
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี 2564 

ในวันจันทร์ ที่  15  กุมภาพันธ์   ๒๕64   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 
นายสพุรรณ      ชื่นชม 
นายเดชชาย       เชิดช ู
นายพิมพ์พงศ์   ไชยนา 
นางเพ็ญมณี       มาลัย 
นายถวิล            หารนิไสล 
นางสัมฤทธิ์  กลิ่นแก้วนพรัตน์ 
นางปราณี         มงคลน า 
นายสมคิด         ปัญญาใส 
นางจีรนันท์          คงด ี
นางสุภี               ค าภาษา 
นายบุญถิน          พาลี 
นายธวชัชัย         ไชยนา 
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 อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
 

- 
อนงค์        วงลาษ ี
สมพร        การะเกษ 
พิชิต          พุฒตาลดง 

- 
ไพบูลย์       ผาสุขมุล 
สมพงษ์       ป้องกัน 
ส าราญ       นาคศรี 

- 
สวัสดิ์        น าภา 
ศักดิ์สกล     ชูชนะ 
สุทัน          ช านาญคา้ 
สมาน         พวงศรี 
ประสิทธิ์      ตน้ค า 
สุพรรณ    ชื่นชม 
เดชชาย       เชดิช ู
พิมพ์พงศ์    ไชยนา 
เพญ็มณี       มาลัย 
ถวิล          หารินไสล        
สัมฤทธิ์      กลิ่นแก้วนพรัตน ์
ปราณี         มงคลน า 

- 
จีรนันท์        คงด ี
สุภี               ค าภาษา 
บุญถิน          พาล ี
ธวัชชัย         ไชยนา 

- 
- 

ลาประชุม 
 
 
 

ลาประชุม 
 
 
 

ลาประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลาประชุม 
 
 
  

 
ลาประชุม 
ลาประชุม 

 

 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

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 
นายวีรภัทร  หลักด่าน 
 

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

วสันต์   ชัยภูมิ 
เล็ก      สีหิน 
อรุณ  จวนสาง 
สุรพล  ศรีจันทร์ 
วีรภัทร  หลักด่าน 
 

 
 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
   เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม นายสมพร  การะเกษ  เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลุมพุก  ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า  นายสุนทร  ชาตาดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกไม่สามารถมา
ปฏิบัติหน้าที่ได้   ได้เชิญ นางอนงค์   วงลาษี   รองประธานสภา อบต.ลุมพุก ท าหน้าที่แทนประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก  และเชิญประธานสภา จุด  ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้วด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภา           ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการการป้องกันโรคติดโควิด  19  โดยการ
   สวมหน้ากาก (แมส) เมื่อมีการร่วมกิจกรรมหรืออยู่ในที่ชุมชนแออัดด้วยค่ะ                     
 

ที่ประชุม                    - รับทราบ -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  

ครั้งที่  1 /2563  ในวันที่ 13 พฤศจิกายน  2563  ว่ามีข้อที่จะต้องแก้ไขหรือเพ่ิม หรือไม่
อย่างไร  
 

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. ๒๕64  และสมัยแรกของปี  
พ.ศ.  ๒๕65 
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ประธานสภา อบต. ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๑ (๓)  
และ   ข้อ ๒๑  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
ว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมยัในปี 

 นั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป
และมีก าหนดกี่วันการก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายและรายละเอียด
เพ่ิมเติมค่ะ 
 

เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นด้วยระเบียกระทรวง 
   มหาดไทย   ว่าด้วยการประชุมสภา พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๑ (๓)  และ   ข้อ ๒๑  ส าหรับ 
   องค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัย 
   ประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่
   วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนด
   กี่วัน  การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น 
 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.
2564   ว่าจะให้มีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละ
สมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน เชิญค่ะ 

 

ที่ประชุม   - นายพิชิต   พุฒตาลดง  ส.อบต. หมู่ที่ 1  ได้เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  เป็น 4 สมัย  ดังนี้ 

