
 
 

ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่  ๑/๒๕62 

ในวันพุธ ที่  7  สิงหาคม  ๒๕62   เวลา  09.๐๐  น.   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
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นายสนุทร        ชาตาด ี
นางอนงค์        วงลาษ ี
นายสมพร       การะเกษ 
นายพชิิต       พุฒตาลดง 
นายอุดร        กุลวงศ ์
นายไพบลูย์     ผาสุขมุล 
นางสมพงษ์     ป้องกัน 
นายส าราญ     นาคศรี 
นายประมูล      ศรีวิสุทธิ ์
นายสวัสดิ์        น าภา 
นายศักดิ์สกล     ชูชนะ 
นายสทุัน          ช านาญคา้ 
นายสมาน         พวงศรี 
นายประสิทธิ์      ต้นค า 
นายเดชชาย       เชิดช ู
นายสพุรรณ      ชื่นชม 
นายพิมพ์พงศ์  ไชยนา 
นางเพ็ญมณี       มาลัย 
นายถวิล            หารนิไสล 
นางสัมฤทธิ์  กลิ่นแก้วนพรัตน์ 
นางปราณี         มงคลน า 
นายสมคิด         ปัญญาใส 
นางเฉลียว          คงด ี
นางสุภี               ค าภาษา 
นายบุญถิน          พาลี 
นายธวชัชัย         ไชยนา 
นางสาวอ้อย        แสงใส  
นายทองสุข         ขันแก้ว 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต.       
สมาชิกสภา อบต. 
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สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
 

สุนทร         ชาตาด ี
อนงค์        วงลาษ ี
สมพร        การะเกษ 
พิชิต          พุฒตาลดง 
อุดร           กุลวงศ์ 

- 
สมพงษ์       ป้องกัน 
ส าราญ       นาคศรี 
ประมูล      ศรีวิสุทธิ ์
สวัสดิ์        น าภา 
ศักดิ์สกล    ชูชนะ 
สุทัน          ช านาญคา้ 
สมาน          พวงศรี 
ประสิทธิ์     ตน้ค า 
เดชชาย       เชดิช ู
สุพรรณ      ชื่นชม 
พิมพ์พงศ์    ไชยนา 
เพ็ญมณี       มาลัย 
ถวิล         หารินไสล 
สัมฤทธิ์     กลิ่นแก้วนพรัตน์
ปราณี         มงคลน า 
สมคิด         ปัญญาใส 
เฉลียว          คงดี 
สุภี              ค าภาษา 
บุญถิน          พาล ี
ธวัชชัย         ไชยนา 
อ้อย            เสียงใส 
ทองสุข         ขันแก้ว 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายวสันต์   ชัยภูม ิ
นายเล็ก      สีหิน 
นายอรุณ   จวนสาง 
นายสุรพล    ศรีจันทร์ 
นายวีรภัทร   หลักด่าน 
นางเพชรอนันต์   บุญแน่น 
นายจิตติคุณ   จวนสาง 
นายธีระพงษ์    หลักค า 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการฯ นายก อบต. 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

วสันต์    ชัยภูม ิ
เล็ก      สีหิน 
อรุณ   จวนสาง 
สุรพล    ศรีจันทร์ 
วีรภัทร   หลักด่าน 
เพชรอนันต์  บุญแน่น 
จิตติคุณ   จวนสาง 
ธีระพงษ์  หลักค า 

 

 
เปิดประชุมเวลา   09.๐๐  น. 

เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาอบต. (ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ) ได้กล่าวเชิญประธานสภา อบต.ลุมพุก จุด ธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน เสร็จแล้ว จึงได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก เรื่องก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญที่ 3 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62   พร้อม
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

เรื่องการเสียชีวิตของนายสฤษดิ์   ค้าคล่อง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
หมู่ที่ 14 ผมต้องขอโทษด้วยถ้าการต้อนรับขาดตกบกพร่อง 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา ฯ  ให้ที่ประชุม ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   
   สมัยประชุมสามัญวิสามัญ สมัยที่  1 ครั้งที่ ๑ /๒๕62  วันศุกร์ที่  14 มิถุนายน  2562 
   ว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร 

 

ที่ประชมุ    - มีมติรับรอง –  
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 

ประธานสภาฯ ถามสมาชิก ว่ามีท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1   เรื่อง  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  

                         (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 
                                                           

ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับ  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563   จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก จึงเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือ พิจารณาใน
ขั้นรับหลักการ ขอเชิญท่านนายวสันต์   ชัยภูมิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอ
หลักการและเหตุผลพร้อมทั้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 

 

นายก อบต.  บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก
อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

                              ลุมพุกทุกท่าน ได้รับทราบถึงสถานะทางการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ  2562   ดังต่อไปนี้   

  1.  สถานะทางการคลังในปีงบประมาณ  2563  องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
   ได้ประมาณการรายรับไว้จ านวนทั้งสิ้น 56,000,000 บาท  (-ห้าสิบหกล้านบาทถ้วน-) โดย
   ในส่วนของรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บ
   ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิม และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงนิราย 

          จ่ายไว้  จ านวน  56,000,000 บาท  (-ห้าสิบหกล้านบาทถ้วน-)  ซึ่งคาดว่าจะสามารถไป
   จัดท าบริการสาธารณะด้านต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งการจัดท างบประมาณของ
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเป็นการจัดท าแบบสมดุล กล่าวคือ (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)  

          นอกจากนั้นขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 7,998,317.62
            บาท (-เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์-)   

  2. การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖3ตาม
   แนวทางท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ซักซ้อมแนวทางให้องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าและก าหนดประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่แล้ว
   มา (ปีงบประมาณ 2561) ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก จึงได้จัดท าร่างข้อบัญญัติ
   งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖3  เป็นจ านวนเงินรายรับใกล้เคียงกับ ปีงบ
   ประมาณ 2561 กล่าวคือ เป็นจ านวนเงิน 61,481,000 บาท  (-หกสิบเอ็ดล้านสี่แสน 

          แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
  3.  การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  

   แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก จะมีจ านวนจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับ 
   ภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือบริการให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ตามที่ 
   กฎหมายก าหนด โดยองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ก็สามารถด าเนินกิจการตามแผนงาน/
   โครงการที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แม้จะไม่ครบถ้วนทุกรายการ  เพราะมีปัญหาและ 
   อุปสรรคบ้างเล็กน้อยจะได้พิจารณาแก้ไขต่อไป  โดยมีรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖3 ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านไปแล้วนั้น  

 โดยมีรายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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   บนัทกึหลกัการและเหตผุล 

    

ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ องค์การบรหิารสว่นต าบลลุมพุก 

อ าเภอค าเขือ่นแกว้  จงัหวดัยโสธร 
 

        

ดา้น ยอดรวม 

ดา้นบรหิารท ั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท ั่วไป 16,979,937 

  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 739,000 

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม   

  แผนงานการศกึษา 6,216,800 

  แผนงานสาธารณสขุ 2,781,700 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1,613,100 

  แผนงานเคหะและชุมชน 8,058,100 

  แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 210,000 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 440,000 

ดา้นการเศรษฐกจิ   

  แผนงานการเกษตร 810,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 1,090,000 

ดา้นการด าเนินงานอืน่   

  แผนงานงบกลาง 17,061,363 

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิน้ 56,000,000 

 

    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพ่ือพิจารณา
   และให้ความเห็นชอบต่อไป และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ชี้แจงในรายละเอียด
   เพ่ิมเติมเป็นเวลาพอสมควร 

 

ประธานสภา   สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖3 ที่ท่านนายก อบต. ได้แถลงไปแล้วนั้น ต่อไปผมขอให้ 
   ท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 25๖3 ตามล าดับ  เชิญครับ 
 

