
ส ำเนำบันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่  1/๒๕65 

ในวันพุธที่   2๐   กรกฎำคม  2565   เวลำ  10.๐๐  น.   
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 

 
รำยช่ือผู้มำประชุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นายบุญชู   คงดี ประธานสภา อบต.ลุมพุก บุญชู   คงดี  
2 นายพิมพ์พงศ์   ไชยนา รองประธานสภา อบต.ลุมพุก พิมพ์พงศ์   ไชยนา  
3 นายสมพร   การะเกษ เลขานุการสภา  อบต.ลุมพุก สมพร   การะเกษ  
4 นายสมจิตร   จิวิสา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.1 สมจิตร   จิวิสา  
5 นายนิพล   ยาวะโนภาส สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.2 นิพล   ยาวะโนภาส  
6 นายส าราญ   นาคศรี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.3 ส าราญ   นาคศรี  
7 นายชนะชัย   หาญสมัคร สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.4 ชนะชัย   หาญสมัคร  
8 นายสุรพล   ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.5 สุรพล   ศรีจันทร์  
9 นายพันธ์ทอง   พวงศรี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.6 พันธ์ทอง   พวงศรี  

10 นายวุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.7 วุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์  
11 นางนฤมล   จวนสาง สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.9 นฤมล   จวนสาง  
12 นางปราณี   มงคลน า สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.10 ปราณี   มงคลน า  
13 นายบุญถิน   พาลี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.12 บุญถิน   พาลี  
14 นายธวัชชัย   ไชยนา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.13 ธวัชชัย   ไชยนา  
15 นายปริญญา   ไตรมณี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.14  ลำ 
16 นางสุพรรณี   วันทา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.15 สุพรรณี   วันทา  
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ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   6   คน 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
1 นายบัญชา   ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุก บัญชา   ชารีแก้ว  
2 นายเดชชาย  เชิดช ู รองนายก อบต.ลุมพุก เดชชาย  เชิดช ู  
3 นายสุพล   สุขแสน รองนายก อบต.ลุมพุก สุพล   สุขแสน  
4 นางพรเพ็ญ   พึ่งกิจ เลขานุการนายก อบต.ลุมพุก พรเพ็ญ   พ่ึงกิจ  
5 นายวีรภัทร   หลักด่าน หัวหน้าส านักปลัด วีรภัทร   หลักด่าน  
6 นายวีรวัฒน์   สายยศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ วีรวัฒน์   สายยศ  
7 นายสุนัย     ศรีสง่า ชาวบ้าน หมู่ที่ 6 สุนัย  ศรีสง่า  
8 นายวิทยา    ศรีแสน ชาวบ้าน หมู่ที่ 5 วิทยา   ศรีเสน  

 

ผู้มำประชุม   14 คน 
ผู้ร่วมประชุม    8 คน 
รวม   22 คน 
 

เริ่มประชุมเวลา    10.00 น.  
 

เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขนุการสภาอบต. (ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก)ได้กล่าวเชิญประธานสภาอบต.ลุมพุกจุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  เสร็จแล้ว  จึงได้อ่านประกาศอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  เรื่อง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565   พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 

 

ระเบียบวำระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 

ประธำนสภำ อบต. 1.1  เรื่องการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 20 
   กรกฎาคม  2565  ได้มีท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ 14  ราย นายปริญญา  ไตรมณี ได้ขอลา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   เนื่องจากมีธุระจ าเป็น ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ กระผมจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ครับ 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
  

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำ อบต. ขอให้ที่ประชุม ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
   ต าบลลุมพุก  สมัยประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 1/2565  ในวันที่ ๒๘ 
   เมษายน 2565  ว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร    /มติ... 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ   13  เสียง  
   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   งดออกเสียง  -  เสียง 
    

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถำม 
 

ประธำนสภำ อบต. ถามที่ประชุม ว่ามสีมาชิกท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม่  
 

 5.1 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(งบลงทุน) 