  สมัยที่  1 วันที่ ๑ - ๑๕   กุมภาพันธ์  2564   
  สมัยที่  2 วันที่  1 - 15  มีนาคม  2564 
  สมัยที่  3  วันที่ 1 - 15  สิงหาคม    2564 
  สมัยที่  4  วันที่ 1 - 15  พฤศจิกายน 2564  
 และสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป คือ วันที่ ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕65  
 โดยมีผู้ รับรอง 2 คน คือ นางสุภี   ค าภาษา  และ นายสวัสดิ์   น าภา   เป็นผู้รับรอง 
 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด จะเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมเป็น
   อย่างอ่ืนหรือไม่    
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

ประธานสภา อบต. สรุปเป็นว่าทีป่ระชุมเห็นด้วยกับ นายพิชิต   พุฒตาลดง  ส.อบต. หมู่ที่ 1 
ที่เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  และสมัยแรกของปี  
พ.ศ.  ๒๕65 ดังนี้  
 

  สมัยที่  1 วันที่ ๑ - ๑๕   กุมภาพันธ์  2564   
  สมัยที่  2 วันที่  1 - 15  มีนาคม  2564 
  สมัยที่  3  วันที่ 1 - 15  สิงหาคม    2564 
  สมัยที่  4  วันที่ 1 - 15  พฤศจิกายน 2564  
 และสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป คือ วันที่ ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕65   
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 5.2 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการต่อใบอนุญาตบ่อนพนัน ประเภทไก่ชน  
ประจ าปี  2564 

ประธานสภาฯ  ด้วยดิฉันได้รับญัตติ จาก นายวสันต์  ชัยภูมิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
เรื่อง การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการขอต่อใบอนุญาต บ่อนการพนันประเภทชนไก่  
ประจ าปี ๒๕64 ของนายบัญชา  ชารีแก้ว  ขอเชิญ นายวสันต์  ชัยภูมิ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก เสนอ ญัตติ  เชิญค่ะ 

 

นายวสันต์   ชัยภูม ิ  เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
นายก อบต.ลุมพุก 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 าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  จ านวน   1   สังเวียน 
มีก าหนด ๑  ปี  ต้ังแต่วันที ่ 24  เมษายน  2564  ถึง  วนัที่ 23   เมษายน  2565   ซ่ึง
เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในเรื่องดังกล่าวข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเพ่ือพิจารณา  
และให้ความเห็นชอบในการขอต่อใบอนุญาต บ่อนการพนันประเภทชนไก่  ประจ าปี ๒๕64  
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดตามหนังสืออ าเภอค าเข่ือนแก้ว ที่แนบมา
พร้อมญัตติที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก เพื่อพิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่อย่างไรเชิญค่ะ 
                                                          

ที่ประชุม  ได้มสีมาชิกอภิปรายเพ่ือสอบถามคณะผู้บริหารตามล าดับ ดังนี้ 
1.  นายพิชิต   พุฒตาลดง  ส.อบต.  หมู่ที่ 1    ผมว่าเป็นสิง่ที่ดีและเป็นการสร้างรายได้
ให้กับประชาชน  และไม่ได้ท าความเดือดร้อนให้กับชุมชน 
2.  นายศักดิ์สกล   ชูชนะ   ส.อบต.  หมู่ที่ 4  เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด  19  อยาก
ทราบว่ามีมาตรการป้องกันอย่างไรครับ บุคคลที่เข้าไปบ่อนชนไก่ต้องมีมาตรการควบคุม
อย่างไรบ้างครับ 
3. นายสุพรรณ   ชื่นชม  ส.อบต.  หมู่ที่  7  อยากทราบว่าบ่อนชนไก่ถูกต้องตามหลัก
สาธารณสุขไหม  ซึ่งอย่างไรให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาดูแลภายใต้สถานการณ์การ
ระบาดของโรควิด  19  จึงจะสมควรต่อใบอนุญาต  

                                                         

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ อีกหรือไม่ค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบใน
การขอต่อใบอนุญาตบ่อนการพนันประเภทชนไก่  ประจ าปี  ๒๕64  ของ 