ที่ประชุม  ได้มีผู้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖3  ดังนี้ 
 - นายพิชิต   พุฒตาลดง สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 - นายศักดิ์สกล   ชูชนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4  อยากให้มีแผนพัฒนาด้านการเกษตร  และติด

กล้อง CCTV  ให้ครบทุกจุด  และผมไม่เห็นด้วยกับการแข่งขันกีฬา 
 - นายสุพรรณ  ชื่นชม  สมาชิกสภา หมู่ที่ 7  มีข้อบกพร่องเล็กน้อย  แต่ในภาพรวมถือว่าดี  

เห็นชอบในการรับหลักการ 
 

ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปรายผมขอเชิญท่าน
นายก อบต.ชี้แจง ครับ 
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ท่านนายก อบต.         เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  กระผม นายวสันต์  ชัยภูมิ ต าแหน่งนายกองค์การ
  บริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ ครับ 

    1. เรื่องกล้อง CCTV  ผมก็ก าลังอยากชี้แจงเหมือนกันครับ  ในโอกาสต่อไปจะติดตั้ง
   เพ่ิม 4 ช่อง ให้ครบทั้ง 8 ช่องครับ   
    2. เรื่องของเกษตรนั้น  กรมการข้าวจะเริ่มด าเนินการก่อสร้าง แต่ยังไม่ด าเนินการ  
                               และได้ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แล้ว  
    3. เรื่องการแข่งขันกีฬา  องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีการจัดการแข่งขันกีฬา  
                               ของสภาเด็กและเยาวชน และถ้ามีปัญหาหรืออุปสรรคคือการทะเลาะวิวาทครับ 

 

ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไมม่ีผู้ประสงค์จะอภิปรายอีก   ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใด เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
2563   ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ขอได้โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯมีมติ เห็นชอบ  ดังนี้ 
 

  เห็นชอบรับหลักการ  25 เสียง 
  ไม่เห็นชอบรับหลักการ  0 เสียง 
  งด ออกเสียง   1 คน 
  ลาประชุม   1 คน 

 

ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563   วาระท่ี  1  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 103 ,105, 107 กล่าวโดยสรุปคือ สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการตามความจ าเป็น แก่กิจการสภา มี
จ านวน ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ประธานสภา ได้หารือท่ีประชุมว่าคณะกรรมการ
แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ควรมีคณะกรรมการจ านวนเท่าใด ใครบ้าง 
โดยให้ที่ประชุมเสนอช่วงเวลาให้สมาชิก เสนอค าแปรญัตติที่เหมาะสม และเสนอชื่อคณะ 
กรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกรับรอง 2  คน เชิญสมาชิกสภา อบต.ลุมพุกเสนอรายชื่อผู้ที่
เหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเชิญครับ 

 

ที่ประชุม  ได้เสนอ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้  
- นายพิชิต  พุฒตาลดง ส.อบต. หมู่ที่ 1 ได้เสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3  คน  

 

ประธานสภาฯ  ได้ถามมติที่ประชุมว่า เห็นควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ แตกต่างจากท่ี 
   นายพิชิต  พุฒตาลดง  เสนอหรือไม่ 
 

ที่ประชุม                             -  ไม่มี  - 
 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุม  เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3  คน และต่อไปขอเชิญ
เสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ 

  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๑    
- นายสวัสดิ์   น าภา  ส.อบต. หมู่ที่  4  ไดเ้สนอ  นายธวัชชัย  ไชยนา   เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ  คนที่ 1 โดยมีผู้ รับรอง  2  คน  คือ นายบุญถิ่น   พาลี   และ  
นางสัมฤทธิ์   กลิ่นแก้วนพรัตน์   เป็นผู้รับรอง 
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ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1 อีกหรือไม่ ครับ 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
  เห็นชอบ   25 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
  งด ออกเสียง   1 คน 
  ลาประชุม   1 คน 
 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุม  เห็นชอบให้นายธวัชชัย   ไชยนา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  1
และต่อไปขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 เชิญครับ 

