
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี 2562 

ในวันจันทร์ ที่  11  กุมภาพันธ์   ๒๕62   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับที ่                ชื่อ - สกุล                 ต าแหน่ง           ลายมือชื่อ     หมายเหตุ 
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นายสนุทร         ชาตาดี 
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 
นายสฤษดิ์           ค้าคล่อง 
นางสาวอ้อย        แสงใส  
นายทองสุข         ขันแก้ว 

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

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 

- 
ประสิทธิ์      ตน้ค า 
เดชชาย       เชดิช ู

- 
พิมพ์พงศ์    ไชยนา 

- 
ถวิล          หารินไสล        

- 
ปราณี         มงคลน า 
สมคิด         ปัญญาใส 
เฉลียว    คงดี 
สุภี               ค าภาษา 
บุญถิน          พาล ี
ธวัชชัย         ไชยนา 

- 
อ้อย          แสงใส 
ทองสุข      ขันแก้ว 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
5 
6 
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นายวสันต์   ชัยภูม ิ
นายเล็ก      สีหิน 
นายอรุณ   จวนสาง 
นายสุรพล  ศรีจันทร์ 
นายวีรภัทร  หลักด่าน 
นายจิตติคุณ    จวนสาง 
นายธีระพงษ์   หลักค า 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการฯ นายก อบต. 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 

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

 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 

 เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขนุการสภาอบต. (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ลุมพุก ) ได้กล่าวเชิญประธานสภา อบต.ลุมพุก จุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน เสร็จ
แล้ว จึงได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่องก าหนดสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม 
สมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62   พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้ งที่แล้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  

ครั้งที่  1 /2561  ในวันที่  2   พฤศจิกายน  2561  ว่ามีข้อที่จะต้องแก้ไขหรือเพ่ิม 
หรือไม่อย่างไร  
 

ที่ประชุม    - มีมติรับรอง –  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 

ประธานสภาฯ ถามสมาชิก ว่ามีท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

๕.๑  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  และสมัยแรกของปี  
พ.ศ.  ๒๕63 
 

ประธานสภา อบต. ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๑ (๓)  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีกี่ สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่ 
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 วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนด
กี่วันการก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภา
น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี   โดยให้น าความในข้อ  11 มา 
บังคับโดยอนุโลม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายและรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ 
 

เลขานุการสภา อบต. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  กระผมนายสมพร   การะเกษ 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบดังนี้การ
   การก าหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นด้วยระเบียกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการประชุมสภา 
   พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๑ (๓)  และ   ข้อ ๒๑  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะ
   เริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
   ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วันการ ก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้
   เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย  ถ้าไม่มีขอสมาชิก
เสนอวันก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.2562  ว่าจะให้มีสมัยประชุม
สามัญประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  และ
ให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน
เชิญครับ 

 

ที่ประชุม   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก    ผมนายพิชิต   พุฒตาลดง  
  ส.อบต. หมู่ที่ 1  ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562  เป็น  
 4 สมัย  ดังนี้ 
  สมัยที่  1 วันที่ ๑ - ๑๕   กุมภาพันธ์  2562   
  สมัยที่  2 วันที่  1 - 15  มีนาคม  2562 
  สมัยที่  3  วันที่ 1 - 15  สิงหาคม    2562 
  สมัยที่  4  วันที่ 1 - 15  พฤศจิกายน 2562  
 และสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป คือ วันที่ ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕63   
 

ประธานสภา อบต. ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญอีกไหม ถ้าไม่มีผม
   ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  และให้ความเห็นชอบก าหนดสมัย 
   ประชุม  สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  และสมัยแรกของปี พ.ศ.2563 โปรดยกมือครับ    
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 และสมัยแรกของปี 
พ.ศ.  2563   ดังนี้    

 

   เห็นชอบ จ านวน  22 เสียง 
   ไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง 
   ลาประชุม จ านวน  5 เสียง 
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ประธานสภา อบต. สรุปเป็นว่าทีป่ระชุมเห็นด้วยกับ นายพิชิต   พุฒตาลดง  ส.อบต. หมู่ที่ 1 

ที่เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕62  และสมัยแรกของปี  
พ.ศ.  ๒๕63 ดังนี้  
 

  สมัยที่  1 วันที่ ๑ - ๑๕   กุมภาพันธ์  2562   
  สมัยที่  2 วันที่  1 - 15  มีนาคม  2562 
  สมัยที่  3  วันที่ 1 - 15  สิงหาคม    2562 
  สมัยที่  4  วันที่ 1 - 15  พฤศจิกายน 2562  
 และสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป คือ วันที่ ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕63   

