
 
 

ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่  ๑/๒๕64 

ในวันพฤหัสบด ีที่  5  สิงหาคม  ๒๕64   เวลา  10.๐๐  น.   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
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นายสนุทร        ชาตาด ี
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 
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. 
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สมาชิกสภา อบต. 
 

สุนทร         ชาตาด ี
อนงค์        วงลาษ ี
สมพร        การะเกษ 

- 
อุดร           กุลวงศ์ 
ไพบูลย์       ผาสุขมูล 
สมพงษ์       ป้องกัน 
ส าราญ       นาคศรี 
ประมูล      ศรีวิสุทธิ ์
สวัสดิ์        น าภา 
ศักดิ์สกล    ชูชนะ 
สุทัน          ช านาญคา้ 
สมาน          พวงศรี 
ประสิทธิ์     ตน้ค า 
นายเดชชาย   เชิดช ู
สุพรรณ      ชื่นชม 
พิมพ์พงศ์    ไชยนา 
เพ็ญมณี       มาลัย 
ถวิล         หารินไสล 
สัมฤทธิ์     กลิ่นแก้วนพรัตน์
ปราณี         มงคลน า 
สมคิด         ปัญญาใส 
จีรนันท์         คงด ี
สุภี              ค าภาษา 
บุญถิน          พาล ี
ธวัชชัย         ไชยนา 
อ้อย            เสียงใส 
ทองสุข         ขันแก้ว 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายวสันต์   ชัยภูม ิ
นายเล็ก      สีหิน 
นายอรุณ   จวนสาง 
นายสุรพล    ศรีจันทร์ 
นายวีรภัทร   หลักด่าน 
นายวีรวัฒน์   สายยศ 
 

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

วสันต์    ชัยภูม ิ
เล็ก      สีหิน 
อรุณ   จวนสาง 
สุรพล    ศรีจันทร์ 
วีรภัทร   หลักด่าน 
วีรวัฒน์   สายยศ 
 

 

 
เปิดประชุมเวลา   10.๐๐  น. 

เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาอบต. (ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ) ได้กล่าวเชิญประธานสภา อบต.ลุมพุก จุด ธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน เสร็จแล้ว จึงได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก เรื่องก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕64   
พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

    - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา ฯ  ให้ที่ประชุม ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   
   สมัยประชุมสามัญสามัญ สมัยที ่ 2  ในวันศุกร์ที่  12   มีนาคม   2564 ว่ามีข้อที่ต้อง 
  แก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร 

 

ที่ประชุม    - มีมติรับรอง –  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 

ประธานสภาฯ ถามสมาชิก ว่ามีท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1   เรื่อง  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  

                         (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 
                                                           

ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับ  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2565   จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก จึงเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือ พิจารณาใน
ขั้นรับหลักการ ขอเชิญนายวสันต์   ชัยภูมิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอ
หลักการและเหตุผลพร้อมทั้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 

 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  กระผม นายวสันต์  ชัยภูมิ ต าแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก จะ
ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุกอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้กระผม นายวสันต์  ชัยภูมิ  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ลุมพุก  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกทุกท่าน  ได้รับทราบถึงสถานะ
ทางการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  2565   
ดังต่อไปนี้   

  1.  สถานะทางการคลังในปีงบประมาณ  2565  องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
   ได้ประมาณการรายรับไว้จ านวนทั้งสิ้น 59,000,000 บาท (-ห้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน-) โดย
   ในส่วนของรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกจัดเก็บเอง  จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บ
   ให้มีประสิทธิภาพ    มากขึ้นจากเดิม และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงิน
   รายจ่ายไว้    จ านวน   59,000,000 บาท  (-ห้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน-) ซึ่งคาดว่าจะ 
   สามารถไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่าง  ๆ  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งการจัดท า 
   งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเป็นการจัดท าแบบสมดุล  กล่าวคือ   
   (รายจ่ายเท่ากับรายรับ )  นอกจากนั้น ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีเงินสะสมคง
   เหลืออยู่  13,615,557.88  บาท  (-สิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
   บาทแปดสิบแปดสตางค์)   

