
รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 
ประชมุสภาสมยัสามญั  สมยัที ่3  ครั้งที ่1  ประจ าป ี 2564 

ในวนัจนัทร์ที ่ 2  สงิหาคม  2564 
เวลา  09.00  น. 

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 
นายเข็มพร  พลพิมพ์ 
นายบรรจง  อินทรมาตย์ 
นายสุทธินันท์  ศรีค าม้วน 
นายสุดใจ  ชารินทร์ 
นายสุรชัย  วอหา 
นางสาวสมจิตร  จงจันทร์ 
นายสมคิด  ดอนน้ าขาว 
นายวิลัย  หงษ์ทอง 
นางอรอุมา  ทุมแก้ว 
นายค าพันธ์  ศิริสาธร 
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 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
 

สัญญา  ชาโท 
ณรงค์  ศรีรักษา 
รณรงค์  ทวีแสงศิริ 
บุญเถิง  ทาค าใจ 
ชวนพิศ  พรรณนา 
อภิชัย  สุทธิขัน 
นิมิต  ถะยอด 
เข็มพร  พลพิมพ์ 
บรรจง  อินทรมาตย์ 
สุทธินันท์  ศรีค าม้วน 
สุดใจ  ชารินทร์ 
สุรชัย  วอหา 
สมจิตร  จงจันทร์ 
สมคิด  ดอนน้ าขาว 
วิลัย  หงษ์ทอง 
อรอุมา  ทุมแก้ว 
ค าพันธ์  ศิริสาธร 
ประทวน  ยืนอ็อด 
เพ็ญจิตร  พลพิมพ์ 

 
 
 



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 
นายปรีชา  ยอดแคล้ว 
นางพรรณนาราย  คณานิตย์ 
นางณิชารัศม์  จิตรโท 
นายวรวิทย์  แก้วคาม 
นางพิสมัย  สันชิด 

นายก อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก  อบต. 
รองปลัด  อบต. 
หน.สป.ปลัด อบต. 
ผอ.กองช่าง 
นักวิเคราะห์ฯ 
ผช.นักวิเคราะห์ฯ 
ผช.จพง.ธุรการ 
แม่บ้าน 
 
 

วีระยุทธ  บัวหนอง 
ประทวน  พลพิมพ์ 
สมเกียรติ  ส าราญวงศ์ 
โสภา  เอาะน้อย 
ชูศักดิ์  แก้วนิวงศ์ 
อัญชุลี  บุญไตรย์ 
ปรีชา  ยอดแคล้ว 
พรรณนาราย  คณานิตย์ 
ณิชารัศม์  จิตรโท 
วรวิทย์  แก้วคาม 
พิสมัย  สันชิด 

 
 



เปิดประชมุ     เวลา  09.00  นาฬิกา 
 
นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ      - ได้เชิญสมาชิกสภาฯ  ทุกคนเข้าท่ีประชุม  โดยมีผู้มาประชุม 
เลขานุการสภาฯ 18 คน  ไม่มาประชุม ไม่มี   เมื่อครบองคป์ระชุมตามมาตรา  56  แห่ง

พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.  2552  จึงเรียนให้ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียน  
บูชาพระรัตนตรัย  และเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี  2564  ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่อไป 

 
นายสัญญา  ชาโท    - ได้แจ้งที่ประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดประชุมสภาสมัย 
ประธานสภาฯ     สามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2564  ณ  บัดนี้ 
 
ที่ประชุม     - รับทราบ 
 
       
ระเบยีบวาระที ่1     เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ 
นายสัญญา  ชาโท    - ไม่มี  
ประธานสภาฯ  
 
ระเบยีบวาระที ่2     เรื่องรับรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้  
นายสัญญา  ชาโท    - ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้น าเสนอต่อที่ 
ประธานสภาฯ     ประชุม 
 
นายนิมิต  ถะยอด    - ได้แจ้งที่ประชุม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได ้
คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  จึงเสนอที่ประชุม

