
 
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่  2/๒๕62 
ในวันพฤหัสบด ีที่  15  สิงหาคม  ๒๕62   เวลา  10.๐๐  น.   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
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นายสนุทร        ชาตาด ี
นางอนงค์        วงลาษ ี
นายสมพร       การะเกษ 
นายพชิิต       พุฒตาลดง 
นายอุดร        กุลวงศ ์
นายไพบลูย์     ผาสุขมุล 
นางสมพงษ์     ป้องกัน 
นายส ารา      นาคศรี 
นายประมูล      ศรีวิสุทธิ์ 
นายสวัสดิ์        น าภา 
นายศักดิ์สกล     ชูชนะ 
นายสทุัน          ช านา คา้ 
นายสมาน         พวงศรี 
นายประสิทธิ์      ต้นค า 
นายเดชชาย       เชิดช ู
นายสพุรรณ      ชื่นชม 
นายพิมพ์พงศ์  ไชยนา 
นางเพ็ มณี       มาลัย 
นายถวิล            หารนิไสล 
นางสัมฤทธิ์  กลิ่นแก้วนพรัตน์ 
นางปราณี         มงคลน า 
นายสมคิด         ปั  าใส 
นางเฉลียว          คงด ี
นางสุภี               ค าภาษา 
นายบุ ถิน          พาลี 
นายธวชัชัย         ไชยนา 
นายสฤษดิ์         ค้าคล่อง 
นางสาวอ้อย        แสงใส  
นายทองสุข         ขันแก้ว 

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

สุนทร       ชาตาด ี
อนงค์        วงลาษ ี
สมพร        การะเกษ 
พิชิต         พุฒตาลดง 
อุดร          กุลวงศ์          
ไพบูลย์       ผาสุขมุล 
สมพงษ์     ป้องกัน                    
ส าราญ      นาคศรี 
ประมูล       ศรีวิสุทธิ ์
สวัสดิ์        น าภา 
ศักดิ์สกล    ชูชนะ 
สุทัน         ช านาญคา้ 
สมาน        พวงศรี 
ประสิทธิ์     ตน้ค า 

- 
สุพรรณ      ชื่นชม 
พิมพ์พงศ์    ไชยนา 

- 
ถวิล          หารินไสล 
สัมฤทธิ์     กลิ่นแก้วนพรัตน ์
ปราณี        มงคลน า 
สมคิด         ปัญญาใส 
เฉลียว          คงดี 
สุภี               ค าภาษา 
บุญถิน          พาล ี
ธวัชชัย         ไชยนา 

- 
อ้อย            แสงใส 
ทองสุข         ขันแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลาประชุม 
 
 

  ลาประชุม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
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นายวสันต์   ชัยภูม ิ
นายเล็ก      สีหิน 
นายอรุณ     จวนสาง 
นายสุรพล    ศรีจันทร์ 
นายจิตติคุณ    จวนสาง 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการฯ นายก อบต. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

วสันต์    ชัยภูม ิ
เล็ก      สีหิน 
อรุณ     จวนสาง 
สุรพล    ศรีจันทร์ 
จิตติคุณ    จวนสาง 
 

 
 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 

 

เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขนุการสภาอบต. (ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ) ได้กล่าวเชิ ประธานสภา อบต.ลุมพุก  จุด ธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย  และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  เสร็จแล้ว  จงึได้อ่านประกาศอ าเภอค าเขื่อน
แก้ว  เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  สมัยวิสามั   สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2562   พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

   - ไม่มี - 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา อบต.  ขอให้ที่ประชุม ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว  สมัยสามั   
   สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1/2562  ในวันอังคารที่ 5  มีนาคม  2562  ว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือ 
   เพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร 

 

ที่ประชุม    - มีมติรับรอง –  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุม ว่ามสีมาชิกท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 เรื่องญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

ประธานสภา อบต.  ด้วยผมได้รับ ัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  เรื่อง พิจารณาให้
ความเห็นชอบในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขอเชิ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเสนอ  รายละเอียดต่อที่ประชุม  ขอเชิ ท่านนายก ครับ 
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ท่านนายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผม  นายวสันต์  ชัยภูมิ  ต าแหน่ง  นายกองค์การ
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอ ัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเพ่ือพิจารณา 
   ให้ความเห็นชอบในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ตามหนังสือ 
   กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562 
   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  และ 
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.2551 
   มาตรา  19  วรรคสาม  ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก 
   คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับ 
   แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารเชิง 
   พ้ืนที่แบบบูรณาการ  พ.ศ.2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่ม 
   จังหวัด  และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลา 5  ปี  ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลา 4 ปี  มีความ 
 สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน 
 โครงการ  กิจกรรม  และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กระทรวงมหาดไทยจึง 
 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
 2565) ให้แล้วเสร็จภายในวนัที่  15  มิถุนายน  2562  เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป  ส่วนรายละเอียดผมขอเชิ  
 นายจิตติคุณ   จวนสาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงครับ 
นักวิเคราะห์นโยบาย เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลลุมพุก  และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอชี้แจงรายละเอียดแนวทางการทบทวน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิก 
 แล้วโดยผมจะขอ อนุ าตสรุปรายละเอียดดังนี้ครับ 