  2. การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖5 ตาม
   แนวทางท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ซักซ้อมแนวทางให้  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าและก าหนดประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ
   ที่แล้วมา (ปีงบประมาณ 2563) ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก จึงได้จัดท าร่าง 
   ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖5  เป็นจ านวนเงินรายรับ 
   ใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2563 กล่าวคือ เป็นจ านวนเงิน 56,000,000  บาท (-ห้าสิบ
   หกล้านบาทถ้วน-) 

  3.  การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
   แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก จะมีจ านวนจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับ 
   ภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือบริการให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ตามที่ 
   กฎหมายก าหนด โดยองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ก็สามารถด าเนินกิจการตามแผนงาน/
   โครงการที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แม้จะไม่ครบถ้วนทุกรายการ  เพราะมีปัญหาและ 
   อุปสรรคบ้างเล็กน้อยจะได้พิจารณาแก้ไขต่อไป  โดยมีรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖5 ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านไปแล้วนั้น  

 โดยมีรายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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   บนัทกึหลกัการและเหตผุล 

    

ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ องค์การบรหิารสว่นต าบลลุมพุก 

อ าเภอค าเขือ่นแกว้  จงัหวดัยโสธร 
 

        

ดา้น ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,875,300 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,175,760 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 5,571,217 
  แผนงานสาธารณสุข 2,981,320 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,209,425 
  แผนงานเคหะและชุมชน 5,226,775 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 255,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 490,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,002,000 
  แผนงานการเกษตร 770,875 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,130,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 18,312,328 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 59,000,000 
 

    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพ่ือพิจารณา
   และให้ความเห็นชอบต่อไป และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ชี้แจงในรายละเอียด
   เพ่ิมเติมเป็นเวลาพอสมควร 

 

ประธานสภา   สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖5 ที่ท่านนายก อบต. ได้แถลงไปแล้วนั้น ต่อไปผมขอให้ 
   ท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 25๖5 ตามล าดับ  เชิญครับ 
 

ที่ประชุม  ได้มีผู้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖5 ตามล าดับ
ดังนี้ 

 1. นายศักดิ์สกล   ชูชนะ สมาชิกสภา หมู่ที่ 4  เห็นด้วยในการจัดท าร่างงบประมาณ
รายจ่าย  เมื่อมีการประกาศใช้แล้วและเม่ือมีงบประมาณเพียงพอให้เร่งด าเนินการด้วย 

  

ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปรายผมขอเชิญท่าน
นายก อบต.ชี้แจง ครับ 
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ท่านนายก อบต.         เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  กระผม นายวสันต์  ชัยภูมิ ต าแหน่งนายกองค์การ
  บริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอชี้แจงรายละเอียดตามที่มผีู้อภิปรายดังนี้ ครับ 

    การจัดตั้งงบประมาณร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ25๖5 
   เราตั้งไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 และตาม หนังสือ 
   ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น   

 

ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไมม่ีผู้ประสงค์จะอภิปรายอีก   ผมขอมติ
ที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใด เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
2565   ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการหรือไม่กรุณายกมือครับ 

 

ที่ประชุม สมาชิกสภาฯมีมติ เห็นชอบ  ดังนี้ 
 

  เห็นชอบรับหลักการ  25 เสียง 
  ไม่เห็นชอบรับหลักการ  0 เสียง 
  งด ออกเสียง   1 คน 
  ลาประชุม   1 คน 

 

ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2565   วาระท่ี  1  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 103 ,105, 107 กล่าวโดยสรุปคือ สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการตามความจ าเป็นแก่กิจการสภา มี
จ านวน ไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน 7  คน   ซ่ึงประธานสภาจะได้หารือที่ประชุมว่า
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565  
ควรมีคณะกรรมการจ านวนเท่าใด ใครบ้าง โดยให้ที่ประชุมเสนอช่วงเวลาให้สมาชิก ก าหนด
วันเสนอค าแปรญัตติที่เหมาะสม และเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ให้มีสมาชิกรับรอง 2  
คน เชิญสมาชิกสภา อบต.ลุมพุกเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติเชิญครับ 