สภา  อบต.สงเปือย  พิจารณาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมต่อไป 
 



มติที่ประชุม - ได้ให้การเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยคะแนน
เสียง  17  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

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

5.1 เรื่อง  พจิารณาปรับปรงุเพิ่มเติมแผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ.  2561-
2565)  เพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่4) 

นายสัญญา  ชาโท    - ได้แจ้งให้ผู้บริหารเป็นผู้ชีแจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
 
นายวีระยุทธ  บัวนอง    - ได้แจ้งที่ประชุม  สืบเนื่องจากแต่ละหมู่บ้านมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
นายก  อบต.     ในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของแต่ละหมู่บ้าน  ผู้น าแต่ละหมู่ 
      บ้านจึงได้ท าหนังสือเสนอผู้บริหารเพ่ือขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการดังกล่าว ดังนั้นผู้บริหารจึงเล็งเห็น 

ความเดือนร้อนของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลสงเปือย  จึงขอเสนอ
พิจารณาปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2561-2565  เพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 4)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561  ข้อ 22  โดยมี
การยกเว้นไม่ให้มีการประชาคมระดับต าบล  เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดโคโรน่า  2019  ตามหนังสืออ าเภอภูเวียง  ด่วนที่สุด  ที่ ขก 
0023.22/287 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที ่9  บา้นโนนพนัชาติ 



วตัถปุระสงค์  เพ่ือแหล่งน้้าใช้ให้กับประชาชน 
เปูาหมาย    ท้าการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดบ่อ Ø 6 นิ้ว จา้นวน 1 บ่อ  
ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้้าขนาด  1.5 
แรงม้า จ้านวน 1 ชุดรายละเอียดตามแบบที่ อบต. ก้าหนด 
งบประมาณ  173,000  บาท   
เพิม่เตมิในแผนพฒันาแผนป ี 2564 

 
1. โครงการวางท่อระบายน้า้บ่พกั  คสล.  หมทูี ่4  บา้นหนองกลาง 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือปูองกันน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน 
เปูาหมาย    จากศาลาประชาคมถึงปากทางสี่แยกบ้านนางค้ามุข พรม
เมืองขวา โดยท้าการวางท่อระบายน้้าทั่วไปขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร 
จ้านวน 187 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 
0.60 ม. ลึก 0.80 ม. หรือตามสภาพพ้ืนที่ฝาปิดตะแกรงเหล็ก จ้านวน 
14 บ่อ และเทคืนถนนคสล. กับทางเข้าบ้าน รวม 2 จุด พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบที่ อบต. ก้าหนด 
งบประมาณ  173,000  บาท   
เพิม่เตมิในแผนพฒันาแผนป ี 2565 

 
2. โครงการก่อสรา้งรอ่งระบายน้า้ภายในหมูท่ี ่8  บา้นถ้า้แข ้ 
จากถนน 2038 จุดบ้านนายเศรษฐา มอกท้ามาถึงบ้านนางหนู ศิริมาตย์ 

      วตัถปุระสงค์  เพ่ือระบายน้้าเสียได้สะดวก และไม่ให้มีน้้าขังในหมู่บ้าน 
      เปูาหมาย  โดยท าการก่อสร้างร่องระบายน้ า – ฝาปิด คสล.  ขนาด 

กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 237.00  ม.  ฝาปิด คสล. และเทคืนถนน 
คสล. จ านวน 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามแบบ  อบต.ก าหนด 
งบประมาณ  584,000  บาท   
เพิม่เตมิในแผนพฒันาแผนป ี 2565 

 
3. โครงการก่อสรา้งรัง้รอบ  อบต.  ดา้นทิศตะวนัออก 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้มีรั้วรอบ  อบต. 
เปูาหมาย  ก่อสร้างรั้วรอบ อบต.  ด้านทิศตะวันออก ความยาวรวม 110 
ม. ความกว้างช่องละ 2.50 ม. ความสูง 2.00 ม.  จ้านวน 44 ช่อง 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด 
งบประมาณ  262,000  บาท   
เพิม่เตมิในแผนพฒันาแผนป ี 2565 