 

5.2  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี 
พ.ศ.2562 
 

ประธานสภา อบต. ผมได้รับญัตติจาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
และอนุมัติ งบประมาณตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
ส่วนรายละเอียดผมขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ได้อ่านญัตติและ
ชี้แจงหลักการและเหตุผล  ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  เพ่ือให้สมาชิก
ได้รับทราบ 

 

นายก อบต. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายวสันต์  ชัยภูมิ  ต าแหน่ง  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ  89  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน       
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแก้ ไข เ พ่ิม เติมจนถึ งปั จจุบัน  (ฉบับที่  4  พ .ศ .2561)  และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 6222  ลงวันที่  31  ตุลาคม  2559
เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น  ตาม
มติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่  13  กันยายน  2559 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่   ซึ่งขณะนี้  อบต.ของเรามีเงินสะสมประมาณ
11,528,317.62 (สิบเอ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบสอง
สตางค์) และได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุไว้แล้วไม่น้อยกว่าสามเดือนตามระเบียบแล้วครับ  โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
บัญชีแนบท้ายญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังนี้ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายแนบท้ายญัตต ิ
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

1. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 310,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านลุมพุก 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายไพบูลย์ อดทน ถึงที่นางสุภาพร หัศจรรย์ ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่คสล. ไม่น้อยกว่า  
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500.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร และป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

2. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 279,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านลุมพุก 
ต าบล ลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายบุญมี จักรไชย ถึงที่นางราตรี ค าลือ ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
480.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร และป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

 

3. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 301,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโครงสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก     
หมู่ที่  3 บ้านโพนแพง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  สายจากที่นายบรรลือ ตรางา ถึงที่                  
นางอ าไพ เรียบร้อย เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร              
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้าง
ละ 0.00 - 0.30 เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

 

4. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 291,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นานายสมปอง กิ่งชา ถึงที่นานางสาวมะลิวรรณ ไชยนา         
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร และป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

 

5. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 430,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินลงดินถม หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง       
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จ านวน 3 จุด จุดที่ 1 สายจากถนนโคกกลาง – นาโพธิ์ ถึงที่           
นายบุญวาสน์ ทองเฉลิม จุดที่ 2 สายจากถนนโคกกลาง – เหล่ามะเขียว ถึงที่นางบัวทอง ศรีวิสุทธิ์ จุดที่ 3 สายจาก
ถนนโคกกลาง – นาโพธิ์ ถึงที่นายสมบูรณ์ วงษ์สิงห์ มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า  3 ,800.00 ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 0.50 
เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,900.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

 

6. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 269,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6    
บ้านโนนยาง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายเคน ต้นค า ถึงที่นายบัวพัน ศรีโชค           
วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ยาว 215.60 เมตร        
บ่อพัก คสล. ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 - 0.85 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 
เมตร    จ านวน 21 บ่อ และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
7. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 358,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาลด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ที่สาธารณประโยชน์หนองหาบแห หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาบแห ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
จังหวัดยโสธร ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก 36.00 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ าบาดาล 

แบบ Submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 3 เฟส 220 โวสต์ และตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

 

8. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 451,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอน
เขือง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากถนนแจ้งสนิท ถึงที่นายสมจิตร มาลัย ขยายเขตทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.15  



-6- 
 
เมตรหรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 – 
0.30 เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
9. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 279,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายค ามี หินทอง ถึงที่นางไพ พิมพ์ทอง ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
480.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร และป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
10. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 111,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแหล่ง
แป้น ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางหนูใจ บัวนาค ถึงที่นางไหล สีหิน ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า                    
192.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร และป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด  
 

11. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 323,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 11                      
บ้านสมสะอาด ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางจุก น าภา ถึงที่นายอุดม จันทร์ทป วาง
ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ ยาว 200.00 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 
0.50 x 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 – 0.85 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จ านวน 20 บ่อ 
เทคอนกรีตขยายเขตถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 126.63 ตารางเมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก
ก าหนด  
 

12. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 298,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12                 
บ้านหนองแสง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  สายบริเวณที่นางสวิง สีหิน ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า                    
500.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร และป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

13. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 279,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13                       
บ้านร่องค า ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายเสถียร ปัญญาใส ถึงที่นางเริ่ม แท่งทอง           
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร และป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
     

14. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 282,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14                   
บ้านโคกกลาง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางฉลวย ขวัญทอง ถึงที่นางวันทา ศรีจันทร์           
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร และป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
15. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 280,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโครงสร้างทางดินลงดินถมพ้ืนทางลงหินคลุก 
หมู่ที่ 15 บ้านเหล่าฝ้าย ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายทวี ไชยนา ถึงที่นางทองพูล 
ดาษดื่น ลงดินถมปรับปรุงคันทาง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 385.00 ลูกบาศก์เมตร ลงวัสดุพื้นทางหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร  



-7- 
 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 192.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ย และป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
16. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 197,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย องค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่ อนแก้ว    
จังหวัดยโสธร ป้ายศูนย์เด็กเล็ก ขนาดกว้าง 7.40 เมตร สูง 2.20 เมตร จ านวน 2 ป้าย และป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
17. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 494,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว และประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย      
หมู่ที่ 15 บ้านเหล่าฝ้าย ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สถานที่ก่อสร้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
เหล่าฝ้าย ก่อสร้างรั้ว ขนาดความยาว 202.35 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมประตูสแตนเลสบานเลื่อน ขนาดบาน   
1.50 x 5.80 เมตร และประตูสแตนเลสบานเปิด ขนาดบาน 1.50 x 1.20 เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

18. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 328,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15                   
บ้านเหล่าฝ้าย ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากถนนเหล่าฝ้าย – หนองเลิง ถึงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเหล่าฝ้าย ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง 2 ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 0.00 - 0.30 
เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

19. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 210,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่  10                   
บ้านแหล่งแป้น ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายค าภา ขันหล่อ ถึงที่นายวิชิต วิเศษวงษา   
ลงวัสดุพ้ืนทางหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 175.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ย และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
 

20. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 93,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านเหล่าฝ้าย ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สถานที่ก่อสร้าง ที่สาธารณประโยชน์ป่าชุมชน                       
บ้านเหล่าฝ้าย  ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ลงดินลูกรังขอบลานขนาดกว้าง 0.50 เมตร  ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
21. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 310,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ า ห้องส้วม เพ่ือรองรับผู้มาติดต่อ
ราชการสถานที่ก่อสร้าง ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร สูง 2.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 13.00 ตารางเมตร และป้าย
โครงการ จ านวน     1 ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

 

ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมตาม
รายละเอียดโครงการหรือไม่เชิญครับ 

 

ที่ประชุม ได้มีสมาชิกอภิปรายสอบถามตามล าดับ  ดังนี้ 
 1. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ผมนายพิชิต    พุฒตาลดง 
 สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ 1  ผมเห็นด้วยครับแต่ต้องรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จด้วยนะครับ 

2. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ผมนายศักดิ์สกล  ชูชนะ 
 สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ 4  ผมอยากทราบสถานะทางการคลังครับ 
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3. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ผมนายประสิทธิ์    ต้นค า 

 สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ 6  อยากสอบถามว่าและอยากทราบเหตุผลของการด าเนินการ
โครงการต่างๆเช่นก่อสร้างรางระบายน้ าก่อนการกาอสร้างถนน 

 

ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือเสนอแนะอะไรไหมครับ 
 ถ้าไม่มีผมขอเชิญนายวสันต์  ชัยภูมิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกชี้แจงครับ 
 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวสันต์ ชัยภูมิ  ต าแหน่งนายก องค์การ 
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก  ขอชี้แจงดังนี้ครับ  จึงมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการก่อน 
   -  เรื่องการก่อสร้างรางระบายน้ าก่อนก่อสร้างถนน  โครงการดังกล่าวได้ผ่านการประชาคม
   หมู่บ้านบ้านโนนยาง   หมู่ที่ 6  เรียบร้อยแล้วครับ   และบ้านโนนยางยังได้จัดล าดับ 
   ความส าคัญของโครงการตามความจ าเป็นและเดือดร้อนแล้ว  ซึ่งโครงการก่อสร้างรางระบาย
   น้ าได้ล าดับความส าคัญเป็นอันดับแรกของการประชาคมครับ 
 

ประธานสภา อบต. ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไหม ถ้าไม่มีผมขอ
   มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และให้ความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงิน
   สะสมประจ าปี  พ.ศ.2562  ครับ   
 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  แต่ละโครงการ  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

