
รายงานการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปือย 
ประชมุสภาสมยัสามญั  สมยัที ่3  ครั้งที ่2  ประจ าป ี 2564 

ในวนัจนัทร์ที ่ 9  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 
 

 

 
 
 



 
 
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 
 

นายก อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก  อบต. 
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เปิดประชมุ     เวลา  09.00  นาฬิกา 
 
นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ      - ได้เชิญสมาชิกสภาฯ  ทุกคนเข้าท่ีประชุม  โดยมีผู้มาประชุม 
เลขานุการสภาฯ 17 คน  ไม่มาประชุม 1  คน   เมื่อครบองค์ประชุมตามมาตรา  56  แห่ง

พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.  2552  จึงเรียนให้ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียน  
บูชาพระรัตนตรัย  และเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  
ประจ าปี  2564  ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต่อไป 

 
นายสัญญา  ชาโท    - ได้แจ้งที่ประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดประชุมสภาสมัย 
ประธานสภาฯ     สามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2564  ณ  บัดนี้ 
 
ที่ประชุม     - รับทราบ 
      
ระเบยีบวาระที ่1     เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ 
นายสัญญา  ชาโท    1.1 ได้แจ้งที่ประชุม  มีสมาชิกสภา  อบต.สงเปือย  ขอลากิจ   
ประธานสภาฯ     1  ท่าน  ได้แก่  นางสาวสมจิตร  จงจันทร์  สมาชิกสภาฯ  ม. 6 
      เนื่องจากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโควิท  19 
 
ที่ประชุม     - รับทราบ 
 



ระเบยีบวาระที ่2     เรื่องรับรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้  
นายสัญญา  ชาโท    - ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้น าเสนอต่อที่ 
ประธานสภาฯ     ประชุม 
 
นายนิมิต  ถะยอด    - ได้แจ้งที่ประชุม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ 
คณะกรรมการฯ พิจารณารายงานประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  จึงเสนอที่ประชุม

สภา  อบต.สงเปือย  พิจารณาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมต่อไป 
 
มติที่ประชุม - ได้ให้การเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยคะแนน

เสียง  16  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

 
ที่ประชุม     - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่3     เรื่องกระทู้ถาม 
      - ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที ่4     เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

4.1 เรือ่งพจิารณารา่งข้อบญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2565 

วาระที ่1  ขัน้รับหลกัการ 
 
นายสัญญา  ชาโท    - ได้แจ้งที่ประชุม  ในวาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ  ก่อนที่จะมีการ 
ประธานสภาฯ     พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.  2565  ได้แจ้งให้ผู้บริหารได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลตลอดจน
สถานะการเงินการคลัง  อบต.สงเปือย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2564  จนถึงปัจจุบัน 

 
นายวีระยุทธ  บัวหนอง    - ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผลตลอดจนสถานะการเงินการคลัง 
นายก  อบต.     อบต.สงเปือย  เพ่ือประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 



      รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
สถานการณ์คลงั 
1.1 งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
ณ  วันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564  องค์การบริหารส่วนต าบล 
สงเปือย  มีสถานะการเงินการคลัง  ดังนี้ 
1.1 งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน  59,218,321.36  บาท 
1.1.2 เงินสะสม  จ านวน  39,542,277.57  บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  15,177,440.02  บาท 
1.2 เงนิกูค้งคา้ง  จ านวน  0  บาท 

 
2. การบรหิารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ณ 

วันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ.  2564 
2.1 รายรับจริง  จ านวน  31,559,308.17  บาท  ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร        จ านวน  161,348.55  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียมฯ  จ านวน  140,719  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        จ านวน  246,621.45  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ จ านวน            0  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        จ านวน    21,233.52  บาท 
หมวดรายได้จากทุน    จ านวน  32,450  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน   16,011,802.81  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         จ านวน  14,945,132.84  บาท 

 
     2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  135,408  บาท 
      
       2.3 รายจ่ายจริง  จ านวน  25,873,526.81  บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง    จ านวน  8,256,858  บาท 
งบบุคลากร   จ านวน  9,964,906  บาท 
งบด าเนินงาน        จ านวน  3,221,362.81  บาท 
งบลงทุน   จ านวน  2,681,300  บาท 