 
4. โครงการปรบัปรุงห้องน้า้ห้องประชมุ 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้มีห้องน้้าที่เป็นมาตรฐาน 
เปูาหมาย  โดยท้าการปรับปรุงหอ้งน้้าห้องประชุมเดิม เปลี่ยนประตู 
ห้องน้้า ติดตั้งชักโครก ปูกระเบื้อง ทาสี รายละเอียด 
ตามแบบท่ี อบต.ก้าหนด 
งบประมาณ   100,000  บาท   
เพิม่เตมิในแผนพฒันาแผนป ี 2565 

 
5. โครงการปรบัปรุงและต่อเติมห้องน้้าสา้นกังาน 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้มีห้องน้้าที่เป็นมาตรฐาน 
เปูาหมาย  โดยท้าการปรับปรุงห้องน้้าส้านักงานเดิม โดยท้าการเปลี่ยน 
ชักโครกใหม่ ติดตั้งบานประตูใหม่ และต่อเติมห้องน้้าใหม่ จ้านวน 1 ห้อง 
รายละเอียดตามแบบอบต.ก้าหนด 
งบประมาณ  100,000  บาท   
เพิม่เตมิในแผนพฒันาแผนป ี 2565 

 
ที่ประชุม     - รับทราบ 
 
นายสัญญา  ชาโท    - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
นายสัญญา  ชาโท    - ได้เสนอแนะผู้บริหาร  โครงการปรับปรุงห้องน้้าห้องประชุมงบประมาณ 
ประธานสภาฯ 100,000  บาท  อยากให้ผู้บริหารทบทวนโครงการจากปรับปรุง  เป็น

สร้างใหม่หรือต่อเติม  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เนื่องจากงบประมาณ 
ที่ตั้งไว้สูงเกินไป  ส่วนชื่อโครงการให้ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและ
สามารถด้าเนินการได้ 

 
นายวีระยุทธ  บัวหนอง    - ได้แจ้งประธานสภา  อบต.  จะน้าไปแก้ไขปรับเปลี่ยนชื่อโครงการและ 
นายก  อบต. งบประมาณ  เพื่อให้เหมาะสมและสามารถด้าเนินการได้  ส่วนในเรื่องของ

รายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง 
 
ที่ประชุม     - รับทราบ 
 



นายสัญญา  ชาโท    - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมอีกบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
นายสัญญา   ชาโท    - ได้ขอมติที่ประชุมเห็นขอบปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประธานสภาฯ     พ.ศ.  2561-2564-5  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4) 
 
มติที่ประชุม     - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  17  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง 

1 เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ที่ประชุม     - รับทราบ 
 

5.2 เรื่อง  พจิารณาปรับปรงุเปลีย่นแปลงแผนพฒันาท้องถิน่   
พ.ศ.  2561-2565   (ครัง้ที ่2) 

นายสัญญา  ชาโท    - ได้แจ้งผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
 
นายวีระยุทธ  บัวหนอง    - ได้ชี้แจงรายละเอียด  ตามเอกสารที่ได้แจกให้  โดยอาศัยตามระเบียบ 
นายก  อบต.     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561  ข้อ 22/1  เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  (ครั้งที่ 2) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. (เดมิ)  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น้าท้องถิ่นและผู้น้ากลุ่มอาชีพ  
วตัถปุระสงค ์ เพ่ือส่งเสริมการสร้างวิสัยทัศน์ผู้น้าท้องถิ่นผู้น้ากลุ่มอาชีพ 
เปูาหมาย  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
งบประมาณ  100,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  100,000  บาท  เปน็  350,000  
บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาปี  2565 

 

