
 
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2563 
ในวันพฤหัสบดี ที่  5  มีนาคม   ๒๕63   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 ู
นายพิมพ์พงศ์   ไชยนา 
นางเพ็ญมณี       มาลัย 
นายถวิล            หารนิไสล 
นางสัมฤทธิ์  กลิ่นแก้วนพรัตน์ 
นางปราณี         มงคลน า 
นายสมคิด         ปัญญาใส 
นางเฉลียว          คงด ี
นางสุภี               ค าภาษา 
นายบุญถิน          พาลี 
นายสพุรรณ        ชื่นชม 
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. 
 

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 
เพ็ญมณี       มาลัย 
ถวิล          หารินไสล        
สัมฤทธิ์      กลิ่นแก้วนพรัตน ์
ปราณี         มงคลน า 
สมคิด         ปัญญาใส 
เฉลียว    คงดี 
สุภี           ค าภาษา 
บุญถิน        พาล ี
สุพรรณ      ชื่นชม 
ธวัชชัย       ไชยนา 
อ้อย           เสียงใส 
ทองสุข        ขันแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลาประชุม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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๔ 
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นายวสันต์   ชัยภูม ิ
นายเล็ก      สีหิน 
นายอรุณ   จวนสาง 
นายสุรพล  ศรีจันทร์ 
นายวีรภัทร  หลักด่าน 
นายจิตติคุณ    จวนสาง 
นางปิยภรณ์   แสงภักดี 
นายวุฒิชัย   เพียงไธสง 
นางสาวณัฐชาวดี   พาพันธ์ 
นายธีระพงษ์    หลักค า 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการฯ นายก อบต. 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ 
นักวิชาการเกษตรฯ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

วสันต์    ชัยภูม ิ
เล็ก      สีหิน 
อรุณ  จวนสาง 
สุรพล  ศรีจันทร์ 
วีรภัทร  หลักด่าน 
จิตติคุณ   จวนสาง 
ปิยภรณ์   แสงภักดี 
วุฒิชัย   เพียงไธสง 
ณัฐชาวดี   พาพันธ์ 
ธีระพงษ์   หลักค า 

 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 

เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขนุการสภาอบต. (ปลัดองค์การบริหารส่วน 
ต าบล  ลุมพุก ) ได้กล่าวเชิญประธานสภา อบต.ลุมพุก จุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อม
กัน เสร็จแล้ว จึงได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่องก าหนดสมัยประชุม สมั ยสามัญสมัยที่ 2
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63   พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา แนะน าบุคลากรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทยส่งตัวมามาเพ่ือเข้า

รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่  เป็นพนักงานส่วนต าบล จ านวน  3  ต าแหน่งๆ ละ  
1  อัตรา  ดังนี้ 

    1. นางปิยภรณ์   แสงภักดี   ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
    2. นายวุฒิชัย   เพียงไธสง   ต าแหน่ง   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
    3. นางสาวณัฐชาวดี   พาพันธ์   ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
   เชิญเจ้าหน้าที่แนะน าตัวครับ 
 

ที่ประชุม                    - รับทราบ -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา   ให้ที่ประชุม ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
   ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2563  ในวันศุกร์ที่  9  กุมภาพันธ์  2563   
   ว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม                                           -มีมติรับรอง- 
                                               

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภา   ถามสมาชิก ว่ามีท่านใดจะตั้งกระทู้ถามทางผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี –   
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

5.1  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี  
พ.ศ.2563 

 

ประธานสภาฯ ผมได้รับญัตติจาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
และอนุมัติ งบประมาณตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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. 2563 โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในข้อ  89  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน       
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่  โดยมีรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาด เ งิ นสะสม  ซึ่ ง ขณะนี้ อ งค์ ก า รบริ ห า ร ส่ ว นต า บลลุ ม พุ กมี เ งิ น สะสมทั้ ง สิ้ น 
13,401,791.15 บาท (สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบห้าสตางค์) 
และได้กันไว้เพ่ือส ารองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน       
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน รายละเอียดตามแบบรายงานใช้จ่ายเงินสะสมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 
เงินสะสมที่น าไป 
ใช้ได้ ณ ปัจจุบัน
หลังจากตรวจสอบ
ยอดเงินและ 
หักเงินสะสมที่ต้องส่ง
ฝาก ก.ส.ท. หรือ  
ก.ส.อ. แล้ว 

ส ารอง
จ่ายเงิน
สะสมท่ี
อนุมัติแล้ว 
แต่ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ
หรืออยู่
ระหว่าง
ด าเนินการ
และยังไม่ได้
เบิกจ่าย 

คงเหลือเงินสะสมท่ี
น าไปใช้ได้ ณ 
ปัจจุบัน 

ส ารองงบ
บุคลากร
(ประมาณ 3 
เดือน) 