งบเงินอุดหนุน   จ านวน  1,749,100  บาท 
งบรายจ่ายอื่น   จ านวน             0  บาท 

 
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จ านวน  0  บาท 

 
2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน  0  บาท 

 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองสะสม  จ านวน  0  บาท 

 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จ านวน  0  บาท 

 
ประมาณการรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ดังนี้ 
1. งบกลาง    จ านวน  8,256,858  บาท 
2. งบบุคลากร    จ านวน  9,964,906  บาท 
3. งบด าเนินงาน         จ านวน   3,221,362.81 บาท 
4. งบลงทุน    จ านวน  2,681,300  บาท 
5. งบเงินอุดหนุน   จ านวน   1,749,100  บาท 
6. งบรายจ่ายอื่น   จ านวน              0  บาท 
รวมประมาณการรายจา่ย           จ านวน  36,906,700  บาท 

 
ประมาณการรายรบัประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ดงันี้ 
1. รายไดจ้ดัเกบ็เอง 
หมวดภาษีอากร    จ านวน  150,000  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียมฯ   จ านวน  192,700  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  405,000  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน   80,000  บาท 
หมวดรายได้จากทุน   จ านวน          0  บาท 

 
2. รายได้ทีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 



หมวดภาษีจัดสรร        จ านวน  18,879,000  บาท 
 

3. รายได้ทีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        จ านวน  17,200,000  บาท 

 
รวมทัง้สิน้ประมาณการรายรบัไว้         จ านวน  36,906,700  บาท 

 
 

รวมทัง้สิน้ประมาณการรายจา่ยไว้  จ านวน  37,711,700  บาท 
- ส่วนในรายละเอียดประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ให้ที่

ประชุมเปิดไปดูเอกสารแนวตั้ง  ตั้งแต่หน้าที่  1-64  ตามเอกสารที่ได้แจกให้ 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  ในวาระที ่1  ขั้นรับหลักการ  ให้ที่ประชุมพิจารณา 
ประธานสภาฯ    เอกสารตามที่ผู้บริหารได้แจกให้  จากหน้า 1-63  โดยพิจารณาไปทีละหน้า 
     ถ้ามีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามให้ยกมือขึ้นถามได้ทันที 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
     หน้าที่ 1 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 2 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 3 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 4 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 5 



     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 6 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 7 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 8 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 9 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 10 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 11 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 12 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 13 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 14 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 15 



     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 16 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 17 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 18 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 19 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 20 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 21 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 22 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 23 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 24 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 25 



     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 26 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 27 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 28 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 29 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 30 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 31 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 32 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 33 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 34 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 35 



     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 36 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 37 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 38 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 39 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 40 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 41 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 42 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 43 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 44 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 45 



     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 46 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 47 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 48 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 49 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 50 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 51 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หนา้ที่ 52 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 53 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 54 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 55 



     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 56 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 57 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 58 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 59 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 60 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
     หน้าที่ 61 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 62 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
     หน้าที่ 63 
     - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามที่ผู้บริหารได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล 
ประธานสภาฯ    ประกอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2565  และที่ประชุมได้อภิปรายเป็นที่สมควรแล้ว  บัดนี้จะขอ 
มติที่ประชุมในการเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  25655  ตามที่ผู้บริหารได้เสนอมา 



 
มติที่ประชุม    - เห็นชอบรับหลักการตามที่ผู้บริหารเสนอมาด้วยคะแนนเสียง  16  เสียง 

ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
วาระที ่2  ขัน้แปรญัตติ 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ในวาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ  ประธานสภา  อบต.สงเปือย ได้แจ้งให้ 
ประธานสภาฯ    นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ  เลขานุการสภา  อบต.สงเปือย  ได้แจ้งราย 
     ละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
     ในล าดับต่อไป 
     
นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ในการพิจารณาวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 
เลขานุการสภาฯ ขั้นตอนแรกจะเป็นการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือพิจารณาค า