2. (เดมิ)  โครงการบริหารจัดการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน(หน่วยกู้ชีพ)  
วตัถปุระสงค ์ เพ่ือด้าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือรองรับ 



การบริการผู้ปุวยในเบื้องต้น 
เปูาหมาย  จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ศูนย์กู้ชีพฯ  1 แห่ง 
งบประมาณ  30,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  30,000  บาท  เป็น  20,000 
บาท ปรากฏในแผนพัฒนาปี  2565 

 

3. (เดมิ)  โครงการอบรมเยาวชนวัยใส 
วตัถปุระสงค ์ เพ่ือให้เยาวชนได้ปูองกันตัวเองจากโรคเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ 
ก่อนวัย 
เปูาหมาย  จัดกิจกรรมอบรมนักเรียน จ้านวน 80 คน  อายุ 10 – 15 ปี 
งบประมาณ  20,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  20,000  บาท  เป็น  30,000 
บาท ปรากฏในแผนพัฒนาปี  2565 

 
4. เดิม  โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
เปูาหมาย  สุนัขและแมวในต้าบลสงเปือย 
งบประมาณ  10,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  10,000  บาท  เป็น  40,000  
บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 

5. เดิม  อุดหนุนโครงการการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.1  ตาม
โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 

วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ประชาชน/เยาวชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ห่างไกลจากยาเสพติด 
เปูาหมาย  ประชาชน/เยาวชน  ม.1 
งบประมาณ  7,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  7,000  บาท  เป็น  20,000  บาท  
ปรากฏในแผนปี  2565 



 

6. เดิม  อุดหนุนโครงการการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.2  ตาม
โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 

วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ประชาชน/เยาวชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ห่างไกลจากยาเสพติด 
เปูาหมาย  ประชาชน/เยาวชน  ม.2 
งบประมาณ  7,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  7,000  บาท  เป็น  20,000  บาท  
ปรากฏในแผนปี  2565 

 
7. เดิม  อุดหนุนโครงการการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.3  ตาม

โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ประชาชน/เยาวชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ห่างไกลจากยาเสพติด 
เปูาหมาย  ประชาชน/เยาวชน  ม.3 
งบประมาณ  7,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  7,000  บาท  เป็น  20,000  บาท  
ปรากฏในแผนปี  2565 

 
8. เดิม  อุดหนุนโครงการการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.4  ตาม

โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ประชาชน/เยาวชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ห่างไกลจากยาเสพติด 
เปูาหมาย  ประชาชน/เยาวชน  ม.4 
งบประมาณ  7,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  7,000  บาท  เป็น  20,000  บาท  
ปรากฏในแผนปี  2565 

 
9. เดิม  อุดหนุนโครงการการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.5  ตาม

โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ประชาชน/เยาวชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ห่างไกลจากยาเสพติด 



เปูาหมาย  ประชาชน/เยาวชน  ม.5 
งบประมาณ  7,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  7,000  บาท  เป็น  20,000  บาท  
ปรากฏในแผนปี  2565 

 
10. เดิม  อุดหนุนโครงการการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.6  ตาม

โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ประชาชน/เยาวชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ห่างไกลจากยาเสพติด 
เปูาหมาย  ประชาชน/เยาวชน  ม.6 
งบประมาณ  7,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  7,000  บาท  เป็น  20,000  บาท  
ปรากฏในแผนปี  2565 

 
11. เดิม  อุดหนุนโครงการการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.7  ตาม

โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ประชาชน/เยาวชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ห่างไกลจากยาเสพติด 
เปูาหมาย  ประชาชน/เยาวชน  ม.7 
งบประมาณ  7,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  7,000  บาท  เป็น  20,000  บาท  
ปรากฏในแผนปี  2565 

 
12. เดิม  อุดหนุนโครงการการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.8  ตาม

โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ประชาชน/เยาวชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ห่างไกลจากยาเสพติด 
เปูาหมาย  ประชาชน/เยาวชน  ม.8 
งบประมาณ  7,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  7,000  บาท  เป็น  20,000  บาท  
ปรากฏในแผนปี  2565 



 
13. เดิม  อุดหนุนโครงการการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.9  ตาม

โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ประชาชน/เยาวชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ห่างไกลจากยาเสพติด 
เปูาหมาย  ประชาชน/เยาวชน  ม.9 
งบประมาณ  7,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  7,000  บาท  เป็น  20,000  บาท  
ปรากฏในแผนปี  2565 

 
14. เดิม  อุดหนุนโครงการการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.10  ตาม

โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ประชาชน/เยาวชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ห่างไกลจากยาเสพติด 
เปูาหมาย  ประชาชน/เยาวชน  ม.10 
งบประมาณ  7,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  7,000  บาท  เป็น  20,000  บาท  
ปรากฏในแผนปี  2565 

 
15. เดิม  อุดหนุนโครงการการรณรงค์ปูองกันยาเสพติด  ม.11  ตาม

โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ประชาชน/เยาวชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  
ห่างไกลจากยาเสพติด 
เปูาหมาย  ประชาชน/เยาวชน  ม.11 
งบประมาณ  7,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  7,000  บาท  เป็น  20,000  บาท  
ปรากฏในแผนปี  2565 

 
16. เดิม  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  การบริหารสถานศึกษา 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้เด็กเล็กมีอาหารกลางวันรับประทานที่มีโภชนาการ
ครบ  5  หมู่  และพัฒนาด้านการเรียนการสอนส้าหรับเด็กนักเรียน 
เปูาหมาย  จัดหาอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



งบประมาณ  600,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  600,000  บาท  เปน็  191,690  
บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
17. เดิม  โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมให้กับโรงเรียนสังกัด  สพฐ.  

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับเด็กนักเรียน 
เปูาหมาย  อุดหนุนค่าอาหารเสริมนมให้แก่  ร.ร.  5  แห่ง  และ  ศพด.  
1  แห่ง 
งบประมาณ  1,100,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  1,100,000  บาท  เป็น  
749,234  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
18. เดิม  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด  สพฐ. 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานถูกหลัก
โภชนาการครบ  5  หมู ่
เปูาหมาย  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันในเขตพ้ืนที่  ต.สงเปือย  5  แห่ง 
งบประมาณ  1,900,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  1,900,000  บาท  เป็น  
1,545,600  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
19. เดิม  โครงการอบรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยต้าบลสงเปือย 
วตัถปุระสงค์  เพ่ืออบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ถูกต้องแก่
ประชาชนต้าบลสงเปือย 
เปูาหมาย  อบรมให้ความรู้ด้านขยะ  11  หมู่บ้าน 
งบประมาณ  30,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  30,000  บาท  เป็น  50,000  
บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
20. เดิม  โครงการสงเปือยสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม 



วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้พ้ืนที่ต้าบลสงเปือยทุกหมู่บ้านสะอาด  เรียบร้อย  
พร้อมเป็นต้าบลน้าร่องด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
เปูาหมาย  จัดกิจกรรมท้าความสะอาด  11  หมู่บ้าน 
งบประมาณ  50,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  50,000  บาท  เป็น  30,000  
บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
21. เดิม  กิจกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นและ

เลือกตั้งทั่วไป 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
เปูาหมาย  แทนต้าแหน่งว่างเลือกตั้งซ่อม/ยุบสภา 
งบประมาณ  50,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  50,000  บาท  เป็น  100,000  
บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
22. เดิม  โครงการอบรม  อปพร.  รายใหม่ต้าบลสงเปือย 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือรับสมัคร  อปพร.และส่งเข้าฝึกอบรมให้ความรู้แก่  อป
พร. 
เปูาหมาย  จ้านวน  50  ราย 
งบประมาณ  100,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  100,000  บาท  เปน็  108,000  
บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
23. เดิม  โครงการขยายเขตไฟฟูาม.7 บริเวณ 1.สายสามแยกบ้านพ่อ

