
 
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่  2/๒๕64 
ในวันศุกร์ที่  13  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      ศรีวิสุทธิ์ 
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 
นางจิรนันท์          คงด ี
นางสุภี               ค าภาษา 
นายบุญถิน          พาลี 
นายธวชัชัย         ไชยนา 
นางสาวอ้อย        แสงใส  
นายทองสุข         ขันแก้ว 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต.       
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สมาชิกสภา อบ 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
 
 

สุนทร       ชาตาด ี
อนงค์        วงลาษ ี
สมพร        การะเกษ 

- 
อุดร          กุลวงศ์          

- 
สมพงษ์     ป้องกัน                    

- 
- 

สวัสดิ์        น าภา 
ศักดิ์สกล    ชูชนะ 
สุทัน        ช านาญคา้ 
สมาน       พวงศรี 
ประสิทธิ์      ตน้ค า 

- 
สุพรรณ      ชื่นชม 
พิมพ์พงศ์    ไชยนา 

- 
ถวิล          หารินไสล 

- 
ปราณี        มงคลน า 
สมคิด         ปัญญาใส 
จิรนันท์          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 
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๔ 
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นายวสันต์   ชัยภูม ิ
นายเล็ก      สีหิน 
นายอรุณ     จวนสาง 
นายสุรพล    ศรีจันทร์ 
นายวีรภัทร    หลักด่าน 
นายวีรวัฒน์   สายยศ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการฯ นายก อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

วสันต์    ชัยภูม ิ
- 

อรุณ    จวนสาง 
สุรพล    ศรีจันทร์ 
วีรภัทร   หลักด่าน 
วีรวัฒน์  สายยศ 

 
ลาประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 

 

เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขนุการสภาอบต. (ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ) ได้กล่าวเชิญนายสุนทร   ชาตาดี ประธานสภา อบต.ลุมพุก  อ่าน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่องก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญที่ 3 
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕64  ครั้งที่  2   พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   
ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

   - ไม่มี - 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา อบต.  ให้ที่ประชุม ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลลุมพุก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่  ๑ /๒๕64  ในวันพฤหัสบดทีี ่ 5 
   สิงหาคม  ๒๕64  ว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร 

 

ที่ประชุม    - มีมติรับรอง –  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุม ว่ามสีมาชิกท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
                                                                
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  วาระที่ 2  

                                     (ขั้นแปรญัตติ) 
 

ประธานสภา อบต.  ผมได้รับแจ้งจากประธานคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมทั้งเสนอรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
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 2565  ปรากฏว่า ไมม่ีผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565   ตามมติที่ประชุมได้ก าหนดวันรับแบบเสนอแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน  3  วัน  คือ
วันที่  6,7,8  สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และก าหนด 
ให้มีการแปรญัตติในวันจันทร์ที่  9  สิงหาคม   2564   เวลา 08.30 น.   

 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผล
การแปรญัตติ  ไม่มีผู้ยื่นเสนอแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติ ร่วมกันพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565  แล้ว    มีมติเปน็
เอกฉันท์ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

   

ประธานสภา อบต. ผมจะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ 2565  ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม   เห็นชอบรับหลักการ  19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบรับหลักการ  - เสียง 
   งด ออกเสียง   1 คน 
   ลาประชุม         7 คน 
 

ประธานสภา อบต. สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการในวาระท่ี 2  ขัน้แปรญัตติ แห่งร่าง ข้อบัญญัติ 
                             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

                              5.2 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  วาระท่ี 3  
         (ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565) 

ประธานสภา อบต. ตามท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ได้พิจารณาและเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ )ไปแล้วนั้น    
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า จะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565 วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) หรือไม่  โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม          มีมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕65 
                                       ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
  

ที่ประชุม   เห็นชอบรับหลักการ  19 เสียง 
   ไม่เห็นชอบรับหลักการ  - เสียง 
   งด ออกเสียง   1 คน 
   ลาประชุม         7 คน 
 

ประธานสภา อบต. เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
2565  (ข้ันลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ)  และจะเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2565  ให้นายอ าเภอค าเข่ือนแก้วพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
    

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม  การปฏิบัติงานใน อ านาจหน้าที่
ของผู้บริหารหรืองานที่เก่ียวข้องหรือไม่ เชิญครับ 
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ที่ประชุม โดย มีสมาชิก อภิปรายสอบถามตามล าดับดังนี้ 
1. นายศักดิ์สกล   ชูชนะ  ส.อบต.  หมู่ที่ 4  สอบถามเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ขอให้เร่ง
ด าเนินการด้วยครับ  และเรื่องกล้องวงจรปิดอยากให้เร่งด าเนินการติดตั้งให้ด้วย  เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับ 
2. นายประสิทธิ์   ต้นค า  ส.อบต.  หมู่ที่ 6 ขอรับการสนับสนุนท่อระบายน้ าไปวางภายใน
หมู่บ้านในช่วงฤดูฝนเพื่อระบายน้ า และเรื่องไฟฟ้าสายดับที่ช ารุดอยากให้เร่งด าเนินการ
ซ่อมแซมให้ด้วยครับ 

 

ประธานสภา ฯ  ไดถ้ามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีเชิญท่านนายก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกชี้แจง ครับ 
 

นายก อบต.  เรียนประธานสภา อบต.ลุมพุก  สมาชิกสภาทุกท่าน  ข้าพเจ้า นายวสันต์  ชัยภูมิ ต าแหน่ง
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกขอชี้แจง ครับ 
   - เรื่องไฟฟ้าจะให้กองช่างรีบด าเนินการครับ  และเรื่องกล้องวงจรปิดตอนนี้ส ารวจตัวที่ช ารุด
   และส ารวจจุดที่ติดตั้งเพิ่มเติมครับ  
   - ส่วนเรื่องรางระบายน้ าขอให้ส่งหนังสือและรายงานความจ าเป็นเร่งด่วนและจ านวนท่อ 
   ระบายน้ าให้กองช่างได้เลยครับ 
 

ประธานสภา ฯ  ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายคณะผู้บริหารหรือไม่ เชิญครับ  
 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

ประธานสภา ฯ  กล่าวปิดประชุม    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  1 ประจ าปี พ.ศ. 
2564  เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2564 
 
 

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


