
ประชมุสภาสมยัวสิามัญ  สมยัที ่1  ครั้งที ่2  ประจ าป ี 2565  
วนัจนัทรท์ี ่ 28  กุมภาพนัธ ์ 2565 

เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลสงเปอืย 

ผูม้าประชมุ 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นางวิไล  จันทร์เจือ 
นางสาวโสภา  เอาะน้อย 
นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ 
นายวินิจ  วิจารย์ชัยศรี 
นายนิมิต  ถะยอด 
นายสวัสดิ์  หลินโนนแดง 
นายสุทธินันท์  ศรีค าม้วน 
นางอลิสา  ดอนน้ าขาว 
นายภิมาย  ดวงสุนทร 
นางประไพ  ปัญจมาตย์ 
นายสุคนธ์  บุญนาค 
นายประจักร  ลาเอ็ด 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลาขุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 8 
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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นายสัญญา  ชาโท 
นายสว่าง  รังเอ้ 
นายอภิชัย  สุทธิขัน 
นางสาวสศิภรณ์  ดรชานนท์ 
 

นายก อบต. 
รองนายก  อบต. 
รองนายก  อบต. 
เลขานุการนายก 
 

 

 
 
 
เปิดประชมุ    เวลา  09.00  นาฬิกา 
 
นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ   - ได้เชิญสมาชิกสภาฯ  ทุกคนเข้าท่ีประชุม  โดยมีผู้มาประชุม 
เลขานุการสภาฯ 11 คน  ไม่มาประชุม ไม่มี   เมื่อครบองค์ประชุมตามมาตรา  56  แห่ง

พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ.  2552  จึงเรียนให้ประธานสภา  อบต.สงเปือย  จุดธูปเทียน  



บูชาพระรัตนตรัย  และเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  
2565  ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 
นางวิไล  จันทร์เจือ - ได้แจ้งที่ประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดประชุมสภาสมัย 
ประธานสภาฯ วิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2565  ณ  บัดนี้ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
       
ระเบยีบวาระที ่1    เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่2    เรื่องรับรองรายงานการประชมุครัง้ทีแ่ลว้  
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้น าเสนอต่อที่ 
ประธานสภาฯ    ประชุม 
 
นายนิมิต  ถะยอด   - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ 
ประธานกรรมการฯ พิจารณารายงานประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  จึงเสนอที่ประชุมสภา  

อบต.สงเปือย  พิจารณาเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมต่อไป 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ - ได้ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 
มติที่ประชุม - ได้ให้การเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ด้วยคะแนนเสียง  10  

เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง 
   
ที่ประชุม - รับทราบ 



 
ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องกระทู้ถาม 
นางวิไล  จันทร์เจือ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ  
 
ระเบยีบวาระที ่4    เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

1.1 เรื่องพจิารณาแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  เพิม่เตมิ  (ฉบับที ่

5) 

นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องพิจารณา 
ประธานสภาฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 5) เชิญผู้บริหารเป็นผู้

ชี้แจงรายละเอียด 
 
นายสัญญา  ชาโท   - ตามท่ีผู้บริหารได้ยื่นเสนอญัตติในวันที่ 3  มีนาคม  2565  เพื่อ 
นายก  อบต.    พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 

ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561  ข้อ 22  เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน  การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี

เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้  ส่วนในเรื่องรายละเอียดในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้
แจ้งให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในล าดับ
ต่อไป 



 
นางพรรรณนาราย  คณานิตย์  - ได้แจ้งที่ประชุม  ให้ที่ประชุมดูรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ 
นักวิเคราะห์ฯ ล่วงหน้าโดยเริ่มจากหน้าที่ 1- 25  โดยมีรายละเอียดในการเพิ่มเติม  แผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 5)  ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  บ้านสงเปือย  

สายบ้านนายขันตี  ภักดี  เพิ่มเติมปี  2565  งบประมาณ  366,000  
บาท 

 
2. โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม  หมู่ที่ 1  บ้านสงเปือย  