 นายบัญชา   ชารีแก้ว     โปรดยกมือค่ะ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการต่อใบอนุญาตบ่อนการพนัน ประเภทไก่ชน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
       

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 19 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 1 เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    ลาประชุม 6 คน 
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 5.3  เรื่อง  การส่งมอบการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง 
 หมู่ที่  6  บ้านโนนยาง   

ประธานสภา อบต.  ด้วยดิฉันได้รับญัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง การส่งมอบการ
 บริหารกิจการประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง  หมู่ที่ 6  บ้านโนนยาง เพ่ือให้
 เป็นไป ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   มาตรา 16  (4)  ผมจึงขอเชิญท่านนายกองค์การ
 บริหารส่วนต าบล ลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

 

นายก อบต.         เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผม นายวสันต์  ชัยภูมิ ต าแหน่ง นายก 
   องค์การ บริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   
     เพ่ือพิจารณาเรื่องการส่งมอบการ บริหารกิจการประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง 
   หมู่ที่ 6  บ้านโนนยาง ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  เนื่องจากคณะกรรมการการ
   บริหารกิจการประปาหมู่บ้านไม่สามารถบริหารกิจการ  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  
   16 (4)  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
   ต าบลลุมพุก  เพ่ือขอความเห็นชอบต่อไปครับ 
 

ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียด ที่ท่านนายก อบต. ได้แถลง  
   ไปแล้วนั้น ต่อไปดิฉันขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปราย  ได้ 
   อภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็น เชิญค่ะ 
 

ที่ประชุม โดย มีสมาชิก อภิปรายสอบถามตามล าดับดังนี้ 
 1. นายประสิทธิ์   ต้นค า  ส.อบต. หมู่ที่ 6  คณะกรรมการประปาหมู่บ้านไม่สามารถบริหาร

จัดการได้  เพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะจ่ายค่าไฟฟ้า  ท าให้มีอุปสรรคด้านค่าใช้จ่ายประกอบ
กับการซ่อมบ ารุงต้องซ่อมอยู่ตลอดเวลาไม่มีงบประมาณซ่อมและปัญหาอ่ืนๆอีกมาก  

 2. นายสุพรรณ   ชื่นชม  ส.อบต. หมู่ที่ 7  รู้สึกเห็นใจในอุปสรรคที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
งบประมาณมีน้อยจนท าให้ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอไม่สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้  

 3. นายศักดิ์สกล   ชูชนะ  ส.อบต. หมู่ที่ 4  เห็นด้วยกับการรับโอนเพราะงบประมาณไม่
เพียงพอและคุณภาพของน้ าเป็นอุปสรรคอย่างมากในการแก้ปัญหาให้ราษฎรในหมู่บ้าน  

 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ค่ะ 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
-     เห็นชอบ      20   เสียง 

   -    ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
   -    งดออกเสียง    1     เสียง 
   -    ลาประชุม    6   เสียง 
 

 5.4  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่ออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
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ประธานสภา ดิฉันได้รับญัตติจาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เพ่ืออนุมัติ โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม  เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาค่ะ 

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  5  รายการ  ดังนี้ 
   รายการที่ 1 โครงการจัดซื้อซัมเมอร์ส 
   โอนลด 
    แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ 
   บุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณที่ตั้งไว้  
   820,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  ขออนุมัติโอนลด จ านวน  56,000  บาท  
   (ห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน)   
   รวมขอโอนลดงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  56,000  บาท  (ห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน)   
 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานพาณิชย์   งานกิจการประปา   งบลงทุน   หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์   
   ประเภทค่าครุภัณฑ์อ่ืน   เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าบาดาล   แบบซัมเมอร์ส  ขนาด  2  แรงม้า  
   จ านวน  2  เครื่อง  เพ่ือไว้ส ารองการสูบน้ าดิบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
   รวมขอโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  56,000  บาท  (ห้าหม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 

ประธานสภา       สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงไป 
   แล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญค่ะ 
 

