
 
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  2/๒๕64 
ในวันอังคารที่  27   กันยายน   2564   เวลา  10.๐๐  น.   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
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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 
นางจีรนันท์          คงด ี
นางสุภี               ค าภาษา 
นายบุญถิน          พาลี 
นายธวชัชัย         ไชยนา 
นางสาวอ้อย        แสงใส  
นายทองสุข         ขันแก้ว 

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

สุนทร       ชาตาด ี
อนงค์      วงลาษ ี
สมพร        การะเกษ 
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สมพงษ์     ป้องกัน                    
ส าราญ      นาคศรี 
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สวัสดิ์        น าภา 
ศักดิ์สกล    ชูชนะ 
สุทัน         ช านาญคา้ 
สมาน        พวงศรี 
ประสิทธิ์     ตน้ค า 
เดชชาย   เชดิช ู
สุพรรณ   ชื่นชม 
พิมพ์พงศ์    ไชยนา 
เพ็ญมณี      มาลัย 

- 
สัมฤทธิ์     กลิ่นแก้วนพรัตน ์
ปราณี        มงคลน า 
สมคิด         ปัญญาใส 
จีรนันท์         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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นายวสันต์   ชัยภูม ิ
นายเล็ก      สีหิน 
นายอรุณ     จวนสาง 
นายสุรพล    ศรีจันทร์ 
นายวีรภัทร   หลักด่าน 
นายวีรวัฒน์   สายยศ 
 

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

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

 
 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 

 

เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขนุการสภาอบต. (ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ) ได้กล่าวเชิญนายสุนทร   ชาตาดี ประธานสภา อบต.ลุมพุก  
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

   - ไมม่ี - 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา อบต.  ขอให้ที่ประชุม ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยวิสามัญ  
   สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2564  ในวันอังคารที่ 21   กันยายน   2564  ว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือ
   เพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร 

 

ที่ประชุม    - มีมติรับรอง –  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุม ว่ามสีมาชิกท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

 5.1 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
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ประธานสภา อบต. ผมได้รับญัตติจาก   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ญัตติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก      
เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกชี้แจง  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก  ได้รับทราบ 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภา อบต.ลุมพุก และสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
   นายวสันต์  ชัยภูมิ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอญัตติต่อ สภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
   จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ ๑7   การจัดท า
   แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ด าเนินการดังนี้  
    (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ 
   รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ 
   ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และ 
   แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
   หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและ 
   ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    (๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
   ท้องถิ่น 
    (๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้ 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น  

  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียด ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 

ประธานสภาฯ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ทุกท่านได้พิจารณาร่างร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   โดย
ละเอียดไปพร้อมๆกัน ในแต่ละ ยุทธศาสตร์/โครงการกิจกรรม ว่ามีโครงการใดจ าเป็นและ
เหมาะสมตามที่ได้ประชาคมหมู่บ้านมาแล้วหรือไม่  หรือเห็นสมควรแก้ไขอย่างไร 

 

นักวิเคราะห์นโยบาย เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนและ
แผนฯ   ต าบลลุมพุก  และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   รายละเอียดตามเอกสารที่ 
  แจกให้แล้ว 

 

ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือเสนอแนะอะไรไหมครับ 
ที่ประชุม  โดยนายทองสุข  ขันแก้ว   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 15  การจัดท าแผนพัฒนาถือว่าเป็นเรื่องที่ดี  

เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา  เป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนา 
 



- 4 - 
 
 - นายสุพรรณ   ชื่นชม  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 7  ขอให้ผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม

ครับ 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต.ลุมพุก และสมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ขอ

ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมว่าแผนพัฒนาเปรียบเสมือนเครื่องน าทางไปสู่การด าเนินการและ
เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในหมู่บ้านของเราได้อย่างตรงเป้าหมาย   

 

ประธานสภาฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่ามี   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะอะไรอีกหรือไม่ครับถ้าไม่
มีผมขอมติที่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม มี มติ ให้ความเห็นชอบ  22 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
 งดออกเสียง   1 เสียง 
 ลาประชุม   4 คน 

ประธานสภาฯ สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    

ประธานสภา  ได้สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใด  จะสอบถามหรือเสนออะไรหรือไม่ 
ที่ประชุม ได้มีสมาชิก  อภิปรายสอบถามตามล าดับดังนี้ 

1. นายศักดิ์สกล   ชูชนะ  สมาชิกสภา  อบต.ลุมพุก  หมู่ที่ 4 ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.
ลุมพุกทุกท่านที่ได้ร่วมงานกันมา และที่ผ่านมาผมขอโทษทุกท่านที่ได้ล่วงเกิน  อาจตั้งใจหรือ
ไม่ได้ตั้งใจ ก็ขอโทษไว้ ณ ที่นี่ครับ 
2. นายสวัสดิ์  น าภา  สมาชิกสภา  อบต.ลุมพุก  หมู่ที่ 4 ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นการ

 บริหารงบประมาณท่ีดีครับ อาจจะมงีบประมาณมาบริหารมากบ้างน้อยบ้างตามความจ าเป็น
 ของชุมชน แต่ก็เชื่อว่าแก้ไขปัญหาได้ดีครับ 

3. นายสุพรรณ   ชื่นชม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  การบริหารงานของสภาอบต.ลุมพุกถือ
 ว่ามีความสามัคคี  กลมเกลียว  ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านและขอให้มีความสุข  สมหวังทุก
 ประการ 

4. นายประสิทธิ์   ต้นค า  สมาชิกสภา  อบต.ลุมพุก  หมู่ที่ 6 สอบถามเรื่องการซ่อมไฟฟ้า  
ลงท่อ และขอขอบคุณผู้บริหารที่แก้ปัญหาท าให้น้ าประปาหายเค็ม  และมีคุณภาพน้ าที่ดีขึ้น 
ครับ 
5. นายพิมพ์พงศ์  ไชยนา  สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  หมู่ที่ 8 ในโอกาสสิ้นสุดการปฏิบัติ
หน้าที่ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  และขอขอบคุณคณะบริหารที่ตั้งใจพัฒนา
พ้ืนที่ให้เจริญรุ่งเรือง  ตลอดจนพนักงาน อบต.ทุกท่าน ครับ 

 

นายก อบต.  ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ทุกท่านที่ให้ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทุกปัญหา 
   พร้อมได้รับการแก้ไข  ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  และก็ดีใจที่ได้เป็นตัวอย่างใน
   การแก้ไขปัญหาของหลายพื้นท่ี เช่น การแก้ไขปัญหาการก าจัดสิ่งปฏิกูล (บ่อเกรอะ)  จนได้มี
   หลายหน่วยงานมาศึกษาดูงาน  และได้รับรางวัล  รับโลห์เกียรติบัตร หลายปี  รวมทั้งเรื่อง
   ไฟฟ้าสายดับ การปลูกแตงโมอินทรีย์  ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ อบต.ลุมพุก  
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ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายคณะผู้บริหารหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ 
   ปิดการประชุม 
 
ที่ประชุม   -ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามอีก- 
 

ประธานสภา อบต. 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 าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1  ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 
2564  เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  27   กันยายน  2564 
 
 

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