แปรญัตติ  ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ในที่ประชุมเสนอกันเอง   และให้มีผู้รับรอง   จ านวน  2  คน  ในล าดับแรกให้ที่
ประชุมเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จะมีจ านวนกี่ท่าน  ซึ่งไม่น้อยกว่า  3  
คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  ในล าดับต่อไปให้ที่ประชุมเสนอกันเอง  ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติทีละคน  โดยให้มีผู้รับรอง  2  คน  และขอมติที่ประชุม  
จนครบจ านวนตามที่ก าหนด 

 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  ในล าดับแรกให้ที่ประชุมเสนอจ านวนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ    แปรญัตติ   
 
นายสมคิด  ดอนน้ าขาว   - ได้เสนอที่ประชุม  ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  5  คน 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7   โดยมีผู้รับรอง  2  คน  คือ   



1. นางเพ็ญจิตร  พลพิมพ์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 11 
2. นายณรงค์  ศรีรักษา  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 1 

 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
มตทิีป่ระชมุ    - ได้ให้การเห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง  16  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
       งดออกเสียง  1  เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  ในล าดับต่อไปเป็นขั้นตอนคัดเลือกคณะกรรมการแปร  
ประธานสภาฯ ญัตติจ านวน  5  คน โดยให้ที่ประชุมสภา  อบต.สงเปือย  เสนอผู้ที่เหมาะสมให้

ด ารงต าแหน่ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยให้มีผู้รับรอง  2  คน 
 
นายวิลัย  หงษ์ทอง   - เสนอ  นางเพ็ญจิตร  พลพิมพ์  เปน็กรรมการคนที ่1 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 10   โดยมีผู้รับรอง  2  คน  คือ 
     1. นางชวนพิศ  พรรณนา  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  2 
       2. นางอรอุมา  ทุมแก้ว  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 9 
 
มตทิีป่ระชมุ    - ได้ให้การเห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง  16  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
       งดออกเสียง  1  เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 



นายประทวน  ยืนอ็อด   - เสนอ  นายสมคิด  ดอนน้ าขาว  เปน็กรรมการคนที ่2 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 10   โดยมีผู้รับรอง  2  คน  คือ 
     1. นายบุญเถิง  ทาค าใจ  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 1 
       2. นายสุรชัย  วอหา  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6 
 
มตทิีป่ระชมุ    - ได้ให้การเห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง  16  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
       งดออกเสียง  1  เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นายอภิชัย  สุทธิขัน   - เสนอ  นายวิลัย  หงษ์ทอง  เป็นกรรมการคนที ่3 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3   โดยมีผู้รับรอง  2  คน  คือ 
     1. นายเข็มพร  พลพิมพ์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4 
       2. นายนิมิต  ถะยอด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3 
 
มตทิีป่ระชมุ    - ได้ให้การเห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง  16  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
       งดออกเสียง  1  เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นายสุรชัย  วอหา    - เสนอ  นายสุทธินันท์  ศรีค าม้วน  เปน็กรรมการคนที ่4 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 6   โดยมีผู้รับรอง  2  คน  คือ 
     1. นายสุดใจ  ชารินทร์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 5 
       2. นายบรรจง  อินทรมาตย์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4 
 
มตทิีป่ระชมุ    - ได้ให้การเห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง  16  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
       งดออกเสียง  1  เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 



นางเพ็ญจิตร พลพิมพ์   - เสนอ  นายอภิชัย  สุทธิขัน  เปน็กรรมการคนที ่5 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 11   โดยมีผู้รับรอง  2  คน  คือ 
     1. นายสุทธินันท์  ศรีค าม้วน  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 5 
       2. นายค าพันธ์  ศรีสาธร  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 9 
 
มตทิีป่ระชมุ    - ได้ให้การเห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง  16  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
       งดออกเสียง  1  เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเป็นที่เรียบ 
ประธานสภาฯ รอ้ยแล้ว  ในขั้นตอนต่อไปให้เลขาสภา อบต.  นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการแปรญัตติและเลขานุการกรรมการแปรญัตติ
ในขั้นตอนต่อไป  ส่วนในวันยื่นเสนอค าแปรญัตติและประชุมพิจารณาค าแปรญัตติ  
ไดเ้สนอที่ประชุม  ให้ยื่นเสนอค าแปรญัตติในวันที่  10-11  สิงหาคม  2564  ณ  
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  2564  เวลาตั้งแต่  08.30-
20.30  น.    ส่วนวันพิจารณาค าแปรญัตติ  ขอเสนอในวันที่  13  สิงหาคม  2564   
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  2564  เวลาตั้งแต่  08.30  น.   
เป็นต้นไป  พร้อมทั้งได้แจ้งที่ประชุมสภา  อบต.  มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้าง
หรือไม่ 