เคน ศรีกรมราช ถึงบ้านนายอ่อนศรี ศรีกรมราช 2.สายสี่แยก
กลางบ้านบริเวณบ้านนางค้าปานถึงบ้านนายดุสิติ 3.ซอยบ้านนาง
ประสิทธิ์ ดอนพล ถึงบ้านนายหนูเกณฑ์ ศรีกรมราช 4.บริเวณหน้า
บ้านนางสวาท ถึงบ้านแม่เทวีกุดเลา 5.บริเวณหน้าวัดสันติการามถึง
บ้านแม่อ้านวย 6.บริเวณหน้าบ้านพ่อสุเนตร ถึงบ้านพ่อมวล  

วตัถปุระสงค์  เพ่ือความสะดวกในการสัญจรเวลาค่้าคืน/ลดอุบัติเหตุและ
ปูองกันอาชญากรรม 
เปูาหมาย  ขยายเขตไฟฟูา  จ้านวน  6  จุด 



งบประมาณ  200,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  200,000  บาท  เปน็  
138,860.32  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
24. เดิม  โครงการอุดหนุนการไฟฟูาภูเวียง  ขยายเขตไฟฟูาสายรอบบ้าน

ทิศใต้  ม.9  บ้านโนนพันชาติ 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทั่วถึง 
เปูาหมาย  ขยายเชตไฟฟูาสายรอบบ้านทิศใต้จากหน้าวัดปุาแสงธรรมนา
รามไปยังบ้านนายปั้น  ลาสา 
งบประมาณ  400,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  400,000  บาท  เปน็  
153,809.29  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
25. เดิม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อถนนสายภูเวียงกุด

ฉิมถึงบ้าน  ร.ต.ต.วีระ  ม.1 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่เป็นมาตรฐานสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
เปูาหมาย  ก่อสร้างถนน  คสล.  จ้านวน  1  สาย 
งบประมาณ  250,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  250,000  บาท  เปน็  495,000  
บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
26. เดิม  โครงการขุดลอกล้าห้วยยางภูมูลเปูา  ม.2 บ้านท่าเสี้ยว 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือกักเก็บน้้าไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง 
เปูาหมาย  โดยขุดลอกล้าห้วยยาง  ลึกเฉลี่ย  2.00  เมตร  กว้าง  60  
เมตร  ยาว  100  เมตร 
งบประมาณ   414,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  414,000  บาท  เปน็  337,000  
บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 



27. เดิม  โครงการวางท่อระบายน้้าต่อจากจุดเดิมพร้อมขยายไหล่ทาง
ภายในหมู่บ้าน  ม.3  บ้านโนนตุ่น 

วตัถปุระสงค์  เพ่ือปูองกันน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน 
เปูาหมาย  จุดด้าเนินการต่อจากจุดเดิมสายกลางบ้านโดยวางท่อระบาย
น้้า  
Ø 0.40 เมตร จ้านวน 100 ท่อน พร้อมบ่อพัก จ้านวน 10 บ่อ และเคอ
นกรีตขยายไหล่ทาง ความกว้าง 1.50 เมตร ความยาว 110 เมตร รายละเอียด
ตามแบบอบต. สงเปือย ก้าหนด 
งบประมาณ  210,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  210,000  บาท  เปน็  317,000  
บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
28. เดิม  โครงการปรับปรุงผิวถนน  คสล.  เป็นผวิถนนลาดยางแบบ

แอสพัสท์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน  ม.5  บ้านห้วยทราย 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก 
เปูาหมาย  จุด้าเนินการบริเวณหน้าศาลาประชาคมไปถึงสามแยกท้าย
หมู่บ้าน  โดยผิดจราจร  กว้าง  4.00  เมตร ยาว  250  เมตร  หนา  
0.05  เมตร  รายละเอียดตามแบบ  อบต.สงเปือย  ก้าหนด 
งบประมาณ   450,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  450,000  บาท  เปน็  279,500  
บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
 