 

ประธำนสภำฯ ด้วยกระผมได้รับญัตติ จาก นายบัญชา   ชารีแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
เรื่อง พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕      
(งบลงทุน)  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอ ญัตติ  เชิญครับ 

 

นายบัญชา  ชารีแก้ว เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
นายก อบต.ลุมพุก บริหารส่วนต าบลลุมพุก   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ข้าพเจ้า นายบัญชา   ชารีแก้ว   
   ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ได้ยื่นขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ 
   รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบลงทุน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน หมวด 
   ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 
    ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170  
   กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน โดยขอโอนงบประมาณลด 

   - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านัก 
  งบประมาณ ธันวาคม 2563 งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 2,633,000 บาท งบประมาณ 
  คงเหลือก่อนโอน 2,633,000 บำท จ ำนวน 7 รำยกำร ดังนี้ 

    ๕.๑.๑ รำยกำรที่ 1 แผนงำนกำรศึกษำ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
   งบด าเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุส านักงาน   งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  
   100,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 74,090 บาท โอนเพิ่ม 500,000 บาท  
   รวมเป็นเงิน 574,090 บาท ส าหรับเหตุผล ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นคน 
   อธิบายครับ         
           /นายวีรวัฒน์... 
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นายวีรวัฒน์   สายยส ขอบคุณครับท่านนายก เหตุผลที่ขอโอนเพ่ิม เนื่องจากมีความจ าเป็นในการด าเนินการทาง 
นักวิเคราะห์ฯ  เอกสาร ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในการบริการประชาชนที่มาติดต่อ 
   ประสานงานภายในกองฯ 
นายบัญชา   ชารีแก้ว ๕.๑.๒. รำยกำรที่ ๒ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
นายก อบต.ลุมพุก งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณตั้งไว้  
   จ านวน 200,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 51,000 บาท โอนเพิ่ม  
   500,000 บาท รวมเป็นเงิน 551,000 บาท ส าหรับเหตุผล ขอให้นักวิเคราะห์นโยบาย
   และแผนเป็นคนอธิบายครับ 
นายวีรวัฒน์   สายยส ขอบคุณครับท่านนายก เหตุผลที่ขอโอนเพ่ิม เนื่องจากมีความจ าเป็นในการด าเนินการ 
นักวิเคราะห์ฯ  ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในการบริการประชาชนที่มาติดต่อประสานงาน 
   ภายในกองฯ 
นายบัญชา   ชารีแก้ว ๕.๑.๓ รำยกำรที่ ๓ แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน 
นายก อบต.ลุมพุก สาธารณสุขอ่ืน  งบด าเนินงาน  หมวด ค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   
   งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 14,500 บาท โอนเพิ่ม  
   133,000 บาท รวมเป็นเงิน 147,500 บาท   ส าหรับเหตุผล ขอให้นักวิเคราะห์นโยบาย 
   และแผนเป็นคนอธิบายครับ 
นายวีรวัฒน์   สายยส ขอบคุณครับท่านนายก เหตุผลที่ขอโอนเพ่ิม เนื่องจากมีความจ าเป็นในการด าเนินการ 
นักวิเคราะห์ฯ  ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่พอจ่าย แต่มีความจ าเป็นต้อง 
   ใช้งบประมาณในการด าเนินการ 
นายบัญชา   ชารีแก้ว ๕.๑.๔ รำยกำรที่ ๔ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
นายก อบต.ลุมพุก งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,070 บาท โอนเพิ่ม  
   500,000บาท รวมเป็นเงิน 502,070 บาท ส าหรับเหตุผล ขอให้นักวิเคราะห์นโยบาย 
   และแผนเป็นคนอธิบายครับ 
นายวีรวัฒน์   สายยส ขอบคุณครับท่านนายก เหตุผลที่ขอโอนเพ่ิม เนื่องจากมีความจ าเป็นในการด าเนินการ 
นักวิเคราะห์ฯ  ภายในกองช่าง งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่พอจ่าย แต่มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการ 
   ด าเนินการ 
นายบัญชา    ชารีแก้ว ๕.๑.๕ รำยกำรที่ ๕  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน 
นายก อบต.ลุมพุก หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณตั้งไว้ 500,000 
   บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 19,035 บาท โอนเพิ่ม 500,000บาท รวมเป็นเงิน  
   519,035 บาท ส าหรับเหตุผล ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นคนอธิบายครับ 
นายวีรวัฒน์   สายยส ขอบคุณครับท่านนายก เหตุผลที่ขอโอนเพ่ิม เนื่องจากมีความจ าเป็นในการด าเนินการ 
นักวิเคราะห์ฯ  ภายในส านักปลัด งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย แต่มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการ 
   ด าเนินการ 
 