 
ที่ประชุม      - ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง  16  เสียง  ไมเ่ห็นชอบ  ไม่มี  งดออก

เสียง  1  เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่5    เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
     - ไม่มี 



 
ระเบยีบวาระที ่6    เรื่องอ่ืนๆ 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  ในระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  มีผู้ใดจะอภิปราย 
ประธานสภาฯ    ซักถามเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ 
 
นายวิลัย  หงษ์ทอง   - ได้มีข้อสงสัยฝากประธานสภา  อบต.  ไปยังผู้บริหาร  เรื่อง  การใช้จ่าย 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 8   งบประมาณ  อยากให้ผู้บริหารเล็งเห็นโครงการที่มีความเร่งด่วนก่อนหลัง 

เช่น  โครงการวางท่อระบายน้ า  อยากให้ด าเนินการก่อนฤดูฝน  การด าเนินงานจึง
จะไม่ติดขัด 

 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งให้ผู้บริหาร  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาฯ 
 
นายวีระยุทธ  บัวหนอง   - รับทราบ  และจะน าไปปรับใช้ให้เหมาะสม  ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นกับ 
นายก  อบต.    งบประมาณด้วยว่าจะเข้ามามากน้อยเพียงใด  จึงเรียนที่ประชุมทราบ 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดสงสัยหรือจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมคิด  ดอนน้ าขาว   - ได้ฝากประธานสภา  อบต.  ไปยังผู้บริหาร  เรื่อง  งบฉุกเฉิน  อยาก 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7   ทราบว่า  มีเหลือในการใช้จ่ายปีนี้หรือไม่ 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งผู้บริหาร  ตอบข้อสงสัย 
ประธานสภาฯ 
 
นายวีระยุทธ  บัวหนอง   - ได้แจ้งที่ประชุม  ถ้าหมู่บ้านใดมีความจ าเป็นเร่งด่วน  ให้ท าหนังสือ 
นายก  อบต. เข้ามายัง  อบต.  ทางผู้บริหารจะพยายามจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือให้  ตามท่ี

ด าเนินการได้ 



 
ที่ประชุม   - รับทราบ       
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดสงสัยหรือจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ   - ได้แจ้งคณะกรรมการแปรญัตติ  นัดประชุมเพื่อแต่งตั้งประธาน 
เลขานุการสภาฯ    กรรมการแปรญัตติและเลขานุการกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่  9   

สิงหาคม  2564  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  เวลา  
14.00  น.  เป็นต้นไป 

 
คณะกรรมการแปรญัตติ   - รับทราบ 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดสงสัยหรือจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
   
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งนัดประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565  ในวาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ 
     และวาระที่ 3  ขั้นลงมติ  ในวันที่  13  สิงหาคม  2564  เวลา  ตั้งแต่ 
     09.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย 
     การแต่งกายให้แต่งกายในชุดสุภาพ  ไม่สวมรองเท้าแตะ  ส่วนหนังสือ 
     นัดประชุม  จะแจ้งผู้ช่วยเลขานุการสภา  อบต.สงเปือย  น าแจกสมาชิก 
     สภา  อบต.สงเปือย  อีกครั้ง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
ปิดประชุม    เวลา  12.00  นาฬิกา 
 



 
 
 
 
 
 

  (ลงชื่อ)     รณรงค์  ทวีแสงศิริ        ผูจ้ดรายงานการประชุม 
                       (นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ)              
                                                                         เลขานุการสภา  อบต.สงเปือย 
  
. 
                                                                    (ลงชื่อ)    สัญญา  ชาโท       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                               (นายสัญญา  ชาโท) 
                                                                           ประธานสภา  อบต.สงเปอืย 
 
 
 
 
 
 
 
 