29. เดิม  โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้้าสายบ้าน  นายสมัย  ภาษี  
ถึงบ้าน  นายปูอง  เถาโต  และสายบ้านยายยโส  ปูุพันธ์  ถึง  บ้าน
นางประกาศ  นามบ้านค้อ  ม.7  

วตัถปุระสงค์  เพ่ือปูองกันน้้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน 
เปูาหมาย  ก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้้า  จ้านวน  2  สาย 
งบประมาณ   200,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  200,000  บาท  เปน็  100,000  
บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 



30. เดิม  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร  สายทิศใต้
เชื่อมโคกหนองโดน  ม.9 

วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวก 
เปูาหมาย  ก่อสร้างถนนหินคลุก  จ้านวน  1  สาย 
งบประมาณ   150,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  150,000  บาท  เปน็  100,000  
บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
31. เดิม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนางขาน  

ม.10 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่เป็นมาตฐานสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
เปูาหมาย  ก่อสร้างถนน  คสล.  จ้านวน  1  สาย 
งบประมาณ   200,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  382,000  บาท  เปน็  100,000  
บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
32. เดิม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.11  บ้านสงเปือย  

สายน้าบ้าน  นางปัญญา  ศรีหาเบี้ย   
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่เป็นมาตรฐานสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
เปูาหมาย  โดยก่อสร้างผิวจราจร  กว้าง  2.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  รายละเอียดตามแบบ  อบต.สงเปือย  ก้าหนด 
งบประมาณ   115,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  115,000  บาท  เปน็  51,400  
บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
33. เดิม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.11  บ้านสงเปือย  

ซอยเข้าบ้าน  นายวิชัย  เจ็กศรีหา 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ประชาชนมีถนนที่เป็นมาตรฐานสามารถสัญจรไปมา
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
เปูาหมาย  โดยก่อสร้างผิวจราจร  กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  80  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  รายละเอียดตามแบบ  อบต.สงเปือย  ก้าหนด 



งบประมาณ   131,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  131,000  บาท  เปน็  158,600  
บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
34. เดิม  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม   
วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้บุคลากรข้าราชการการเมืองท้องถิ่นของ  อบต.สง
เปือย  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  ในการปฏิบัติงานและการด้าเนินชีวิต 
เปูาหมาย  อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น  บุคลากร
ทุกคน  จนวน  1  ครั้ง/ปี 
งบประมาณ   20,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  งบประมาณจากเดิม  20,000  บาท  เป็น  10,000  
บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
35. เดิม  บรหิารงานทั่วไป  (น.13  เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) 
หมวด  ครุภัณฑ์   
ประเภท    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือติดตั้งผ้าม่านห้องประชุม  อบต.  และส้านักงาน  อบต. 
เปูาหมาย  จัดซื้อผ้าม่านห้องประชุม  อบต.สงเปือย  และส้านักงาน อบต.
สงเปือย  พร้อมติดตั้ง  1. หน้าต่าง  กว้าง  1.20  เมตร x 2.30  เมตร  
จ้านวน  19  บาน  2. หน้าตา่ง  กว้าง  1.20  เมตร x 2.10  เมตร  
จ้านวน  3  บาน 
งบประมาณ   52,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 
 
เปลีย่นแปลง  ประเภท  ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว  เป็น  ครุภัณฑ์
ส้านักงาน  งบประมาณ  52,000  บาท  ปรากฏในแผนปี  2565 

 
นายสัญญา  ชาโท    - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียด  มีผู้ใดสงสัยหรือ 
ประธานสภาฯ     อภิปรายซักถามบ้างหรือไม่ 
 
