
  รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสงเปือย  
 ประชมุสภาสมยัสามัญ  สมยัที ่3  ครั้งที ่3  ประจ าป ี 2564  

ประจ าวนัศกุร์ที ่ 13  สงิหาคม  2564 
เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย 
ผูม้าประชมุ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
 
 

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

ประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
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  หมู่ที 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที 10 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
 

 

 
 



 
 
ผู้ไม่มาประชมุ 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 
1 
2 
3 
 

 
 

 
 

 

 
 
ผูเ้ขา้รว่มการประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

นายวีระยุทธ  บัวหนอง 
นายประทวน  พลพิมพ์ 
นายสมเกียรติ  ส าราญวงศ์ 
นางโสภา  เอาะน้อย 

นายก อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก อบต. 
เลขานุการนายก  อบต. 
 

 



18 
19 
20 
 

 
เปิดประชมุ    เวลา  09.00  นาฬิกา 
 
นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ   - ได้เชิญสมาชิกสภาฯ  ทุกคนเข้าท่ีประชุม  โดยมีผู้มาประชุม 
เลขานุการสภาฯ 17 คน  ไม่มาประชุม 1  คน   เมื่อครบองค์ประชุมตามมาตรา  

56  แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  
2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.  2552  จึงเรียนให้
ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียน  บูชาพระรัตนตรัย  และเปิดประชุม
สภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  ประจ าปี  2564  ตาม
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 
นายสัญญา  ชาโท - ได้แจ้งที่ประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดประชุมสภา

สมัย 
ประธานสภาฯ สามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  ประจ าปี  2564  ณ  บัดนี้ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
       
ระเบยีบวาระที ่1    เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีสมาชิกสภา  อบต.สงเปือย  ลากิจ  1  คน 
ประธานสภาฯ คือ  นายณรงค์  ศรีรักษา รองประธานสภา  อบต.  เนื่องจากติด

ภารกิจส่วนตัวที่จังหวัด 
 



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

ประชุมสภา  อบต.สงเปือย  พิจารณาเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมต่อไป 

 
มติที่ประชุม - ได้ให้การเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วย

คะแนนเสียง  16  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  
เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องกระทู้ถาม 
นายสัญญา  ชาโท - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
 
ระเบยีบวาระที ่4    เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

4.1 เรือ่ง  พจิารณารา่งข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2565 
 

วาระที ่2  ขัน้แปรญัตติ 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามที่ได้มีมติที่ประชุมสภา  อบต.สงเปือย  
ให้ 



ประธานสภาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติ  ใน
การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ในวันจันทร์ที่  9  
สิงหาคม  2564  และได้มีการก าหนดให้มีการยื่นเสนอค าแปร
ญัตติในวันที่  10-11  สิงหาคม  2564  และพิจารณาค าแปร
ญัตติในวันที่  12  สิงหาคม  2564  บัดนี้  คณะกรรมการแปร
ญัตติได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงน าเรียนคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานชี้แจงต่อที่ประชุม
สภา  อบต.สงเปือย  ต่อไป 

 
นายวิลัย  หงษ์ทอง - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามที่มติที่ประชุมสภา  อบต.สงเปือย  ได้มี

การ 
ประธานกรรมการแปรญัตติ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติใน

วันที่  12  สิงหาคม  2564  บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติได้มี
การพิจารณาค าแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ส่วนในเรื่องของ
รายละเอียดได้แจ้งให้เลขานุการกรรมการแปรญัตติ  เป็นผู้ชี้แจง
ต่อที่ประชุมสภา  อบต.สงเปือย 

 
นางเพ็ญจิตร  พลพิมพ์ - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามที่มติที่ประชุมสภา  อบต.สงเปือย  มี

ก าหนด 
เลขานุการกรรมการแปรญัตติ ให้ยื่นเสนอค าแปรญัตติ  ในวันที่  10-11  สิงหาคม  2564  และ

พิจารณาค าแปรญัตติ  ในวันที่  12  สิงหาคม  2564  จึงสรุปได้
ว่า  ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด  และคณะกรรมการ
แปรญัตติมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์  เห็นชอบให้คงร่างเดิม
ตามท่ีผู้เสนอมา  ด้วยคะแนนเสียง  4  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  
งดออกเสียง  1  เสียง  จึงน าเรียนที่ประชุมทราบ 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
วาระที ่3  ขัน้ลงมติ 
 



นายสัญญา  ชาโท - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการ
พิจารณา 

ประธานสภาฯ ค าแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้คง
ร่างเดิมตามที่ผู้บริหารเสนอมา  ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุม
สภา อบต.สงเปือย  ในการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565 

 
มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  2565  ด้วยคะแนนเสียง  16  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่
มี  งดออกเสียง  1  เสียง  โดยไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 

 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่5 เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
 - ไม่มี 
 
 
ระเบยีบวาระที ่6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสัญญา  ชาโท - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดอภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
ปิดประชุม เวลา  12.00  นาฬิกา 
 
 
 

   
 



(ลงชื่อ)       รณรงค์  ทวีแสงศิริ         ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ)              
                                                             เลขานกุารสภา  อบต.สงเปือย 
  
. 
                                                     (ลงชื่อ)      สญัญา  ชาโท         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                 (นายสัญญา  ชาโท) 
                                                           ประธานสภา  อบต.สงเปือย 
  
 
 