  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  2    
- นายพิชิต   พุฒตาลดง  ส.อบต. หมู่ที่  2  ได้เสนอ  นายสุพรรณ   ชื่นชม   เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 โดยมีผู้ รับรอง 2 คน คือ นายเดชชาย   เชิดชู  และ 
นางปราณี   มงคลน า   เป็นผู้รับรอง 
 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  2  อีกหรือไม่ ครับ 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
  เห็นชอบ   25 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
  งด ออกเสียง   1 คน 
  ลาประชุม   1 คน 
 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุม  เห็นชอบให้ นายสุพรรณ  ชื่นชม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  2
และต่อไปขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 เชิญครับ 

  คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  3    
- นางสุภี   ค าภาษา  ส.อบต. หมู่ที่  12  ได้เสนอ  นายศักดิ์สกล   ชูชนะ   เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 โดยมีผู้ รับรอง 2 คน คือ นายสมคิด  ปัญญาใส  และ 
นายประมูล  ศรีวิสุทธิ์   เป็นผู้รับรอง 

 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  3  อีกหรือไม่ ครับ 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
  เห็นชอบ   25 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
  งด ออกเสียง   1 คน 
  ลาประชุม   1 คน 
ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุม เห็นชอบให้นายศักดิ์สกล ชูชนะ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 

  
 

เลขานุการสภาฯ  ครับที่ประชุมก็ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62   ทั้งหมด ๓  คน  ดังนี้   ๑. นายธวัชชัย   ไชยนา 
   ๒.นายสุพรรณ  ชื่นชม ๓.นายศักดิ์สกล   ชูชนะ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะ 
   ท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  ห้ามไม่ให้แปรญัตติ 
   รายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะ 
   ได้ค ารับรองจากผู้บริหารหรือญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติเอง 
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ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าได้คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563     แล้ว ต่อไป เป็นการเสนอช่วงเวลา ให้สมาชิกสภาส่งค าแปรญัตติ และผมขอให้
สมาชิกสภาฯ ผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 ก็ให้เสนอค าขอแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นราย
ข้อและเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนวันประชุมเพ่ือ
ประธานสภาฯ จะได้ส่งรายงานให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนวัน
ประชุม  และได้ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงว่าตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 50 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ได้ก าหนดให้ประธานสภา
ท้องถิ่น จะต้องส่งรายงานค าขอแปรญัตติของสมาชิก ในกรณีที่มีการยื่นค าขอแปรญัตติให้ที่
ประชุมต้องไม่น้อยกว่า 24  ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

 

ประธานสภาฯ  ครับเป็นอันว่าที่ประชุมก็ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ทั้งหมด ๓ คน เพ่ือพิจารณาแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ 50 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ได้ก าหนดให้ประธานสภา
ท้องถิ่น  จะต้องส่งรายงานค าขอแปรญัตติของสมาชิก  ในกรณีที่มีการยื่นค าขอแปรญัตติให้
ที่ประชุมต้องไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง  นับตั้งแต่สภาท้องถิ่ นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ  ผมขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติและก าหนดวัน
ประชุมให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ เป็นระยะเวลากี่วันเชิญครับ 

 

ที่ประชุม  - นาพิชิต   พุฒตาลดง  ส.อบต. หมู่ 1   เสนอวันรับค าแปรญัตติ  จ านวน  3  วัน ตั้งแต่
   วันที่  8 , 9 , 10  เวลา  08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลลุมพุก  และวันที่  11  สิงหาคม  2562 เป็นวันแปรญัตติ  
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออีกเป็นอันว่า
วันประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

 วันที่  ๑1  สิงหาคม  ๒๕62  หากมีท่านใดประสงค์จะแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ฯ  ก็ให้ยื่นแบบขอเสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่  8,9,10  
สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ลุมพุก 