ที่ประชุม  ได้มีผู้อภิปรายประเด็นให้ความเห็นชอบเพ่ืออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้ 

                               - นายสุพรรณ   ชื่นชม  สมาชิกสภา  หมู่ที่ 7  เห็นชอบในการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  เพราะต้องบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  ให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน 

   - นายพิชิต   พุฒตาลดง สมาชิกสภา หมู่ที่ 1  ถ้าประชาชนได้ประโยชน์ผมเห็นชอบครับ 
 

ประธานสภา     ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉัน 
 ขอมติที่ประชุมค่ะ 
 

ที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้  โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อซัมเมอร์ส โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 20 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    ลาประชุม 6 คน 
 

นายก อบต.  รายการที่ 2 โครงการจัดซือ้เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 
     โอนลด 
    แผนงานแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย  
   งบด าเนินการ  ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณท่ีตั้งไว้ 50,000 บาท  
   (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   
   ขออนุมัติโอนลด จ านวน  17,000  บาท  (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)   
   รวมขอโอนลดงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  17,000  บาท  (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานแผนงานรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและอัคคีภัย   
   งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง  
   ขนาด  3  นิ้ว ไม่น้อยกว่า 5  แรงม้า สายสูบน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว  ยาว 15  
   เมตร  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน  1  เครื่อง  เพ่ือไว้ประจ ารถน้ าอเนกประสงค์ 
   รวมขอโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  17,000  บาท  (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

ประธานสภา       สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงไป 
   แล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญค่ะ 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี - 
 

ประธานสภา     ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉัน 
 ขอมติที่ประชุมค่ะ 
 

ที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้  โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 20 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    ลาประชุม 6 คน 
 

นายก อบต.   รายการที่ 3 โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเด็กบ้านเหล่าฝ้าย 
     โอนลด 
    แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีต 
   เสริมเหล็ก หมู่ที่  15 งบประมาณที่ตั้งไว้ 265,000บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
   ขออนุมัติโอนลด จ านวน  260,000  บาท  (สองแสนหกหม่ืนบาทถ้วน)   
   รวมขอโอนลดงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  260,000  บาท  (สองแสนหกหม่ืนบาทถ้วน)   
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   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพ่ือจัดท าโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนา
   เด็กเด็กบ้านเหล่าฝ้าย  
   รวมขอโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 260,000 บาท  (สองแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 
 
ประธานสภา       สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงไป 
   แล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญค่ะ 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี - 
 

ประธานสภา     ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉัน 
 ขอมติที่ประชุมค่ะ 
 

ที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้  โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเด็กบ้านเหล่าฝ้าย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 20 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    ลาประชุม 6 คน 
 

นายก อบต.  รายการที่ 4 โครงการขุดลอกหนองน้ าสาธารณประโยชน์ห้วยเขมร บ้านโนนยาง หมู่ที่ 6  
     โอนลด 
    แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน  ค่าที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   โครงการปรับปรุง 
   ถนนลูกรังลงหินคลุก  หมู่ที่ 6  งบประมาณที่ตั้งไว้ 316,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหก
   พันบาทถ้วน)   
   ขออนุมัติโอนลด จ านวน  300,000  บาท  (สามแสนบาทถ้วน)   
   รวมขอโอนลดงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  300,000  บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 
   

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพื่อจัดท าโครงการขุดลอกหนองน้ า 
   สาธารณประโยชน์ห้วยเขมร  บ้าน โนนยาง  หมู่ที่ 6 
   รวมขอโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  300,000  บาท  (สามแสนบาทถ้วน) 
 

ประธานสภา       สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงไป 
   แล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญค่ะ 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี - 
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ประธานสภา     ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉัน 
 ขอมติที่ประชุมค่ะ 
 

ที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการขุดลอกหนองน้ าสาธารณประโยชน์ห้วยเขมร  

 บ้านโนนยาง หมู่ที่ 6  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 20 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    ลาประชุม 6 คน 
   

