
 
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4   
ในวันศุกร์  ที่  13  พฤศจิกายน   ๒๕63   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. 
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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 

- 
สวัสดิ์        น าภา 
ศักดิ์สกล    ชูชนะ 
สุทัน          ช านาญคา้ 

- 
ประสิทธิ์     ตน้ค า 
สุพรรณ   ชื่นชม 

- 
พิมพ์พงศ์    ไชยนา 
เพ็ญมณี     มาลัย 
ถวิล          หารินไสล        
สัมฤทธิ์     กลิ่นแก้วนพรัตน์
ปราณี         มงคลน า 

- 
จีระนันท์          คงด ี
สุภี               ค าภาษา 
บุญถิน          พาล ี
ธวัชชัย      ไชยนา 
อ้อย     แสงใส 

- 
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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  จวงสาง 
สุรพล  ศรีจันทร์ 
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. ๒๕63   พร้อมด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภา อบต.      ผมขอแจ้งเรื่องการขาดคุณสมบัติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0804.3/15276  ลงวันที่ 13  กันยายน  2561  เรื่อง 
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ  พนักงาน  และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพฤติการณ์ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากการเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดทั้งการเสพและการจ าหน่ายเพราะอาจท าให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติอ าเภอค าเขื่อน
แก้วได้ก าชับให้ดูแลสมาชิกด้วยอย่าให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด เพราะอาจท าให้เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามหนังสือข้างต้น 

 
 

ที่ประชุม    - มีมติรับรอง –  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภา อบต. ขอให้ที่ประชุมตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้วสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
   ลุมพุก  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่  2  เมื่อวันที่  15   สิงหาคม  2563 ว่ามีข้อความใดที่
   ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 

 

ที่ประชุม    - มีมติรับรอง –  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 

ประธานสภาฯ ถามสมาชิก ว่ามีท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

 5.1 เรื่อง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ  2563   

 

ประธานสภา อบต.      ด้วยผมได้รับญัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง รายงาน 
   แสดงผลการปฏิบัติงานประจ า 2563  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  7)  พ.ศ. 2562   เพ่ือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ  2563    ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้รับทราบ โดยรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกทุกท่านทราบแล้ว 
ซึ่งกระผม ขอเรียนว่า แผนงาน/โครงการ ที่เก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานอาจจะไม่ได้รับการแก้ไข
ปัญหาเท่าที่ควรเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้การจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามกระผมจะพยายามประสาน
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็ม
ความสามารถต่อไป   ขอขอบคุณครับ 

 

ที่ประชุม   -รับทราบ- 
 

 5.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) 
ประธานสภาฯ  ผมได้รับญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่องรายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564 ) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2561    ข้อ  13   (5)  ผมจึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 

 

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

มพุก  ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   เพ่ือรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2  พ.ศ.2561  ข้อ 13  (5)  ที่
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
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 แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน

เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว  ส่วนรายละเอียดต่างๆผมขอมอบให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ที่ประชุมได้รับทราบ ครับ 

 

นักวิเคราะห์นโยบาย (นายจิตติคุณ   จวนสาง) เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  สมาชิกสภา 
และแผนฯ องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอชี้แจงรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-  2564)  รายละเอียดดังนี้ 
                                  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-25๖4) 

ประจ าปีงบประมาณ  2563  ( 1 ตุลาคม 2562 –  30 กันยายน  2563 ) 
 

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 

29 52.72 2 3.44 24 41.37 58 100 

2.ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรม 
ประเพณีและการท่องเท่ียว 

3 42.85 - - 4 57.14 7 100 

3.ยุทธศาสตรก์ารยกระดับ
คุณภาพชีวิต  เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว
และสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม 

24 51.06 - - 23 48.9 47 

 
 

100 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ส่งเสริมภาคเกษตร  การ
เศรษฐกิจ  การลงทุน  ใน
สังคม 

1 4.35 - - 22 95.66 23 100 

5.ยุทธศาสตร์การบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธภิาพ             
มุ่งให้บริการประชาชน 

21 77.77 - - 6 22.22 27 100 

6.ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย้ังยืน 

2 33.33 - - 4 66.66 6 100 

รวม 80 48.48 2 1.21 83 50.30 165 100 
 

 

ที่ประชุม    - รับทราบ – 
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5.3  เรื่อง  การขอความเห็นชอบในการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์ให้ประชาชนเข้ารับฟัง
 การประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภา อบต.  ด้วยผมได้รับญัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง การให้ประชาชน เข้ารับ
 ฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ารับ การประชุมสภา 
 โดยอาศัยอ านาจตามความใน ข้อ 117 วรรคสี่ แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ผม 

  จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญ
 ท่านนายกฯ ครับ 

 

นายก อบต.         เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ   กระผม นายวสันต์   ชัยภูมิ   ต าแหน่ง  
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ได้เสนอเรื่องหลักเกณฑ์การให้ประชาชน เข้ารับฟังการ
   ประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ลุมพุก โดยมี รายละเอียดตามร่างประกาศที่ได้ส่งให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านไปแล้วนั้น ขอได้
   โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  เพ่ือให้คงามเห็นชอบต่อไปครับ 
 

ประธานสภา อบต.     ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้ชี้แจงไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
สอบถามหรือไม่  เชิญครับ  

ที่ประชุม โดย มีสมาชิก อภิปรายสอบถามตามล าดับดังนี้ 
   1. นายพิชิต   พุฒตาลดง  ส.อบต. หมู่ที่ 1  เห็นด้วยครับ  ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการ
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

   2. นายศักดิ์สกล   ชูชนะ  ส.อบต. หมู่ที่ 4  เป็นหลักเกณฑ์ท่ีดีครับเพราะจะได้มีความโปร่งใส 
   และประชาชนรับทราบถึงความเป็นไปเป็นมาของการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
   ลุมพุกครับ 
 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ครับ 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
-     เห็นชอบ      21   เสียง 