ที่ประชุม                        - รับทราบ - 
 

เลขานุการสภาฯ  ครับตามที่ ที่ประชุมได้ก าหนดวันที่  11   สิงหาคม   2562 เป็นวันแปรญัตติ
ดังนั้นผมขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุมครั้งแรกเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00  น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 

ที่ประชุม                       - รับทราบ - 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 6.1  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่ออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
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ประธานสภา ผมได้รับญัตติจาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพ่ืออนุมัติ โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม  เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาครับ 

 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาสมาชิกสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายวสันต์  ชัยภูมิ  ต าแหน่ง  นายก
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
   เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดย อาศัยอ านาจตามความ 

ในข้อ 27  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

   ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ  ดังนี้ 
    รายการที่ 1 โอนลด 
    โอนจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่าย  ค่าวัสดุ   
   ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่นอ่ืน จ านวน  27,000 บาท  
   (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน )   
   รวมขอโอนลดงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  27,000 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน )   
 

    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อ่ืน 
   เพ่ือจัดซื้อชุดถาดฟอกอากาศระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขี้เหล็ก  หมู่ 4  พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
   จ านวน  1  ชุด  เป็นเงิน 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) 
   รวมขอโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  27,000 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน )   
 

    รายการที่ 2 โอนลด 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่าย  ค่าวัสดุ  ประเภท 
   รายจ่าย ค่าวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่นอ่ืน จ านวน 170,000บาท  
   (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )   
   รวมขอโอนลดงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน )   
 

    โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อ่ืน 
   เพ่ือจัดซื้อชุดกรอกสนิมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านขี้เหล็ก  หมู่ 4 พร้อมติดตั้ง ตะแกรง  
   สแตนเลส  4 ชั้น  ประกอบด้วย                                                                                          
     -ชุดฉีดสารเร่งตกตะกอน (PAC)                                                                                                                                         
    -เครื่องกรองสแตนเลส (Manganese)                                                                                                                                           
    -เครื่องกรองสแตนเลส (Carbon)                                                                                                                                   
   พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน ) 
   รวมขอโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน ) 
 

ประธานสภา       สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงไป 
   แล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
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ที่ประชุม  ได้มีผู้อภิปรายประเด็นให้ความเห็นชอบเพ่ืออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้ 

 

    - นายศักดิ์สกล  ชูชนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4  ผมเห็นการกับโครงการนี้ครับ 
                               - นายสุพรรณ   ชื่นชม  สมาชิกสภา  หมู่ที่  7  ยินดีกับประชาชนที่จะใช้น้ าสะอาด  

ปลอดภัย  แต่ก็ขอให้ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ 
 

ประธานสภา  ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีเชิญท่านนายก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกชี้แจง ครับ                                                            
  

นายกอบต.  เรียนประธานสภา อบต.ลุมพุก สมาชิกสภาทุกท่าน ข้าพเจ้า  นายวสันต์ ชัยภูมิ  ต าแหนง่
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ผมขอขอบคุณกองช่างครับที่ส ารวจหมู่บ้านว่ามี 
   หมู่บ้านไหนไม่มีประปา มาถึงตอนนี้ประชาชนได้มีประปาใช้จนครบทุกหมู่บ้าน  ซึ่งต่อไปนี้
   จะเป็นการบ ารุง  รักษา ซ่อมแซม และดูแลเรื่องคุณภาพน้ าครับ 
                                            

ประธานสภา     ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ
มติที่ประชุม 

 

ที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้  โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 25 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    ลาประชุม 1 คน 
                                                     

ประธานสภา        สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ โอนเงิน
    งบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ   
    

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถาม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  
                              ของผู้บริหารหรืองานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เชิญครับ 
 

ที่ประชุม โดย มีสมาชิก อภิปรายสอบถามตามล าดับดังนี้ 
 

- นายศักดิ์สกล  ชูชนะ ส.อบต. หมู่ที่ 4 ของบประมาณวางท่อห้วยเขมรและเครื่องสูบน้ า
ด้วยครับ              

