
ประชมุสภาสมยัวสิามัญ  สมยัที ่2  ครั้งที ่2  ประจ าป ี 2565  
วนัพธุที ่ 30  มีนาคม  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 
1 
2 
3 
4 
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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 10 คน  ไม่มาประชุม 1  คน   เมื่อครบองค์ประชุมตามมาตรา  56  แห่ง

พระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6)  พ.ศ.  2552  จึงเรียนให้ประธานสภา  อบต.สงเปือย  จุดธูปเทียน  
บูชาพระรัตนตรัย  และเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  



ประจ าปี  2565  ตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ต่อไป 

 
นางวิไล  จันทร์เจือ - ได้แจ้งที่ประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดประชุมสภาสมัย 
ประธานสภาฯ วิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2565  ณ  บัดนี้ 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
       
ระเบยีบวาระที ่1    เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชมุทราบ 
นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  วันนี้มีผู้ขอลาประชุม  1  ท่าน  คือ  นายประจักร์ 
ประธานสภาฯ ลาเอ็ด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 11  เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน 
 
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  9  

เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง 
   
ที่ประชุม - รับทราบ 



 
 
 
ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องกระทู้ถาม 
นางวิไล  จันทร์เจือ - ไม่มี 
ประธานสภาฯ 
  
ระเบยีบวาระที ่4    เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

     4.1 เรือ่ง  พจิารณาแผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ.  2561-2565)  เพิ่มเติม  

     (ฉบบัที ่6) 

นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4.1  เรื่อง  พิจารณา 

ประธานสภาฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 6)  เชิญผู้บริหารเป็น

ผู้ชี้แจงรายละเอียด 

 

นายสัญญา  ชาโท - ได้แจ้งที่ประชุม  สืบเนื่องเดิมองค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย ได้ให้ 

นายก  อบต. การช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในการแจกถุงยังชีพผู้กักตัว  ซึ่งใช้งบประมาณใน

หมวดแผนงานงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  ในกรณีฉุกเฉินที่มี 

สาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  

แต่  ณ  ปัจจุบัน  ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินในส่วนนี้ได้  เนื่องจากไม่เข้าข่ายในการ

ช่วยเหลือที่เปลี่ยนไปจากเดิมตามหนังสือสั่งการ  ดังนั้นคณะผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่งบประมาณ  จึงได้ปรึกษาหารือหาแนวทางในการช่วยเหลือพ่ีน้อง

ประชาชน  สรุปได้ว่า  อาศัยระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ว่าด้วยการ

สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง  พ.ศ.  2552  ข้อ 4  ในระเบียบ

นี้  “ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน”  หมายความว่าครอบครัว ผู้มีรายได้

น้อยที่ประสบความเดือดร้อน  เพราะสาเหตุหัวหน้าครอบครัว 

4.1 ตาย 

4.2 ทอดทิ้ง  สาบสูญ  หรือต้องโทษจ าคุก 



4.3 เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 

4.4 ประสบภาวะยากล าบากในการด ารงชีพ 

4.5 ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอื่นใด 

  

ซึ่งจากท่ีพิจารณาแล้ว  จะเข้าข่ายข้อ  4.4  หัวหน้าครอบครัวประสบภาวะ

ยากล าบากในการด ารงชีพ  ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการช่วยเหลือและเป็นไป

ตามระเบียบผู้บริหารจึงเสนอที่ประชุม  เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  

2561-2565)  เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 6)  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมี

รายละเอียดในการพิจารณา  ดังนี้ 

1. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ท้องถิ่น  งบประมาณ  

60,000  บาท 

วตัถปุระสงค์  เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ  ตามอ านาจหน้าที่  อบต.สงเปือย 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือที่จ าเป็นที่ต้องแก้ไขโดย

ฉับพลันในการด ารงชีพ 

 

นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ตามที่ผู้บริหารเสนอมา  มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถาม 

ประธานสภาฯ    เพ่ิมเติมบ้างหรือไม่ 

 

นางอลิสา  ดอนน้ าขาว   - อยากทราบว่า  งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้  60,000  บาท  จะเพียงพอหรือไม่ 

สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7 

 

นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  ในเรื่องของงบประมาณไม่สามารถค านวณได้เต็มร้อย 

นายก  อบต. ว่าจะเพียงพอหรือไม่ แต่ถ้างบประมาณไม่เพียงพอ  สามารถโอนเพ่ิมได้ตามความ

เหมาะสม  แต่วันนี้ที่ขอมติที่ประชุม  เพ่ือน าเข้าแผน  จึงจะสามารถด าเนินการ

ต่อไปได้  จึงน าเรียนที่ประชุมไว้เบื้องต้นเพียงเท่านี้ 



 

ที่ประชุม  - รับทราบ      

              

นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมอีกบ้างหรือไม่ 

ประธานสภาฯ    

  

ที่ประชุม    - ไม่มีผู้ใดสงสัยหรืออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมอีก 

 

นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบ  ให้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามที่ 

ประธานสภาฯ    ผู้บริหารเสนอมา 

 

ที่ประชุม    - เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง   

     1  เสียง 

 

ที่ประชุม    - รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที ่5    เรื่องอืน่ ๆ 

นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  ในระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  มีผู้ใดจะอภิปราย 

ประธานสภาฯ    เพ่ิมเติมอีกบ้างหรือไม่ 

 

นางอลิสา  ดอนน้ าขาว   - ได้ฝากประธานสภาฯ  ไปยังผู้บริหาร  ต้องขอขอบคุณไปยังผู้บริหาร 

สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7 เป็นอย่างยิ่ง  ในเรื่องการให้บริการฉีดวัคซีนสุนัข/แมว  และทุกโครงการที่ผ่านมา

ส าเร็จไปด้วยดี   

 

นายสัญญา  ชาโท   - ได้แจ้งที่ประชุม  ในการให้บริการฉีดวัคซีนสุนัข/แมว  และการด าเนินการ 



นายก  อบต. โครงการที่ผ่านมาส าเร็จลุล่วง  ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านและสมาชิกสภา

ทุกหมู่บ้าน  ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ส่วนคณะผู้บริหารเป็นเพียงผู้ให้

นโยบายในการท างาน  งานทุกงานจะส าเร็จได้เมื่อทุกคนร่วมมือกัน  และครั้ง

ต่อๆ ไป  คณะผู้บริหารสัญญาว่าจะท าให้ดียิ่งขึ้น   

 

ที่ประชุม - รับทราบ 

 

นางวิไล  จันทร์เจือ   - ได้แจ้งที่ประชุม  มีผู้ใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้างหรือไม่ 

ประธานสภาฯ 

 

ที่ประชุม   - ไม่มีผู้ใดอภิปรายเพิ่มเติม 

 

นางวิไล  จันทร์เจือ  - ได้แจ้งปิดประชุม 

ประธานสภาฯ 

 

ปิดประชุม   เวลา  12.00  นาฬิกา 

 

               
 

 
 

  (ลงชื่อ)      รณรงค์  ทวีแสงศิริ       ผู้จดรายงานการประชุม 
                       (นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ)              
                                                                         เลขานุการสภา  อบต.สงเปือย 
  
. 
                                                                    (ลงชื่อ)     วิไล  จันทร์เจือ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                               (นางวิไล  จันทร์เจือ) 



                                                                           ประธานสภา  อบต.สงเปอืย 
 

 
 