เงินสะสมคงเหลือ ส ารองกรณี    
สาธารณภัย 
10 % 

คงเหลือเงินสะสม
ที่น าไปใช้จ่ายได ้

13,401,791.15 - 13,401,791.15 2,877,054 13,401,791.15 5,600,000 4,924,737.15 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายแนบท้ายญัตต ิ
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
1. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านลุมพุก 

ต าบล  ลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร สายบริเวณท่ีนานางจ าปา ภิรมย์รื่น ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตาราง
เมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง ๒ ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร และป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย 
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

2. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๒๒๗,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านลุมพุก 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากถนนลาดยางสายถนนแจ้งสนิท – โนนยาง – กู่จาน ถึง
บ้านนายพีระพงษ์ เกียรติปริยัติ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง ๒ ข้างทาง ขนาดกว้าง 
ข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๑ จุด รวม ๘ 
ท่อน และป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

3. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้าน
โพนแพง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางเบญจพร ต้นพรม ถึงที่บ้านนายอนันดา ด า
ข า โดยขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๒.๐๐  
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๒๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง ๒ ข้างทาง ขนาด
กว้าง ข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร และป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบล  
ลุมพุกก าหนด 

4. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๑๓๓,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้าน
ขี้เหล็ก ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนายสมปอง กิ่งชา ถึงบ้านนายบุญจันทร์ ไชย
นา โดยเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง ๒ ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ ๐.๐๐ - 
๐.๓๐ เมตร และป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

5. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๗๗,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านขี้เหล็ก 
ต าบล  ลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนางบุญ ปัญญาใส ถึงบ้านนายสมจิตร น าภา โดย
วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ ยาว ๕๐.๐๐ เมตร บ่อพัก คสล.ขนาด  
๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ - ๐.๗๕ เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จ านวน ๕ 
บ่อ และเทคอนกรีตขยายผิวจราจรถนน คสล.ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๒๓.๗๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

6. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๒๘๗,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านโคกกลาง 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนายอรุณ สิงหปุรางกูล ถึงบ้านนางล าดวน เชี่ยวชาญ 
โดยวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร บ่อพัก คสล.
ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ - ๐.๘๐ เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร 
จ านวน ๑๗ บ่อ และเทคอนกรีตขยายผิวจราจรถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๘๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

 
 



- 5 - 
 
7. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๒๐๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้าน

โนนยาง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนายประสิทธิ์ ต้นค า ถึงบ้านนางจ าปี ปัก
กาสาร โดยเสริมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง ๒ ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ 
๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร และป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

8. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนอง
หาบแห ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จ านวน ๒ จุด จุดที่ ๑ สายจากที่นายนวพร ปานุเวศ ถึง
บ้านนายสมพร ศรีสมัย ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๑.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง ๒ ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้าง
ละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน 
จุดที่ ๒ สายบริเวณที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านหนองหาบแห ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ระยะทาง ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดิน
ลูกรัง ๒ ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ 
เมตร จ านวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน และป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุ
มพุกก าหนด 

9. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๒๓๙,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านดอนเขือง 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนางหัต จันทคุป ถึงบ้านนายจ าปี คูณสัตย์ ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง ๒ ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๑ จุด รวม ๘ ท่อน และป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตาม
แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

10. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านดอน
เขือง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยรอบหนองน้ าสาธารณประโยชน์โนนหนองแฝก หมู่ที่ ๘ 
บ้านดอนเขือง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  ๒.๕๐ 
เมตร ระยะทาง ๕๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงดินลูกรัง ๒ ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร และป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลน
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

11. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าสวนสุขภาพโนนหนองแฝก หมู่ที่ ๘ บ้านดอน
เขือง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จัดท าสวนสุขภาพ โดยมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตาราง
เมตร   (๔ ไร่) และลงดินถมคันทาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมี 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย และป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบ
แปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

12. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเหล่า
ฝ้าย ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายบริเวณที่นายชาญวิทย์ มาลัย ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ 
ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง ๒ ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน และป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
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13. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกล ารางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแหล่ง

แป้น ต าบลลุมพกุ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร จ านวน ๔ ตอน สายจากที่นานายบุญตา งิ้วลาย ถึงที่นานาง
บัวลี ต้นค า ตอนที่ ๑ ขุดลอกล าราง ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๒๓๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๙๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมคันคู ๒ ข้าง ขนาดกว้างข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ 
เมตร ตอนที่ ๒ ขุดลอกล าราง ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๓๖๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมคันคู ๑ ข้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ เมตร ตอนที่ ๓ 
ขุดลอกล าราง ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖๘๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่
น้อยกว่า ๕๖๖.๔๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมคันคู ๒ ข้าง ขนาดกว้างข้างละไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ตอนที่ ๔ ขุดลอก
ล าราง ขนาดกว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 
๙๙.๘๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมคันคู ๒ ข้าง ขนาดกว้างข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ เมตร และป้ายโครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

14. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านแหล่ง
แป้น ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร สายหน้าวัดบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ ๑๐ ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง ๒ ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้าง
ละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๑ จุด รวม ๑๐ ท่อน 
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

15. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านสม
สะอาด ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนางวันทนา น าภา ถึงบ้านนางวันธิดา น าภา  
โดยวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร บ่อพัก คสล. 
ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ - ๐.๘๐ เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร 
จ านวน ๑๑ บ่อ และเทคอนกรีตขยายผิวจราจรถนน คสล. ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่  
คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๑.๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุกก าหนด 

16. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินลงดินถม หมู่ที่ ๑๑ บ้านสมสะอาด 
ต าบล ลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายบริเวณที่นานางเรียง น าภา โดยลงดินถมคันทาง ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๔๔.๐๐ ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ย และวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ 
ท่อน รวม ๑๒ ท่อน ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

17. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนอง
แสง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสาวสมพร สานนท์ ถึงที่นายสุพรรณ สีหิน     
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
คสล.   ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงดินลูกรัง ๒ ข้างทาง ขนาดกว้าง ข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๓๐ เมตร 
และป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

18. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๒๙๓,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านร่องค า 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนายบุญชู  คงดี ถึงบ้านนายจิระพงษ์ น าภา โดยวาง
ท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ ยาว ๑๓๑.๐๐ เมตร บ่อพัก คสล.ขนาด 
๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ - ๐.๘๐ เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จ านวน ๑๔  
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บ่อ และเทคอนกรีตขยายผิวจราจรถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๒๕๘.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก
ก าหนด 

19. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๔๗๗,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมลงดินถมบดอัด   
หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกกลาง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายโกสินทร์ นันทธีโร ถึงที่
สาธารณประโยชน์หนองสิม โดยวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ ยาว 
๑๑๒.๗๐ เมตร และบ่อพัก คสล.ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
ขนาด ๑.๖๐ x ๑.๖๐ เมตร จ านวน ๒ บ่อ พร้อมเทคอนกรีตก าแพงปากท่อในจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด หลังท่อ
ระบายน้ าลงดินถมบดอัดแน่น ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๗๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
๔๔๔.๔๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก
ก าหนด 

20. งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๒๙๑,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านเหล่า
ฝ้าย ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนายพันธ์ แสงแก้ว ถึงบ้านนางเตียง จันดา โดย
วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ ยาว ๑๘๒.๗๓ เมตร บ่อพัก คสล.
ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ - ๐.๘๐ เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร 
จ านวน ๒๑ บ่อ และเทคอนกรีตขยายผิวจราจรถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ - ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕  

เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๒๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จ านวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 

ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมตาม
รายละเอียดโครงการหรือไม่เชิญครับ 

 

ที่ประชุม ได้มีสมาชิกอภิปรายสอบถามตามล าดับ  ดังนี้ 
 - นายศักดิ์สกล   ชูชนะ   สมาชิกสภา  หมู่ที่ 4  ผมเห็นชอบด้วย  แต่งบประมาณมีความ

เหลื่อมล้ าแตกต่างกันเกินไป และความจ าเป็นคืออะไรครับ ผมขอค าชี้แจงจากผู้บริหารด้วย 
- นายพิชิต  พุฒตาลดง   สมาชิกสภา  หมู่ที่  1  ผมขออภิปรายว่าจะเพ่ิมงบประมาณในการ
จัดสรรโครงการได้หรือไม่ ในโครงการที่มีความจ าเป็นจริงๆ และขอให้เร่งด าเนินการด้วยครับ 

 - นายสุพรรณ   ชื่นชม สมาชกิสภา หมู่ที่ 7  อภิปรายว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์  แต่
ไม่เป็นธรรมหรือมีความเหลื่อมล้ ากันหรือไม่นั้น ขอให้พิจารณาด้วยครับ 

 - นายสวัสดิ์   น าภา  สมาชิกสภา หมู่ที่ 4  อภิปรายว่ามีงบประมาณเพียงพอส าหรับเพิ่มเติม
หรือจัดสรรเพิ่มเติม ถนนสายบ้านขี้เหล็ก – บ้านสมสะอาด  หรือไม่ครับเพราะมีความ
เดือดร้อนมาก 

 

ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือเสนอแนะอะไรไหมครับ 
 ถ้าไม่มีเชิญนายวสันต์  ชัยภูมิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกชี้แจงครับ 
 

นายก อบต. ลุมพุก        เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
                             ส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวสันต์   ชัยภูมิ ต าแหน่งนายกองค์การ 
                             บริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอชี้แจงดังนี้ครับเรื่องการจัดสรรงบประมาณ เงินสะสมเหลือ