  มีมติให้อนุมัติ จ านวน  22 เสียง 
  ไม่อนุมัติ จ านวน  - เสียง 
  งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง 
  ลาประชุม จ านวน  5 เสียง 
 
ประธานสภา อบต.        สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่าย 
   ขาดเงินสะสม  ประจ าปี 2562  จ านวน  21  โครงการ 
 

 5.3 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการต่อใบอนุญาตบ่อนพนัน ประเภทไก่ชน  
ประจ าปี  2562 

ประธานสภาฯ  ด้วยกระผมได้รับญัตติ จาก นายวสันต์  ชัยภูมิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
ลุมพุก   เรื่อง  การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการขอต่อใบอนุญาต  บ่อนการพนัน 

 ประเภทชนไก่ ประจ าปี ๒๕62  ของนายบัญชา  ชารีแก้ว ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก เสนอ ญัตติ  เชิญครับ 

 

นายก อบต.  เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ข้าพเจ้า นายวสันต์  ชัยภูมิ  ต าแหน่ง  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ได้รับหนังสือจากนายอ าเภอค าเข่ือนแก้ว เรื่องขออนุญาต
ตั้งบ่อนการพนันประเภทชนไก่  ประจ าปี  ๒๕62 ของนายบัญชา     ชารีแก้ว    บ้านเลขที่  
537  หมู่ที่  ๑  ต าบล   ลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  จ านวน   3   สังเวียน 
มีก าหนด ๑  ปี   ต้ังแต่วันที่ 24   เมษายน  2562  ถึง วันที่ 23   เมษายน  2563   ซ่ึง
เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในเรื่องดังกล่าข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพื่อพิจารณา 
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 และให้ความเห็นชอบในการขอต่อใบอนุญาต บ่อนการพนันประเภทชนไก่  ประจ าปี ๒๕62  
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดตามหนังสืออ าเภอค าเข่ือนแก้ว ที่แนบมา
พร้อมญัตติที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก เพื่อพิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่อย่างไรเชิญครับ                                                               
 

ที่ประชุม ได้มีสมาชิก  อภิปรายสอบถามตามล าดับดังนี้ 
 1. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   ผมนายพิชิต   พุฒตาลดง 
 ส.อบต.  หมู่ที่ 1  ได้อภิปราย   ว่าสมควรด ารงไว้  เพราะเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างงาน

และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน  เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไก่ชนพื้นเมือง  และไม่มีผลเสีย
แต่อย่างใด 

 2. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ผมนายศักดิ์สกล ชูชนะ  สมาชิก 
 ส.อบต.  หมู่ที่ 4  เห็นด้วยครบัเพราะเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไก่ชนพื้นเมืองครับ                                              
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีกระผมขอจะมติทีป่ระชุมให้ความเห็นชอบ
ให้ในการขอต่อใบอนุญาตบ่อนการพนันประเภทชนไก่  ประจ าปี  ๒๕62  ของ 

 นายบัญชา   ชารีแก้ว     โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติในการต่อใบอนุญาตบ่อนการพนันประเภทไก่ชนด้วยคะแนนเสียงดังนี้
       

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 22 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    ลาประชุม 5 คน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม  การปฏิบัติงานใน อ านาจหน้าที่