   -    ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
   -    งดออกเสียง    1     เสียง 
   -    ลาประชุม   5   เสียง 
 

5.4  เรื่อง  การส่งมอบการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 
 10  บ้านแหล่งแป้น  คืนให้องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

ประธานสภา อบต.  ด้วยผมได้รับญัตติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง การส่งมอบการ
 บริหารกิจการประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  หมู่ที่ 10  บ้านแหล่งแป้น เพื่อให้ เป็นไป
 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วน
 ท้องถิ่น พ.ศ.2542   มาตรา 16  (4)  ผมจึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหาร ส่วน ต าบล
 ลุมพุกเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

 

นายก อบต.         เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผม นายวสันต์  ชัยภูมิ ต าแหน่ง นายก 
   องค์การ บริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   
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     เพ่ือพิจารณาเรื่องการส่งมอบการ บริหารกิจการประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  
   หมู่ที่ 10  บ้านแหล่งแป้น ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  เนื่องจากการบริหารกิจการ 
   ประปาหมู่บ้านไม่สามารถบริหารกิจการ  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  16 (4)  แห่ง
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   พ.ศ. 2542 เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  เพ่ือขอความ
   เห็นชอบต่อไปครับ 
 

ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียด ที่ท่านนายก อบต. ได้แถลง  
   ไปแล้วนั้น ต่อไปผมขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
 

ที่ประชุม โดย มีสมาชิก อภิปรายสอบถามตามล าดับดังนี้ 
 1. นายพิชิต   พุฒตาลดง  ส.อบต. หมู่ที่ 1  ผมขอศึกษาข้อมูลว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่เป็นการ

สิ้นเปลืองงบประมาณหรือไม่ ประปาที่จะรับมอบมีการช ารุดเสียหายหรือไม่ 
 2. นายศักดิ์สกล   ชูชนะ  ส.อบต. หมู่ที่ 4  เรื่องคุณภาพน้ าเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะน้ าจะมีน้ า

กร่อยหรือไม่และจะตรวจคุณภาพน้ าอย่างไรแล้วจะแก้ไขอย่างไร เพราะเท่าที่ทราบคุณภาพน้ า
ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากมีสนิมเหล็ก 

 3. นายสุพรรณ   ชื่นชม  ส.อบต. หมู่ที่ 7  เห็นด้วยเพราะเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
เรื่องคุณภาพของน้ าเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่อาจแก้ไขได้  

 4. นายประสิทธิ์   ต้นค า  ส.อบต. หมู่ที่ 6  เห็นด้วยในการแก้ปัญหาเพราะชาวบ้านบริหาร
ไม่ได้ขาดสภาพคล่องและบุคลากร 

 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ครับ 
 

ที่ประชุม  - มติที่ประชุม- 
-     เห็นชอบ      21   เสียง 

   -    ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
   -    งดออกเสียง    1     เสียง 
   -    ลาประชุม   5   เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานสภา         เรื่องอ่ืนมีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือเสนออะไรหรือไม่ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม  ได้มีผู้สอบถามและอภิปราย ดังนี้ 
1. นายพิชิต   พุฒตาลดง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  เรื่องป้ายโครงการที่ล้มทับที่นาของ
ประชาชนได้รับความเสียหาย 
2. นายศักดิ์สกล   ชูชนะ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4   ขอขอบคุณผู้บริหารที่เห็นปัญหา
เดือดร้อนของประชาชนและได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ดีมาก
ขอขอบคุณมากครับ 
3. นายสุพรรณ   ชื่นชม  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 7  ผมเห็นด้วยในการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฝากท่านนายกฯ ติดตามการขอรับงบประมาณมา
เพ่ิมเติมด้วยครับ 
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4. นายประสิทธิ์   ต้นค า   สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่ 6  เรื่องการเก็บเกี่ยวข้าวของประชาชน
เมื่อแล้วเสร็จแล้วถนนช ารุดเสียหายมากเนื่องจากรถเกี่ยวข้าวอยากขอความอนุเคราะห์
ซ่อมแซมปรับเกรดถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยครับ 
5. นายสวัสดิ์   น าภา   สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่ 4  ผมเห็นด้วยครับหลังการเก็บเกี่ยวข้าว
ของประชาชนเมื่อแล้วเสร็จแล้วถนนช ารุดเสียหายมากสายบ้านดอนเขือง – บ้านขี้เหล็กและสี่
แยกโนนโพธิ์ เนื่องจากรถเก่ียวข้าวอยากขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมปรับเกรดถนนที่เป็นหลุม
เป็นบ่อด้วยครับ 
 

ประธานสภา         ได้สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือเสนออะไรหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดสอบถามผมขอ
เชิญท่านนายกชี้แจง  

    

นายก อบต. - เรื่องป้ายโครงการที่ล้มทับที่นาชาวบ้านผมให้กองช่างออกไปแก้ไขปัญหาให้เลยครับ 
   - ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านครับที่ได้น าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาแจ้ง  และ
   ได้รับการบรรเทาแก้ไขปัญหาครับ 
   - เรื่องการปรับเกรดถนนหลังการเก็บเก่ียวข้าว  ผมจะให้กองช่างออกส ารวจข้อมูลเบื้องต้นก่อน
   ครับ  เพ่ือเป็นการน ามาแก้ไขปัญหาต่อไป 

ประธานสภา         เรื่องอ่ืนมีสมาชิกท่านใด จะสอบถามหรือเสนออะไรหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
ประชุม ครับ 

ปิดประชุม    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 าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่  2 ประจ าปี พ.ศ. 
2563  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2563 
 

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