ประมาณ  สิบล้านกว่าบาท  แต่ต้องไว้ส ารองรายจ่ายประจ า  รายจ่ายกรณีเกิดภัยพิบัติด้วย   
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 ผมดูภาพรวมเรื่องงบประมาณท้ังปีซึ่งในแต่ละโครงการถือว่ามีความเหมาะสมและตามความ
จ าเป็นก็ไม่มีความเหลื่อมล้ าแน่นอน  เช่นโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานอ่ืนๆ  
รวมทั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้วย   

  

ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกไหม ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  และให้ความเห็นชอบอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปี พ.ศ. 2563  โดยมีมติดังนี้ 

 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแต่ละโครงการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  จ านวน  20  
โครงการ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 มีมติให้อนุมัติ จ านวน  ๒5 เสียง 
 ไม่อนุมัติ จ านวน  - เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง 
 ลาประชุม จ านวน  1 เสียง 

ประธานสภาฯ สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก    มีมติเห็นชอบมอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  จ านวน  20  โครงการ   

                         
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภา อบต. ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือเสนอแนะอะไรไหมครับ 
                                              

ที่ประชุม - นายสุพรรณ   ชื่นชม   ส.อบต. หมู่ที่ 7  ผมมีเรื่องจะอภิปรายดังนี้ครับ 
1.  เรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน เรื่องสุนัขจรจัดเยอะท าให้เกิดความร าคาญ  

และสร้างความเสียหายให้กับชุมชน มีวิธีป้องกันหรือมีมาตรการใดหรือไม่ที่บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนได้ครับ   

2. เรื่องการขุดลอกหนองหาบแห  ยังมีโครงการหรือไม่ครับเพราะชาวบ้านเตรียม
พ้ืนที่ไว้รอแล้วครับ 

3. เรื่องถนนโนนตากวาง – โนนตาบอด  ขอให้รีบซ่อมแซมเร่งด่วนด้วยครับ 
 - นายพิชิต  พุฒตาลดง  ส.อบต หมู่ที่ 1  เรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง มีการน าขยะไป

ทิ้งท่ีดงเขื่อนวัว  โดยเฉพาะประชาชนในเขตเทศบาล และเรื่องสุนัขและแมวจรจัดมีจ านวน
เยอะมาก 
- นายศักดิ์สกล  ชูชนะ ส.อบต. หมูท่ี ่4  เรื่องการขยายและเพ่ิมตาน้ า  ขอให้เร่งด าเนินการ
ด้วยครับและเรื่องตะแกรงเหล็กที่ช ารุดเสียหาย  เปลี่ยนให้ด้วย  และเรื่องคอกโค – กระบือ 
มีงบประมาณสนับสนุนไดห้รือไม่ครับ 
- นายประสิทธิ์   ต้นค า ส.อบต. หมู่ที่ 6  เรื่องที่สาธารณประโยชน์อยากให้ท าถนนและแนว
กันไฟดอนพิพ่วนเพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูป่าสาธารณะ  เพราะเกิดเหตุไฟไหม้ที่สาธารณะทุกปี 
 

ประธานสภา อบต.       ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่าน 
ใดสอบถาม  ผมขอเชิญท่านนายกชี้แจง ครับ 

 

นายก อบต.                ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านครับ ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามมาผมขอชี้แจง
   ดังนี้ครับ 

1. เรื่องสุนัขและแมวจรจัดจะประสานกับปศุสัตว์อ าเภอเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไปครับ 
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2. เรื่องการขุดลอกของบ้านหนองหาบแห หมู่ที่ 7 โครงการอยู่ในแผนพัฒนาปี 2563  
น่าจะได้ขุดลอกครับ ผมได้สอบถามกับทางส านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธรแล้วครับ 
3. เรื่องการลักลอบทิ้งขยะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก าลังหามาตราการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ครับ แล้วจะรีบรายงานให้ทราบโดยเร็วครับ 
4. เรื่องการขยายเพ่ิมตาน้ าและปรับตะแกรงท่ีช ารุดเสียหายจะด าเนินการให้โดยเร่งด่วนครับ 

    

ประธานสภา อบต.       ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม         - ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามอีก -     
 

ประธานสภา อบต.        กล่าวปิดประชุม    เวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 
  

(ลงชื่อ)      สมพร   การะเกษ    ผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายสมพร    การะเกษ) 
                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
                                         

- 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. 
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- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 
2563  ในวันศุกร์ที่  14  กุมภาพันธ์  2563   เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  5  
มีนาคม  2563 
    (ลงชื่อ)       สุนทร    ชาตาด ี     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายสุนทร   ชาตาดี ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 


