส ารวจ
และได้รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ประชุมสภา  อบต.สงเปือย 

 
นายสัญญา  ชาโท - ได้สอบถามไปยังเจ้าพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ในการ 
ประธานสภาฯ เสนอชื่อโครงการ  ได้มีการผ่านประชาคมหรือไม่ 
 
นางพรรณราย  คณานิตย์ - ได้แจ้งที่ประชุม  ไม่มีการประชาคม  เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยได้รับการยกเว้นหนังตามหนังด่วนที่สุด  ที่ ขก 0023.22/287 
 
 
 
นายสัญญา  ชาโท - ได้แจ้งไปยังนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ในครั้งต่อไปให้แจ้ง 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภา  อบต.สงเปือย  แต่ละหมู่บ้านทราบและเข้าร่วมเสนอ

โครงการด้วย 
นางพรรณราย  คณานิตย์ - รับทราบ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
นายสัญญา  ชาโท - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมอีกบ้าง

หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
นายสัญญา  ชาโท - ได้ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ   (พ.ศ.  2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3)  ตามที่ผู้บริหารเสนอมา 
 
ที่ประชุม - ได้ให้การเห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง  17  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 



 งดออกเสียง  1 เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 

1.1.2 เรื่องพจิารณาเปลีย่นแปลงแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-
2565)  ครัง้ที ่1 

นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งผู้บริหาร  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
 
นายวีระยุทธ  บัวหนอง   - ได้แจ้งที่ประชุม  สืบเนื่องจากโครงการดังกล่าว  กลุ่มสตรีได้ก าหนด
ห้วง 
นายก  อบต.    เวลาในการด าเนินการไว้แล้ว  แต่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่อง
สถานการณ์ 

โควิท 19  แต่กลุ่มสตรียังมีความประสงค์จะขอรับการอุดหนุน
งบประมาณ 

ดังกล่าว  จึงเสนอท่ีประชุมขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเพ่ือให้
สอดคล้องกับการด าเนินการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.  2561  ข้อ 22  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

     โครงการเดิม   
     - อุดหนุนการจัดงานวันสตรีสากล  งบประมาณด าเนินการ  33,000  
บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาปี  2564  วัตถุประสงค์  เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณจัดงานวันสตรีสากล  โดยสนับสนุนกองทุนพัฒนาสตรี  ต.
สงเปือย  จ านวน 1  ครั้ง/ปี 
 
โครงการเปลีย่นแปลง   
- อุดหนุนโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ระดับหมู่บ้านต าบลสงเปือย งบประมาณ  33,000  บาท  ขอ



เปลี่ยนแปลงเข้าแผนพัฒนาปี  2564  วัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุน
งบประมาณจัดอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับ
หมู่บ้านต าบลสงเปือย  โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน
ต าบลสงเปือย (โครงการต่อเนื่อง 2  ปี) 

 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
นายสัญญา  ชาโท - ได้ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ   (พ.ศ.  2561-2565)  ครั้งที่ 1  ตามท่ีผู้บริหารเสนอมา 
 
มติที่ประชุม - ได้ให้การเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  17  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี   
 งดออกเสียง  1  เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่6 เรื่องอืน่ๆ 
 - ไม่มี 
 
ปดิประชุม เวลา  12.00  น. 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
   

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

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

 
 

 
      

 
 
 