เพ่ิมเติมปี  2565  งบประมาณ  129,000  บาท 
 

3. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1  บ้านสงเปือย  ซอย
ข้างร้านภูเวียงผ้าม่าน  เพิ่มเติมปี  2565งบประมาณ  248,000  บาท 

 
4. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1  บ้านสงเปือย  

สายบ้านนายศูนย์  แสนท้าน  เพิ่มเติมปี  2565  งบประมาณ  
405,000  บาท 

 
5. โครงการขุดท่อระบายน้ า  คสล.  ภายในหมู่บ้านและร่องระบายน้ าใต้ดิน  

หมู่ที่ 1  บ้านสงเปือย  ด้านทิศเหนือวัดศรีมงคล  เพ่ิมเติมปี  2565  
งบประมาณ  103,000  บาท 

 
6. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4  บ้านหนองกลาง  

สายรอบหนองฮ่างฮะ  เพ่ิมเติมปี  2565  งบประมาณ  350,000  
บาท 

 
7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสู่แหล่งการเกษตร  หมู่ที่ 4  บ้าน

หนองกลาง  สายไปหนองหญ้าไซ  เพ่ิมเติมปี  2565  งบประมาณ  
450,000  บาท 

 



8. โครงการขยายผิวจราจรถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5  บ้านห้วย
ทราย  สายหน้าบ้าน  นางบาง  เสาว์มณี  ถึงสามแยกท้ายหมู่บ้าน  
เพ่ิมเติมปี  2565  งบประมาณ  199,500  บาท 

 
9. โครงการขยายผิวจราจรถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5  บ้านห้วย

ทราย  สามแยกบ้านนายสุพจน์  บุตรลานาม  ถึงหอประปาเดิม  เพิ่มเติม
ปี  2565  งบประมาณ  386,000  บาท 

 
10. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6  บ้านอ่างศิลา  

ซอยบ้าน  นางระนาด  กองภา  ถึงบ้านนางร าพึง  โพธิ์ชัยสาร  เพิ่มเติมปี  
2565  งบประมาณ  380,000  บาท 

 
11. โครงการขุดวางท่อระบายน้ า  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6  บ้านอ่าง

ศิลา  ซอยหอพระพุทธฝั่งตรงข้ามด้านทิศเหนือ  เพ่ิมเติมปี  2565  
งบประมาณ  152,000  บาท 

 
12. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6  บ้านอ่างศิลา  

ซอยบ้านนางบัวทอง  ปากเมย (ข้างริสอร์ท)  เพิ่มเติมปี  2565  
งบประมาณ  173,000  บาท 

 
13. โครงการขุดวางท่อระบายน้ า  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6  บ้านอ่าง

ศิลา  ซอยบ้าน  ร.ต.อ.  อดุลย์  ดีโนนโพธิ์  เพ่ิมเติมปี  2565  
งบประมาณ  95,000  บาท 

 
14. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตรหมู่ที่ 7  บ้านโคกไร่  

สายไปนา  นายก าชัย  สุวรรณพล  เพ่ิมเติมปี  2565  งบประมาณ  
391,700  บาท 

 
15. โครงการขุดวางท่อระบายน้ า  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8  บ้านถ้ าแข้  

จากบ้าน  นายเกษม  ประลมเมืองถึงฝายถ้ าแข้  เพ่ิมเติมปี  2565  
งบประมาณ  204,000  บาท 



 
16. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตรหมู่ที่ 8  บ้านถ้ าแข้  สาย

นา  นายทองมา  หล้าพิชิต  เพ่ิมเติมปี  2565  งบประมาณ  
206,700  บาท 

 
17. โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลและติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9  

บ้านโนนพันชาติ  เพ่ิมเติมปี  2565  งบประมาณ  498,900  บาท 
 

18. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตรหมู่ที่ 9  บ้านโนนพัน
ชาติ  สายบ้านโนนพันชาติไปบ้านถ้ าแข้  เพ่ิมเติมปี  2565  
งบประมาณ  333,300  บาท 