- นายสุพรรณ  ชื่นชม ส.อบต. หมู่ที่ 7  เรื่องโซลาเซลล์ที่ยังเชื่อมต่อไม่ได้ครับ ไดด้ าเนิน 
การซ่อมแล้วแต่ก็ยังใช้ไม่ได้  ขอขอบคุณท่านนายกท่ีไปซ่อมแซมถนนเส้นโนนตากวาง
และเส้นโนนตาบอด ซึ่งท าให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวกข้ึนมากครับ และเรื่อง
เปลี่ยนท่อระบบประปา  ซึ่งเป็นท่อเก่าได้ฝังและใช้มานานแล้วครับ   

- นายสวัสดิ์  น าภา ส.อบต. หมู่ที่ 4  อยากให้ซ่อมแซมถนนเส้นห้วยเขมรเป็นหลุมเป็นบ่อ
ครับ 

- นายพิชิต   พุฒตาลดง  ส.อบต. หมู่ที่ 1  เรื่องการเสียชีวิตของนายสฤษดิ์  ค้าคล่อง  
น่าจะมีการไว้อาลัยครับ 
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- นายประสิทธิ์   ต้นค า  ส.อบต.  หมู่ที่ 6 เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจะท ายังไง
และเรื่องแผงโซลาเซลล์  ยังไม่คืนเงิน  และอีกเรื่องครับอยากได้งบประมาณในการดูแล
ระบบประปาเหมือนกันครับ  
 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถาม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  
                              ของผู้บริหารหรืองานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญ นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลลุมพุก ชี้แจงค่ะ 
 

นายก อบต. ได้กล่าวขอบคุณ สมาชิกทุกท่าน ที่รับร่างหลักการ ในวาระท่ี 1 และชี้แจงว่า ดังนี้ 
- เรื่องการเปลี่ยนท่อระบบประปาให้ด าเนินการส่งเรื่องเข้ามาเลยครับ 
- เรื่องถนนเส้นที่ช ารุด  เป็นหลุมเป็นบ่อ ส่งเรื่องมาครับจะรีบให้กองช่างไปด าเนินการ

ส ารวจครับ 
- เรื่องประปา  หมู่ที่ 6  ไดด้ าเนินการเรียบร้อยแล้วครับโดยชาวบ้านใช้งบของตัวเอง  
- เรื่องแผงโซลาเซลล์ที่ยังไม่ได้เงินคืน ไม่เกี่ยวกับ อบต.ลุมพุกครับ  เกี่ยวกับนายกคน

เดียวเดี่ยวผมจะชดเชยเองครับ 
 

ประธานสภา ฯ  ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายคณะผู้บริหารหรือไม่ ครับ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

ประธานสภา ฯ  ได้กล่าวนัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ในวันที่ 15  สิงหาคม  2562  เวลา  
   10.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก    และกล่าวปิดประชุม     
 

ปิดประชุม   เวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 

(ลงชื่อ)      สมพร  การระเกษ    นสผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายสมพร   การะเกษ) 
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 

- ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง 
 
 (ลงชื่อ)   สุพรรณ   ชื่นชม  ผู้ตรวจ   (ลงชื่อ) สุภี   ค าภาษา   ผู้ตรวจ 
          นายสุพรรณ   ชื่นชม        นางสุภี   ค าภาษา    
     สมาชิก.อบต            สมาชิก.อบต 
 

 (ลงชื่อ)   ปราณี   มงคลน า  ผู้ตรวจ    
          นางปราณี   มงคลน า               
     สมาชิก.อบต          
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ    สมัยที่  1  ครัง้ที่ ๑ /๒๕62
ประจ าปี พ.ศ. 2562  วันศุกร์ที่   14   มิถุนายน  2562  เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  เมื่อ
วันที่  7  สิงหาคม  2562 
 

    (ลงชื่อ)       สุนทร  ชาตาดี      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                (นายสุนทร   ชาตาดี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 