แผนงาน จ านวนโครงการ 
ปีพ.ศ.2561-2565 

หมายเหตุ 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 23  
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8  
3.แผนงานการศึกษา 17  
4.แผนงานสาธารณสุข 9  
5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 14  
6.แผนงานเคหะและชุมชน 358  
7.แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 6  
8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

6  

9.แผนงานการเกษตร 5  
10.แผนงานพานิชย์ (งานประปา) 1  
11.แผนงานงบกลาง 3  

รวมทั้งสิ้น 450  
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ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือเสนอแนะอะไรไหมครับ 
 

ที่ประชุม ได้มีสมาชิก อภิปรายสอบถามตามล าดับดังนี้ 
1. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ผมนายพิชิต  พุฒตาลดง 

 สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  หมู่ที่ 1  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล  จุดสิ้นสุดโครงการ 
 ได้หรือไม่ครับ 

2. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ผมนายศักดิ์สกล   ชูชนะ 
 สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  หมู่ที่ 4  ตัวเลขพิมพ์ผิดพลาดขอให้ตรวจสอบด้วยและต้องรอ 
 งบประมาณไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้รับการจัดสรรเพื่อด าเนินการ  และแก้ไขปั หาใช่หรือไม่ครับ 
 

ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามี สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่ครับ 
 ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการทบทวนแผนพัฒนา 
 ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  โปรดยกมือครับ 
 

ที่ประชุม มี มติ ให้ความเห็นชอบ  24 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
 งดออกเสียง   1 เสียง 
 ลาประชุม   3 คน 
 

ประธานสภาฯ สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  มีมติเห็นชอบในการทบทวน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    

ประธานสภา  ได้สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใด  จะสอบถามหรือเสนออะไรหรือไม่ 
ที่ประชุม ได้มีสมาชิก  อภิปรายสอบถามตามล าดับดังนี้ 

1.ผมนายสวัสดิ์  น าภา  สมาชิกสภา  อบต.ลุมพุก  หมู่ที่ 4 เรื่องน้ าประปาเหลืองอยากให้ 
แก้ปั หาให้ด้วย  เพราะเกรงว่าราฎรจะได้รับอันตรายในการอุปโภค  บริโภค 
2.ผมนายศักดิ์สกล   ชูชนะ  สมาชิกสภา  อบต.ลุมพุก  หมู่ที่ เรื่องน้ าประปา  ม.4 น้ ามีสี 
เหลืองและมีคราบสนิมในท่อไหลออกมา  อยากให้มีระบบกรองน้ าที่ดีได้มาตรฐานและแก้ไข 
ด้วยเพราะมีปั หามานานแล้วครับ 
3.ผมนายไพบูลย์   ผาสุขมูล  สมาชิกสภา  อบต.ลุมพุก  หมู่ที่ 2 ประปาภูมิภาคก็มีสนิม 
เหมือนกันไม่เฉพาะประปาของหมู่ที่ 4 
4.ผมนายสุพรรณ   ชื่นชม  สมาชิกสภา  อบต.ลุมพุก  หมู่ที่ 7   อยากให้เร่งด าเนินการ 
ซ่อมไฟฟ้าสายดับให้โดยด่วนและเรื่องน้ าประปาขุ่น  เหลือง  หรือน้ าใสบางที่ครับเป็นเรื่อง 
ธรรมชาติถ้าน้ าเหลืองเราควรแก้ไขท่ีต้นเหตุ 

 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอะไรอีก 
   หรือไม่ครับ  ภ้าไม่มี  ผมขอเชิ ท่านนายก  อบต.ลุมพุกชี้แจงครับ 
 

นายก อบต.  ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ทุกท่านี่ได้กรุณาน าเสนอปั หาต่างๆ ตามท่ีท่าน 
   สมาชิกสภาได้สอบถามมาผมขอชี้แจงในประเด็นต่างท่ีท่านสมาชิกสภาสอบถามดังนี้ ครับ 
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   ประเด็นปั หาที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม กระผมจะด าเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด ซึ่งปั หาหรือ 
   อุปสรรคบางอย่างก็ได้ด าเนินการแก้ไขและด าเนินการไปบ้างแล้วครับ 
 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายคณะผู้บริหารหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ 
   ปิดการประชุม 
 

ที่ประชุม   -ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามอีก- 
 

ประธานสภา อบต. กล่าวปิดประชุม    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 าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามั สมัยที่ 2  ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 
2562  เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามั  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  14   มิถุนายน  2562 
 
 

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