นายสมคิด  ดอนน้้าขาว    - ได้ฝากประธานสภา  อบต.  ไปยังผู้บริหาร  โครงการอบรม  อปพร.   
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7 อยากให้มีการตัดชุดใหม่ให้  อปพร.  ด้วย  เนื่องจากชุดเก่าได้มีการตัดให้

นานมากแล้ว  อาจมีการช้ารุดฉีกขาด  จึงฝากไปถึงผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
 



นายสัญญา  ชาโท    - ได้แจ้งไปยัง  นายสมคิด  ดอนน้้าขาว  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7  โครงการ 
ประธานสภาฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง  คือโครงการอบรม  อปพร.  รายใหม่ต้าบลสงเปือย  

วัตถุประสงค์  เพ่ือรับสมัครและส่งเข้าฝึกอบรมให้ความรู้แก่  อปพร.  
จ้านวน  50  ราย  ซึ่งไม่ตรงประเด็นกับที่ท่านได้ฝากไปยังผู้บริหาร  จึง
ขอให้ไปอภิปรายในระเบียบวาระอ่ืนๆ 

 
ที่ประชุม     - รับทราบ 
 
นายสัญญา  ชาโท    - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามอีกบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
นายสัญญา  ชาโท    - ได้ขอมติที่ประชุม  ในการเห็นชอบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
ประธานสภาฯ     ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  ครั้งที่ 2  ตามที่ผู้บริหารเสนอมา 
 
มติที่ประชุม     - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  17  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง   

1 เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ที่ประชุม     - รับทราบ 
 

5.3 เรื่อง  พจิารณาขอความเหน็ชอบอนญุาตใหเ้ขา้ท าประโยชน์ในเขตปา่
สงวนแหง่ชาต ิเขตปา่หนองอา่ง  เพื่อสรา้งวดัถ้ าพระสถติ  ม.5  บา้น
หว้ยทราย 

นายสัญญา  ชาโท    - ได้แจ้งให้ผู้บริหาร  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
 
นายวีระยุทธ  บัวหนอง    - ได้แจ้งที่ประชุม  สืบเนื่องจากชาวบ้านหมู่ที่ 5  บ้านห้วยทราย ได้มี 
นายก  อบต.     ความประสงค์จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา  อบต.สงเปือย 
        เพ่ือประกอบในการด้าเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่สร้างวัดถ้้าพระสถิต 
        ม. 5  บ้านห้วยทราย ซึ่งวัดพระถ้้าพระสถิตมีความเกี่ยวพันธ์กับการ 
      ด้ารงเนินชีวิตของชาวบ้าน  ม.5  บ้านห้วยทราย  เป็นอย่างยิ่ง  ไม่ว่า 

จะปรากฏในรูปแบบของการถือศีล  การปฏิบัติธรรม  การท้าบุญในวัน
ส้าคัญ  การท้ากิจกรรมตามประเพณีต่างๆ  ดังนั้น  ชาวบ้าน  บ้านห้วย



ทรายจึงพร้อมผลักดันให้ที่พักสงฆ์เป็นวัดที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องจึงเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลสงเปือย  
พิจารณาเห็นชอบอนุญาตให้เข้าท้าประโยชน์ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ  เขต
ปุา  หนองอ่าง  ม. 5  บ้านห้วยทราย  เพ่ือสร้างวัดพระถ้้าสถิต  ต่อไป 

 
นายสัญญา  ชาโท    - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมบ้างหรือไม ่
ประธานสภาฯ     ส่วนในเรื่องของรายละเอียดในการด้าเนินการ  ทางหมู่บ้านจะเป็นผู้ 
      ด้าเนินการในล้าดับต่อไป 
 
ที่ประชุม     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
นายสัญญา  ชาโท    - ได้ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม     - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  17  เสียง  ไม่เห็นขอบ ไม่มี  งดออกเสียง 

1 เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ที่ประชุม     - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่นๆ 
      - ไม่มี 
 
 
ปิดประชุม     เวลา  12.00  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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

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