           /นายบัญชา... 
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นายบัญชา   ชารีแก้ว ๕.๑.๖ รำยกำรที่ ๖  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง   
นายก อบต.ลุมพุก งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณตั้งไว้  
   200,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 9,150 บาท โอนเพิ่ม 500,000บาท 
   รวมเป็นเงิน 509,150 บาท ส าหรับเหตุผลในการโอนเพิ่มจากกองไหน และโอนลดจาก 
   กองไหน ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นคนอธิบายครับ 
นายวีรวัฒน์   สายยส ขอบคุณครับท่านนายก เหตุผลที่ขอโอนเพิ่ม เนื่องจากมีความจ าเป็นในการด าเนินการ 
นักวิเคราะห์ฯ  ภายในกองคลัง งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่พอจ่าย แต่มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการ 
   ด าเนินการ ซึ่งได้ โอนงบประมาณลด จากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน 
   และบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
   จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือ
   ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน  

  - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
  ธันวาคม  2563 งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 2,633,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
  โอน 2,633,000 บาท *เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากรายการที่ตั้งไว้ยังไม่มีความจ าเป็น 
  เร่งด่วนในการด าเนินการใน ซึ่งทราบภายหลังจากการอนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

นายบัญชา  ชารีแก้ว ๕.๑.๗ รำยกำรที่ 7  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
นายก อบต.ลุมพุก ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  
   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110  
   กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน (เป็นไปตามบัญชีมาตรฐาน 
   ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2564) งบประมาณ 
   ไม่ได้ตั้งไว้ โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ 850,000 บาท ส าหรับเหตุผลในการโอนมาตั้งจ่าย 
   เป็นรายการใหม่ มาจากกองไหน และโอนลดจากกองไหน ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและ
   แผนเป็นคนอธิบายครับ 
นายวีรวัฒน์   สายยส ขอบคุณครับท่านนายก เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากกองคลังมี 
นักวิเคราะห์ฯ  ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอจึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายใหม ่
   และโอนงบประมาณลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 
   ชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อ
   จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
   เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน 
   (เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ  
   ธันวาคม 2563) งบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 854,000 บาท 
        *เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากรายการที่ตั้งไว้อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง แต่กอง 
   ช่างมีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่ยังใช้งานได้อยู่   
 
 