นายก อบต.  รายการที่ 5 โครงการขุดลอกหนองน้ าสาธารณประโยชน์หนองหาบแห  
   บ้านหนองหาบแห หมู่ที่ 7  
     โอนลด 
    แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน  ค่าที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   โครงการปรับปรุง 
   ถนนดินลงดินลูกรัง  หมู่ที่  7  บ้านหนองหาบแห   งบประมาณที่ตั้งไว้ 122,000 บาท 
   (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)   
   ขออนุมัติโอนลด จ านวน  43,000  บาท  (สี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน)   
   รวมขอโอนลดงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  43,000  บาท  (สี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน)  
   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ 
   สิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เพื่อจัดท าโครงการขุดลอกหนองน้ า 
   สาธารณประโยชน์หนองหาบแห บ้านหนองหาบแห  หมู่ที่ 7 
   รวมขอโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  43,000  บาท  (สี่หม่ืนสามพันบาทถ้วน)   
 

ประธานสภา       สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงไป 
   แล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญค่ะ 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี - 
 

ประธานสภา     ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉัน 
 ขอมติที่ประชุมค่ะ 
 

ที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการขุดลอกหนองน้ าสาธารณประโยชน์หนองหาบแห  
   บ้านหนองหาบแห หมู่ที่ 7   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 20 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    ลาประชุม 6 คน 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่เชิญครับ 
 

ที่ประชุม  - นายสวัสดิ์  น าภา  ส.อบต. ม. 4  สอบถามเรื่องขยายเขตไฟฟ้าสายดับในจุดที่จ าเป็นและ
ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ม.4 
- นายศักดิ์สกล   ชูชนะ  ส.อบต. ม.4  การขยายเขตไฟฟ้าสายดับขอเพ่ิมอีก 1 จุด ครับ 
และขอย้ายเสาไฟฟ้าที่อยู่กลางถนนด้วยครับ  และอีกเรื่องฝารางระบายน้ ามีความกว้าง
เกินไปไหม เวลารถเหยียบมันงอโค้ง 
- นายสุพรรณ   ชื่นชม  ส.อบต. ม.7  สอบถามเรื่องปัญหาสุนัขจรจัดที่มีมากเกินไป  ท าให้
ชุมชนเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เราควรแก้ไขปัญหาอย่างไร  และประชาชนทิ้งขยะไม่เป็นที่
อยากให้ อบต.ลุมพุก ก าหนดมาตรการให้เข้มงวดด้วยครับ  ผมขอฝากเรื่องกล้อง CCTV ใน
หมู่บ้านด้วยครับว่าใช้งานได้หรือไม่ และเรื่องการเผาตอซังข้าวของชาวบ้านเสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัยไหม้ทรัพย์สินบุคคลอ่ืน 

 

ประธานสภา  ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีเชิญท่านนายก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกชี้แจง ค่ะ 
  

นายก อบต.ลุมพุก เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ข้าพเจ้า นายวสันต์   ชัยภูมิ ต าแหน่ง นายก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ ครับ 

 - เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าสายดับของ ม.4  ขึ้นอยู่กับงบประมาณในข้อบัญญัติเพราะไม่   
   สามารถอุดหนุนได้โดยการจ่ายขาดเงินสะสมได้ 

                               - เรื่องการเผาตอซังข้าวตอนนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมา  มีการเผาลดลงโดยเฉพาะ ม.9 และ ม.15 
     ไม่มีการเผาเลยแถมปีนี้ยังได้รับงบประมาณเกือบ 10 ล้านบาท เพ่ือมาสนับสนุนส่งเสริม
     การท าการเกษตร 
                               - เรือ่งกล้อง CCTV  จะให้เจ้าหน้าที่ส ารวจและแก้ไขต่อไป                            
 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีผู้สอบถาม
อีกดิฉันจะขอปิดการประชุม 

 

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. 
2563   ในวันที่ 13   พฤศจิกายน  2563   เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  15 
กุมภาพันธ์  2564 
 
    (ลงชื่อ)       สุนทร    ชาตาด ี     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายสุนทร   ชาตาดี ) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 