 
19. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10  บ้านธารทอง  

สายรอบบ้านหน้าวัด ถึง  หอประปา  เพิ่มเติมปี  2565  งบประมาณ  
500,000  บาท 

 
20. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  (Box  Culvert)  ล าห้วยโกทา  หมู่ที่ 

11  บ้านสงเปือย  บริเวณท่ีนานางละเอียด  เครือไกรวรรณ  ถึง  นายสุ
พิศ  ลาดทา  เพิ่มเติมปี  2565  งบประมาณ  500,000  บาท 

 
21. โครงการขุดวางท่อระบายน้ า  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 11  บ้านสง

เปือย  ซอยบ้าน  นายทองม้วน  ชัยเสนา  เพ่ิมเติมปี  2565  
งบประมาณ  187,000  บาท 

 
22. โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสู่แหล่งการเกษตร  หมู่ที่ 11  

บ้านสงเปือย  สายรอบวัดป่ากิตติญานุสรณ์  เพ่ิมเติมปี  2565  
งบประมาณ  114,800  บาท 

 
23. โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  คสล.  อบต.สงเปือย  เพ่ิมเติมปี  2565  

งบประมาณ  500,000  บาท 
 



24. โครงการต่อเติมอาคารเตาเผาขยะ  อบต.สงเปือย  เพ่ิมเติมปี  2565  
งบประมาณ  375,000  บาท 

 
25. แผนงานเคหะและชุมชน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน  โครงการ

จัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย  เพ่ิมเติมปี  2565  งบประมาณ  
2,200,000  บาท 

 
26. แผนงานสาธารณสุข  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  

โครงการจัดซื้อรถเข็นปูนชนิด  2  ล้อ  จ านวน  5  คัน  เพ่ิมเติมปี  
2565  งบประมาณ  10,000  บาท 

 
นางวิไล  จันทร์เจือ     - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  มีผู้ใดสงสัย 
ประธานสภาฯ    หรืออภิปรายเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ 
 
นายสุทธินันท์  ศรีค าม้วน   - ได้แจ้งไปยังผู้บริหาร  อยากให้แก้ไขข้อความในยุทธศาสตร์ที่ 5   
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 5   การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ข้อ 8  โครงการขยายผิว 

จราจรถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5  บ้านห้วยทราย  สายบ้านนางบาง  เสาว์มณี  
ถึงสามแยกท้ายหมู่บ้าน  เปลี่ยนชื่อจากนางบาง  เสาวว์มณี  เป็น  นางบาน  เสาว์
มณี 

 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ให้เปลี่ยนแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
   
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมอีกบ้าง 
ประธานสภาฯ    หรือไม่ 
 
นายสุทธินันท์  ศรีค าม้วน   - ข้อเปลี่ยนแปลงข้อความ  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 5 สาธารณูปโภค  สาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา  ข้อ 9  โครงการขยายผิวจราจรถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5  
บ้านห้วยทราย  สามแยก  บ้านนายสุพจน์  บุตรลานาม  ถึงหอประปาเดิม  ให้
เปลี่ยนชื่อเป็น  นายสุพจน์  บุตรสานาม 



 
นางวิไล  จันทร์เจือ - ได้แจ้งที่ประชุม  ให้เปลี่ยนแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง 
ประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 

 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมอีกบ้าง 
ประธานสภาฯ    หรือไม่ 
 
ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายเพ่ิมเติม 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ - ได้ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ประธานสภาฯ (พ.ศ.  2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 5) 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 4.2 เรือ่งพจิารณาแผนพฒันาท้องถิน่  (พ.ศ.  2561-2565)  เปลีย่นแปลง  (ครั้งที ่

3) 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ (พ.ศ.  2561-2565)  เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)  เชิญผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจง

รายละเอียด  
 
นายสัญญา  ชาโท   - ตามท่ีผู้บริหารได้ยื่นเสนอญัตติในวันที่ 3  มีนาคม  2565  เพื่อ 
นายก  อบต.    พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 3)  ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561  ข้อ 22/1  เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ



คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา  ตาม
มาตรา 46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  
2537  ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้  ส่วนเรื่องรายละเอียดในการขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้
แจ้งให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในล าดับ
ต่อไป 
 
 

นางพรรรณนาราย  คณานิตย์  - ได้แจ้งที่ประชุม  ให้ที่ประชุมดูรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ 
นักวิเคราะห์ฯ ล่วงหน้าโดยเริ่มจากหน้าที่ 1- 28  โดยมีรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  (ครั้งที่ 3)  ดังนี้ 
1. เดิม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางชวนพิศ  ถึง  นาง

ล าดวน  ม.2  บ้านท่าเสี้ยว  ปี  2565  งบประมาณ  200,000  บาท 
เปลีย่นแปลง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางชวนพิศ  
ถึง  นางล าดวน  ม.2  บ้านท่าเสี้ยว  ปี  2565  งบประมาณ  331,000  
บาท 
 

2. เดิม  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายไปหนองหิน  ม.2  บ้านท่าเสี้ยว  ปี  
2565  งบประมาณ  300,000  บาท 
เปลีย่นแปลง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปหนองหิน  ม.2  
บ้านท่าเสี้ยว  ปี  2565  งบประมาณ  500,000  บาท 
 

3. เดิม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายวัดป่าพุทธผาเวียง  ม. 3  
บ้านโนนตุ่น  ปี  2565  งบประมาณ  300,000  บาท 
เปลีย่นแปลง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายวัดป่าพุทธผา
เวียง  ม. 3  บ้านโนนตุ่น  ปี  2565  งบประมาณ  500,000  บาท 
 

4. เดิม  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตรสายนา  นางส ารอง  ศรี
สุพรรณ  ม.3  บ้านโนนตุ่น  ปี  2565  งบประมาณ  150,000  บาท 
เปลีย่นแปลง  โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกถนนสู่แหล่งการเกษตรสาย
นา  นางส ารอง  ศรีสุพรรณ  ม.3  บ้านโนนตุ่น  



ปี  2565  งบประมาณ  150,000  บาท 
 

5. เดิม  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสุภาพร  พงษ์สาริ
กิจ  ม.5  บ้านห้วยทราย  ปี  2565  งบประมาณ  192,000  บาท 
เปลีย่นแปลง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสุภาพร  
พงษ์สาริกิจ  ม.5  บ้านห้วยทราย  ปี  2565  งบประมาณ  118,000  
บาท 
 

6. เดิม  โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  ม.7  บ้านโคกไร่  เริ่มจากหน้า
บ้าน  นายหนูเจน  ศรีกรมราช  ถึงหน้าบ้าน  นายอาคม  หล้าแหล้  ปี  
2565  งบประมาณ  272,000  บาท 
เปลีย่นแปลง  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.7  บ้านโคกไร่  
เริ่มจากหน้าบ้าน  นายหนูเจน  ศรีกรมราช  ถึงหน้าบ้าน  นายอาคม  หล้า
แหล้  ปี  2565  งบประมาณ  394,800  บาท 

7. เดิม  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร  สายไปบ้านถ้ าแข้หมาก
หม้อ  ม.8  บ้านถ้ าแข้  ปี  2565  งบประมาณ  150,000  บาท 
เปลีย่นแปลง  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสู่แหล่งการเกษตร  สายไปบ้านถ้ า
แข้หมากหม้อ  ม.8  บ้านถ้ าแข้  ปี  2565  งบประมาณ  309,200  บาท 
 

8. เดิม  โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย  ม.9  บ้านโนนพันชาติ  ปี  
2565  งบประมาณ  50,000  บาท 
เปลีย่นแปลง  โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวและติดตั้งระบบเสียงตามสาย  
ม.9  บ้านโนนพันชาติ  ปี  2565  งบประมาณ  99,700  บาท 