/ประธานสภา... 
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ประธำนสภำฯ  ขอขอบคุณท่านนายก และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด้วยครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะ 
   อภิปรายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทีท่างคณะผู้บริหารเสนอมาหรือไม่อย่างไร ขอเชิญ 
   สอบถามได้ครับ 
ที่ประชุม   - ไม่มี – 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีท่านใดสอบถาม กระผมจะขอมตติามรายละเอียดที่ท่านนายกน าเรียนที่ประชุมเป็น 
   หัวข้อเรียงไปนะครับ 
    ๕.๑.๑ รำยกำรที่ 1 แผนงำนกำรศึกษำ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
   งบด าเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุส านักงาน   งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  
   100,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 74,090 บาท โอนเพิ่ม 500,000 บาท  
   รวมเป็นเงิน 574,090 บาท 
ประธานสภาฯ  ขอมติครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ   13  เสียง  
   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   งดออกเสียง  -  เสียง 
ประธานสภาฯ   ๕.๑.๒. รำยกำรที่ ๒ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
   งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณตั้งไว้  
   จ านวน 200,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 51,000 บาท โอนเพิ่ม  
   500,000 บาท รวมเป็นเงิน 551,000 บาท 
ประธานสภาฯ  ขอมติครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ   13  เสียง  
   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   งดออกเสียง  -  เสียง 
ประธานสภาฯ   ๕.๑.๓ รำยกำรที่ ๓ แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงาน 
   สาธารณสุขอ่ืน  งบด าเนินงาน  หมวด ค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   
   งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 14,500 บาท โอนเพิ่ม  
   133,000 บาท รวมเป็นเงิน 147,500 บาท 
ประธานสภาฯ  ขอมติครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ   13  เสียง  
   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   งดออกเสียง  -  เสียง 
ประธานสภาฯ   ๕.๑.๔ รำยกำรที่ ๔ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 
   และชุมชน งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,070 บาท โอนเพิ่ม  
   500,000บาท รวมเป็นเงิน 502,070 บาท 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ขอมติครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ   13  เสียง  
   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   งดออกเสียง  -  เสียง 
ประธานสภาฯ   ๕.๑.๕ รำยกำรที่ ๕  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน 
   หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณตั้งไว้ 500,000 
   บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 19,035 บาท โอนเพิ่ม 500,000บาท รวมเป็นเงิน  
   519,035 บาท 
ประธานสภาฯ  ขอมติครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ   13  เสียง  
   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   งดออกเสียง  -  เสียง 
ประธานสภาฯ   ๕.๑.๖ รำยกำรที่ ๖  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง   
   งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณตั้งไว้  
   200,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 9,150 บาท โอนเพิ่ม 500,000บาท  
   รวมเป็นเงิน 509,150 บาท 
ประธานสภาฯ  ขอมติครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ   13  เสียง  
   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   งดออกเสียง  -  เสียง   
ประธานสภาฯ   โอนงบประมาณลด จากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  
   เคหะและชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
   รายการจัดซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
   2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ 
   ดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน (เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
   1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2563) งบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ งบประมาณคงเหลือก่อน 
   โอน 854,000 บาท 
    ๕.๑.๗ รำยกำรที่ 7  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อจัดซื้อรถบรรทุก  
   (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์ 
   สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน (เป็นไป
   ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ ธันวาคม  
   2564) งบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ 850,000 บาท 
 

/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ  ขอมติครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ   13  เสียง  
   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   งดออกเสียง  -  เสียง 
ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 

ประธำนสภำ อบต. มีสมาชิกท่านใดมีรายละเอียดจะเสนอหรือสอบถามฯ ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
หรือไม่เชิญครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้อภิปราย- 
 

ประธำนสภำ อบต. ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้สอบถาม
อีกผมจะขอปิดการประชุม 

 

ประธำนสภำ อบต. กล่าวปิดประชุม    เวลา   12.00  น. 
 

(ลงชื่อ)      สมพร   การะเกษ    ผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายสมพร   การะเกษ) 
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 
- ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 
    (ลงชื่อ)       ธวัชชัย   ไชยนา       ประธานกรรมการสามัญ 
                ( นายธวัชชัย   ไชยนา ) 
 
    (ลงชื่อ)       สุรพล   ศรีจันทร์      ผู้ตรวจ 
                ( นายสุรพล   ศรีจันทร์ ) 
 
    (ลงชื่อ)       ส าราญ   นาคศรี      ผู้ตรวจ 
                 ( นายส าราญ   นาคศรี ) 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๓  ครั้งที่ 1/2565  ในพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน 2565  เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  
เมื่อวันพุธที่  20  กรกฎาคม  2565 
 
    (ลงชื่อ)       บุญชู   คงดี      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายบุญชู   คงด ี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 