 

ที่ประชุม  ได้เสนอ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้  
 

- นางสุภี   ค าภาษา ส.อบต. หมู่ที่ 12 ได้เสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3  คน  
 

ประธานสภาฯ  ได้ถามมติที่ประชุมว่า เห็นควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ แตกต่างจากท่ี 
   นางสุภี   ค าภาษา  เสนอหรือไม่ 
 

ที่ประชุม                             -  ไม่มี  - 
 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565   จ านวน  3  คน และต่อไปขอเชิญเสนอ
ชื่อผู้ที่สมควรได้รับเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ 
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 คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  ๑    
- นายสวัสดิ์   น าภา  ส.อบต. หมู่ที่  4  ได้เสนอ  นายพิมพ์พงศ์   ไชยนา   เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1  โดยมีผู้ รับรอง  2  คน  คือ นายประมูล ศรีวิสุทธิ์    
และ นายศักดิ์สกล   ชูชนะ   เป็นผู้รับรอง 

 
ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1 อีกหรือไม่ ครับ 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
  เห็นชอบ   25 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
  งด ออกเสียง   1 คน 
  ลาประชุม   1 คน 
 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุม  เห็นชอบให้นายพิมพ์พงศ์  ไชยนา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
 คนที่  1  และต่อไปขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 

เชิญครับ 
 คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  2    

- นายเดชชาย   เชิดชู   ส.อบต. หมู่ที่  7  ได้เสนอ  นายสุพรรณ   ชื่นชม   
 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 โดยมีผู้ รับรอง 2 คน คือ นายสวัสดิ์   น าภา และ
นายประสิทธิ์   ต้นค า   เป็นผู้รับรอง 
 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  2  อีกหรือไม่ ครับ 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
  เห็นชอบ   25 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
  งด ออกเสียง   1 คน 
  ลาประชุม   1 คน 
 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุม  เห็นชอบให้ นายสุพรรณ   ชื่นชม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
 คนที่  2  และต่อไปขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 

เชิญครับ 
 

 คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่  3    
- นายถวิล   หาริลไสล   ส.อบต. หมู่ที่  9  ได้เสนอ  นายศักดิ์สกล   ชูชนะ   เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 โดยมีผู้ รับรอง  2 คน คือ นายไพบูลย์   ผาสุขมูล และ
นางสุภี   ค าภาษา   เป็นผู้รับรอง 
 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  3  อีกหรือไม่ ครับ 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
  เห็นชอบ   24 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
  งด ออกเสียง   1 คน 
  ลาประชุม   1 คน 
ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุม เห็นชอบให้สุทัน   ช านาญค้า เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 
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เลขานุการสภาฯ  ครับที่ประชุมก็ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65   ทั้งหมด ๓  คน  ดังนี้   ๑. นางพิมพ์พงศ์   ไชยนา 
   ๒. นายสุพรรณ   ชื่นชม  ๓. นายศักดิ์สกล   ชูชนะ  เป็นคณะการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
   งบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565  จะท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือ
   ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย 
   หรือเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้ค ารับรองจากผู้บริหารหรือญัตติ
   นั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติเอง 

 

ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าได้คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2565  แล้ว ขั้นตอนต่อไปเป็นการเสนอช่วงเวลา ให้สมาชิกสภาส่งค าแปรญัตติ และผม
ขอให้สมาชิกสภาฯ ผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2565  ก็ให้เสนอค าขอแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็น
รายข้อและเสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ    ไม่น้อยกว่า 24  ชั่วโมง ก่อนวันประชุม    
เพ่ือประธานสภาฯ จะได้ส่งรายงานให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อน
วันประชุม  และได้ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

เลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงว่าตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 50 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ได้ก าหนดให้ประธานสภา
ท้องถิ่น จะต้องส่งรายงานค าขอแปรญัตติของสมาชิก ในกรณีที่มีการยื่นค าขอแปรญัตติให้ที่
ประชุมต้องไม่น้อยกว่า 24  ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

