
 
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งที่  ๒๕62 
ในวันศุกร์  ที่  8  พฤศจิกายน   ๒๕62   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
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นายสนุทร         ชาตาดี 
นางอนงค์         วงลาษ ี
นายสมพร       การะเกษ 
นายพชิิต       พุฒตาลดง 
นายอุดร        กุลวงศ ์
นายไพบลูย์     ผาสุขมูล 
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 
นางจีระนันท์          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. 
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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. 
 
 
 

สุนทร         ชาตาด ี
อนงค์        วงลาษ ี
สมพร        การะเกษ 
พิชิต          พุฒตาลดง 
อุดร           กุลวงค์ 
ไพบูลย์       ผาสุขมูล 
สมพงษ์       ป้องกัน 
ส าราญ       นาคศรี 
ประมูล      ศรีวิสุทธิ ์
สวัสดิ์        น าภา 
ศักดิ์สกล    ชูชนะ 
สุทัน          ช านาญคา้ 
สมาน      พวงศรี 
ประสิทธิ์     ตน้ค า 
สุพรรณ   ชื่นชม 
เดชชาย    เชดิช ู
พิมพ์พงศ์    ไชยนา 
เพ็ญมณี     มาลัย 
ถวิล          หารินไสล        
สัมฤทธิ์     กลิ่นแก้วนพรัตน์
ปราณี         มงคลน า 

- 
จีระนันท์          คงด ี
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 
๕ 
6 
 

นายวสันต์   ชัยภูม ิ
นายเล็ก      สีหิน 
นายอรุณ   จวนสาง 
นายสุรพล  ศรีจันทร์ 
นายวีรภัทร   หลักด่าน 
นายจิตติคุณ   จวนสาง 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการฯ นายก อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

วสันต์    ชัยภูม ิ
เล็ก      สีหิน 
อรุณ  จวงสาง 
สุรพล  ศรีจันทร์ 
วีรภัทร   หลักด่าน 
จิตติคุณ   จวนสาง 
 

 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 

 เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาอบต. (ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ) ได้กล่าวเชิญประธานสภา อบต.ลุมพุก จุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  เสร็จแล้ว จึงได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ลุมพุก เรื่องก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญที่ 4 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62   พร้อมด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา ฯ  ขอให้ที่ประชุมตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  3 
   ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562 ว่ามีข้อที่ต้องจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 

 

ที่ประชุม    - มีมติรับรอง –  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 

ประธานสภาฯ ถามสมาชิก ว่ามีท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 เรื่อง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ  2562   
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ประธานสภา อบต.      ด้วยผมได้รับญัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง รายงาน 
   แสดงผลการปฏิบัติงานประจ า 2562  จึงเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ลุมพุก  เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบต.  เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก ทุกท่าน  ตามที่กระผม นายวสันต์  ชัยภูมิ   ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก ได้ท าการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ลุมพุก   เมื่อวันที่   
9   พฤศจิกายน 2555  ในคราวประชุมวิสามัญ   สมัยที่  1/2555   ไปแล้วนั้น  และเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล  จึงอาศัยอ านาจตามความใน  
มาตรา   58/5   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  67)  พ.ศ. 2562   เพ่ือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ  2562    ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้รับทราบ โดยรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งมาให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกทุกท่านทราบ
แล้ว ซึ่งกระผม ขอเรียนว่า แผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอาจจะไม่ได้รับการ
แก้ไขปัญหาเท่าที่ควรเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้การ
จัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามกระผมจะพยายาม
ประสานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
เต็มความสามารถต่อไป   ขอขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม   -รับทราบ- 
 

 5.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

ประธานสภาฯ  ผมได้รับญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่องรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2564 ) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561    ข้อ  13   (5)  ผมจึงขอเชิญท่าน
นายก  องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ่านญัตติการรายงานผลของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  เชิญครับ 

 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาอบต.ลุมพุก 
  ผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่าน กระผม นายวสันต์  ชัยภูมิ  ต าแหนง่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุ

มพุก  ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   เพ่ือรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561- 

 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 2  พ.ศ.2561  ข้อ 13  (5)  ที่ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี รายละเอียดการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว  
ส่วนรายละเอียดต่างๆนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ครับ 
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นักวิเคราะห์นโยบาย (นายจิตติคุณ   จวนสาง) เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  สมาชิกสภา 
และแผนฯ องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอชี้แจงรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-  
2564)   รายละเอียดดังนี้ 

                                  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-25๖4) 
ประจ าปีงบประมาณ  2561   ( 1 ตุลาคม 2561 –  30 กันยายน  2562 ) 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการที่

เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

33 53.22 2 3.22 27 43.54 62 100 

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม 
ประเพณีและการท่องเท่ียว 

5 71.42 
 

- 
 

- 2 28.57 7 100 

3.ยุทธศาสตรก์ารยกระดับ
คุณภาพชีวิต  เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว
และสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม 

24 50 - - 24 50 48 

 
 

100 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมภาคเกษตร  การ
เศรษฐกิจ  การลงทุน  ใน
สังคม 

6 26.08 - - 17 73.9 23 

 
     100 

5.ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธภิาพ             
มุ่งให้บริการประชาชน 

23 85.18 -     - 4 14.8 27 

 
100 

6.ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย้ังยืน 

2 33.33 - - 4 66.66 6 
 

100 

รวม 93 53.75 2 1.15     78 45.08 171 100 
 

 

ที่ประชุม    - รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
   ๖.๑ การจัดงานวันลอยกระทง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563                                                  
 

นายก อบต. เรื่อง  การจัดงานกิจกรรมสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในวันที่  11 พฤศจิกายน  2562 ณ บริเวณหนองน้ าสาธารณโนนหนองแฝก ม.8 
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 บ้านดอนเขือง โดยผมได้เชิญนายอ าเภอค าเข่ือนแก้วมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยในงาน

จะมีกิจกรรมหลักจ านวน 2 รายการ  คือ 
  1. การประกวดกระทงสวยงามโดยกระทงที่จะเข้าร่วมประกวดจะต้องมีส่วนประกอบ

หลักท ามาจากวัสดุธรรมชาติ หมู่บ้านละ 1 กระทง  
  2. การประกวดนางนพมาศซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านๆ ละ 1 คน  ผมจึงขอ

เชิญท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านเข้าร่วมงานด้วยครับ  ส าหรับรายละเอียดจะได้ส่งประกาศ 
หลักเกณฑ์ การจัดงาน ให้ทุกท่านต่อไป 

 

ประธานสภา ฯ  ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

ประธานสภา         เรื่องอ่ืนมีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือเสนออะไรหรือไม่ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม  ได้มีผู้สอบถามและอภิปราย ดังนี้ 
1. นายพิชิต   พุฒตาลดง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  ขอสอบถามเรื่องการเสียชีวิตของ
สมาชิกสภา อบต. มีแนวทางการไปร่วมงานอย่างไรบ้าง  
2. นายศักดิ์สกล   ชูชนะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4   สอบถามเรื่องท่อประปาที่ยื่นไปในที่ดิน
ของชาวบ้าน  และเรื่องท่อน้ าที่แตกหรือรั่วซึมท าให้น้ าท่วมขังหน้าบ้านนางอัมรา อยากให้ไป
ตรวจสอบด้วยและเรื่องโครงการต่างๆ กลุ่มอาชีพมีการอุดหนุนกลุ่มใดบ้าง  และการอุดหนุน
ประเพณี มีหมู่บ้านที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณหรือไม่ ผมอยากทราบข้อมูลครับ 
3. นายสุพรรณ   ชื่นชม  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 7  ขอให้ที่ประชุมอภิปรายโดยใช้ถ้อยค า
สุภาพด้วยครับ  อย่าเสียดสีหรือใช้อารมณ์  เพราะทุกคนตั้งใจท าเพ่ือประชาชนเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวมอยู่แล้ว 
4. นายสวัสดิ์   น าภา   สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่ 4  ขอขอบคุณที่ด าเนินการปรับปรุงเกรด
ปรับเกลี่ยถนนให้ได้ใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยครับ 

ประธานสภา         ได้สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือเสนออะไรหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามผมขอ
เชิญท่านนายกชี้แจง  

    

นายก อบต. - เรื่องเงินอุดหนุนประเพณีการจัดงานวันลอยกระทงไม่มีหมู่บ้านไหนได้รับงบประมาณ
สนับสนุนเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเองครับจึงไม่
สามารถให้การสนับสนุนงบประมาณได้ครับ   

   - เรื่องการร่วมงานศพของสมาชิกสภาที่เสียชีวิตนั้นได้พูดคุยหารือกันไปแล้วหลายครั้งนะครับ 
   - เรื่องการปรับเกรดถนนจะรีบด าเนินการในสถานที่เหลือให้ครบทุกเส้นทางครับ 
 

ประธานสภา         เรื่องอ่ืนมีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือเสนออะไรหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
ประชุม ครับ 

ปิดประชุม    เวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 

(ลงชื่อ)      สมพร  การระเกษ    นสผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายสมพร   การะเกษ) 
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
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- 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 าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่  2 ประจ าปี พ.ศ. 
2562  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562 
 

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