ของผู้บริหารหรืองานที่เกี่ยวข้องหรือไม่  เชิญครับ 
 

ที่ประชุม  ได้มีสมาชิก  อภิปรายสอบถามตามล าดับดังนี้ 
   

   1. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ผมนายสวัสดิ์  น าภา  ส.อบต. 
   ม.4 ขอสอบถามเรื่องน้ าประปาหมู่บ้านมีผู้ขอใช้น้ าประปาเพ่ิมข้ึน   อยากให้ปรับปรุง 
   คุณภาพน้ าให้ดีขึ้นเนื่องจากน้ ามีสนิม เพื่อให้ผู้ใช้น้ าประปาได้ใช้น้ ามีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ครับ 
   2. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   ผมนายศักดิ์สกล   ชูชนะ  
    ส.อบต. ม.4 ขอสอบถามเรื่องโซลาเซลที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมกิจการพลเรือนทหาร
   อากาศว่าสามารถน าไปด าเนินการได้หรือยัง , ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวที่ได้รับอนุมัติจากสภา 
   ตอนนี้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ เพราะเกษตรกรอยากได้เมล็ดพันธ์ที่มีคุณภาพดีเพ่ือ 
   น ามาปรับปรุงพันธ์ข้าวและจ าหน่ายได้ราคาที่ดี  และ  เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าบ้านขี้เหล็ก  
   หมู่ที่ 4  อยากให้เร่งด าเนินการด้วยครับ 
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   3. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   ผมนายพิชิต   พุฒตาลดง  
    ส.อบต. ม.1 ได้ส่งโครงการขุดลอกหนองพิมาน  อยากให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลลุมพุกรีบประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด้วยครับ 
   4. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   ผมนายไพบูลย์   ผาสุขมูล  
    ส.อบต.  ม.2  เรื่องไฟฟ้าสายดับถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ผู้บริหารตรวจสอบความคุ้มค่า 
    ระหว่างการใช้โซลาเซลล์แบบส าเร็จรูปและการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างไหนมีค่าใช้จ่าย 
    น้อยกว่ากันและมีความคุ้มค่ากว่าฝากผู้บริหารด้วยครับ 
   5. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   ผมนายประสิทธิ์   ต้นค า  
    ส.อบต.  ม.6  ขอสอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างระบบประปา  หมู่บ้าน  หมู่ที่ 6  ยังอยู่ใน 
   ระยะรับประกันหรือไม่ครับ  เนื่องจากน้ ามีลักษณะเค็ม  จึงท าให้ท่อแป๊ปส่งน้ าเป็นสนิมและ 
   รั่วซึมไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประธานสภา  ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีเชิญท่านนายก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกชี้แจง ครับ 
  

นายกอบต.  เรียนประธานสภา อบต.ลุมพุก สมาชิกสภาทุกท่าน ข้าพเจ้า  นายวสันต์ ชัยภูมิ  ต าแหนง่
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ ครับ 
 

                              1. เรื่องประปาบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ผมจะก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบน้ าประปาให้ตรวจสอบ 
   คุณภาพของน้ าครับ  เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้ใช้น้ าที่มีคุณภาพ 
   2. เรื่องโซลาเซลล์ถ้าเกษตรกรท่านใดที่ไม่พร้อมด าเนินการแต่ได้จ่ายค่าขนส่งแล้วสามารถ 
   มารับค่าขนส่งคืนได้ที่ นายขูชาติ ตะนูรักษ์ ครับ เรื่องศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวของกรมการข้าวผม 
   จะประสานงานและแจ้งให้ทราบครับ และเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติแล้ว 
   เพราะการจ่ายขาดเงินสะสมจ่ายไม่ได้ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ 
   ปกครองท้องถิ่นก่อนครับ 
   4. เรื่องความคุ้มค่าระหว่างการใช้โซลาเซลล์แบบส าเร็จรูปและการใช้กรแสไฟฟ้าอย่างไหน 
   มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ากันและมีความคุ้มค่าผมจะได้น าไปศึกษาแล้วจะน าเสนอให้ทราบ 
   5. เรื่องโครงการก่อสร้างระบบประปา  หมู่บ้าน  หมูที่  6 ยังอยู่ในระยะประกันสัญญาครับ 
   แต่ความช ารุดเสียหายที่เกิดข้ึนต้องให้ช่างออกไปตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุใด  ถ้าไม่ได้เกิด 
   จากข้ันตอนและเทคนิคของการก่อสร้างก็ไม่สามารถน าเงินประกันสัญญามาซ่อมแซมได้ครับ 
 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มีสมาชิกท่านได้สอบถามอีก-   
 

ประธานสภา อบต. กล่าวปิดประชุม    เวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 
  
 

(ลงชื่อ)      สมพร   การะเกษ    ผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายสมพร   การะเกษ) 
                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
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- ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 
    (ลงชื่อ)       สุพรรณ  ชื่นชม       ประธานกรรมการสามัญ 
              ( นายสุพรรณ   ชื่นชม ) 
                     สมาชิก อบต. 
 
    (ลงชื่อ)       สุภี   ค าภาษา      ผู้ตรวจ 
               ( นางสุภี   ค าภาษา ) 
                   สมาชิก อบต. 
 
    (ลงชื่อ)       ปราณี  มงคงน า      ผู้ตรวจ 
              ( นางปราณี   มงคลน า ) 
                     สมาชิก อบต. 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4  ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 
2561   ในวันที ่ 2   พฤศจิกายน  2561   เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  11 
กุมภาพันธ์  2562 
 
    (ลงชื่อ)       สุนทร    ชาตาด ี     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายสุนทร   ชาตาดี ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 