 

ประธานสภาฯ  ครับเป็นอันว่าที่ประชุมก็ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ทั้งหมด ๓ คน เพ่ือพิจารณาแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ 50 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ได้ก าหนดให้ประธานสภา
ท้องถิ่น  จะต้องส่งรายงานค าขอแปรญัตติของสมาชิก  ในกรณีที่มีการยื่นค าขอแปรญัตติให้
ที่ประชุมต้องไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง  นับตั้งแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ  ผมขอให้ที่ประชุมก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติและก าหนดวัน
ประชุมให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ เป็นระยะเวลากี่วันเชิญครับ 

 

ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสนอวันรับค าแปรญัตติ  จ านวน  3  วัน ตั้งแต่ วันที่  6 , 7 , 8  เวลา   
   08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  และประชุมแปร
   ญัตติ ในวันที่  9  สิงหาคม  2564  
 

เลขานุการสภาฯ  ครับตามท่ี ที่ประชุมได้ก าหนดวันที่  9   สิงหาคม   2564  เป็นวันแปรญัตติดังนั้น
ผมขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุมครั้งแรกเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่  6  สิงหาคม 2564  เวลา 09.00  น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 

ที่ประชุม                       - รับทราบ - 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
    

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถาม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  
                              ของผู้บริหารหรืองานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เชิญครับ 
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ที่ประชุม โดย มีสมาชิก อภิปรายสอบถามตามล าดับดังนี้ 
 1.นายศักดิ์สกล  ชูชนะ ส.อบต. หมู่ที่ 4  ต้องการกล้อง CCTV เพ่ิมเติมทางไปบ้านแหล่งหนู

เพราะเป็นจุดเสี่ยงอันตราย  อยากให้มีกล้องเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน  
 -  เรื่องถนนทางการเกษตรถูกรุกล้ าเนื่องจากการดายหญ้าริมทางถนน  มีแนวทางการ

แก้ปัญหาหรือไม่ครับ 
 - เรื่องการถมดินบริเวณพ้ืนที่บ้านของประชาชนท าให้คนอ่ืนได้รับความเดือดร้อน 
 - เรื่องการขยายพ้ืนที่ไฟฟ้าสาธารณะ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทาง อบต.ลุมพุก 
 มีงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าหรือไม่ครับ 

 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่                              
ของผู้บริหารหรืองานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก ชี้แจงครับ 

 

ท่านนายก อบต.         เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  กระผม นายวสันต์  ชัยภูมิ ต าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ ครับ 

 1. กล้อง CCTV  อบต.ลุมพุกได้รับค าชมจากหน่วนงานราชการ  แต่ที่ส าคัญคือใช้
งบประมาณมากท่ีคุณภาพของกล้องที่ได้ยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดี  ต้องใช้งบประมาณในการ
ซ่อมบ ารุงและซ่อมแซมจ านวนมาก  และตอนนี้ TOT  เขามีนโยบายในการเช่ากล้อง CCTV 
โดยจ่ายเป็นรายเดือน 

 2. เรื่องการรุกล้ าที่สาธารณะขอให้ประสานผู้ใหญ่บ้านในการประชาสัมพันธ์การใช่ถนน
ร่วมกัน 

 3. เรื่องการถมดินต้องขอความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชนด้วยกันครับ 
 4. เรื่องงบประมาณการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  บ้านขี้เหล็ก  หมู่ที่ 4  ขอโครงการขยาย

เขตไฟฟ้าสายดับเพียงโครงการเดียว ครับ 
  

ประธานสภา ฯ  ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายคณะผู้บริหารหรือไม่ ครับ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 
 

ปิดประชุม   เวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 

(ลงชื่อ)      สมพร  การระ เกษ    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 าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2 ประจ าปี  พ.ศ. 2564  
วันศุกร์ที่  12  มีนาคม   2564  เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2564 
 

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