 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  มีผู้ใดสงสัย 
ประธานสภาฯ    หรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ    (พ.ศ.  2561-2565)  เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง

   



 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 4.3 เรื่อง  พจิารณารา่งแผนพัฒนาทอ้งถิน่  (พ.ศ.  2566-2570) 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ - ได้แจ้งทีประชุม  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องพิจารณา 
ประธานสภาฯ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570)  เชิญผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจง

รายละเอียด 
 
นายสัญญา  ชาโท - ได้แจ้งที่ประชุม  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
นายก  อบต. ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2561  ข้อ 17 (4) 
 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่นเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  ส่วนในเรื่องของราย
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570)  ได้แจ้งให้นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

 
นางวิไล  จันทร์เจือ - ได้แจ้งที่ประชุมเพ่ิมเติม  ให้ที่ประชุมพิจารณาไปทีละหน้า  ถ้ามี 
ประธานสภาฯ ผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม  ให้ยกมือขึ้น   
 
นางพรรณนา  คณานิตย์ - ได้แจ้งที่ประชุม  ให้ที่ประชุมเปิดเอกสารที่ได้แจกให้เริ่มตั้งแต่หน้าที่ 
นักวิเคราะห์ฯ 29 – 120  โดยมีการพิจารณาร่วมกันดังนี้ 
 
 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 
 

หน้าที่ 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 
 
หน้าที่ 64  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 65  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 66  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 

 
  หน้าที่ 67  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 



 หน้าที่ 68  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
 หน้าที่ 69  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
 หน้าที่ 70  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
 หน้าที่ 71  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
 หน้าที่ 72  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
 หน้าที่ 73  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
 หน้าที่ 74  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
 หน้าที่ 75  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
 หน้าที่ 76  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
 หน้าที่ 77  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 

หน้าที่ 78  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
 
หน้าที่ 79  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 80  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 81  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 82  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 83  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 84  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 



หน้าที่ 85  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม  
 

หน้าที่ 86  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 87  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 88  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 89  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 90  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 91  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 92  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 93  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 94  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 95  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 96  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 97  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 98  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 99  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 100  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 101  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 



หน้าที่ 102  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 103  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 

 
 หน้าที่ 104  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
 หน้าที่ 105  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
 หน้าที่ 106  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
 หน้าที่ 107  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
 หน้าที่ 108  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
 หน้าที่ 109  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
 หน้าที่ 110  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
 หน้าที่ 111  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 

หน้าที่ 112  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 

หน้าที่ 113  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 114  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 115  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 116  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 117  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 118  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
หน้าที่ 119  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม  



 

หน้าที่ 120  ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามที่ได้มีการพิจารณาร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ประธานสภาฯ    มีผู้ใดจะเพ่ิมเติมอีกบ้างหรือไม่ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดเพ่ิมเติม 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ถ้าไม่มีผู้ใดเพ่ิมเติม  จะขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2566-2570)  เพื่อประกาศใช้แผนในล าดับต่อไป 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง   

1 เสียง 
 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที ่5    เรื่องอืน่ๆ 
 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ในระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  มีผู้ใดจะอภิปราย 
ประธานสภาฯ    เพ่ิมเติมอีกบ้างหรือไม่ 
 
ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม 
 
ปิดประชุม    เวลา  12.00  นาฬิกา 

 
 
 
 
 
 
 



 
  (ลงชื่อ)     รณรงค์  ทวีแสงศิริ           ผู้จดรายงานการประชุม 

                       (นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ)              
                                                                         เลขานุการสภา  อบต.สงเปือย 
  
. 
                                                                    (ลงชื่อ)     วิไล  จันทร์เจือ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                               (นางวิไล  จันทร์เจือ) 
                                                                           ประธานสภา  อบต.สงเปอืย 
 
 


