
ส ำเนำบันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1/๒๕65 

ในวันจันทร์ที่  10   มกรำคม  2565   เวลำ  13.๐๐  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 ปริญญา   ไตรมณี  
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  
     

 

ผู้มำประชุม   15 คน 
ผู้ร่วมประชุม  6 คน 
รวม   21 คน 
 

เริ่มประชุมเวลา    13.30 น.  
 

เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขนุการสภาอบต. (ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ) ได้กล่าวเชิญประธานสภา อบต.ลุมพุก  จุด ธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย  และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  เสร็จแล้ว  จงึได้อ่านประกาศอ าเภอค าเข่ือน
แก้ว  เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
1 ประจ าปี พ.ศ. 2565   พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 

 

ระเบียบวำระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 

   - ไม่มี - 
  

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำ อบต.  ขอให้ที่ประชุม ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลลุมพุก  ครั้งแรก   ในวันจันทร์ที่  27   ธันวาคม   2564   ว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือ
   เพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร 

 

ที่ประชุม    - มีมติรับรอง –  
 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถำม 
 

ประธำนสภำ อบต. ถามที่ประชุม ว่ามสีมาชิกท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
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ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม่  
 

5.1  เรื่อง  แถลงนโยบำยกำรปฏิบัติหน้ำที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 
 

ประธำนสภำ อบต. แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับแจ้งจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่องแถลงนโยบาย
การปฏิบัติหน้าที่ของนายก   ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 

 

นำยก อบต.  อ่านค าแถลงนโยบายการปฏิบัติหน้าที่  
 

ประธำนสภำ อบต. สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียด ที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียด
   ไปแล้วนั้น   
 

ที่ประชุม               -รับทราบ- 
 

5.2  เรื่อง  กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น (กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรตรวจ
รำยงำนกำรประชุม) 
 

ประธำนสภำ อบต. แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง  การคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น (การคัดเลือกคณะกรรมการ
   ตรวจรายงานการประชุม)  ในส่วนรายละเอียดกฎหมายขอเชิญเลขาสภาชี้แจงรายละเอียด
   ด้วยครับ 
 

เลขานุการสภา  ชี้แจงสาระส าคัญ ดังนี้ 
อบต.ลุมพุก 1)สภามีอ านาจแต่งตั้งสมาชิกสภาฯเป็นคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิก

สภาฯ จ านวน 3-7 คน (ตามข้อ 103และข้อ 105 ) ได้แก่ 
 1.1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 1.2) คณะกรรมการอ่ืนๆตามที่สภาเห็นสมควร 
 2) วิธีเลือกให้สมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอ และมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนส่วนกรณีท่ี

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่มีผู้รับรอง (ตามข้อ 107) 
 กฎหมำย/ระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

 -ข้อ 103 วรรคหนึ่งก ำหนดว่ำ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภทคือ 
 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสาม

คน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
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  -ข้อ 104 วรรคหนึ่งก ำหนดว่ำ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการ

หรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันเป็นกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภา
ท้องถิ่น 

 -ข้อ 105 วรรคหนึ่งก ำหนดว่ำ ภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมี
อ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

                                                      (1) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                      (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
                                                      (4) คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
                                               ถ้ามีความจ าเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

ราย ละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

  -ข้อ 107 ก ำหนดว่ำ ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้อง
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอ  ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

        การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก   ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมพิจารณาว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม จ านวนกี่คน (อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน) เชิญครับ 

 

นำยธวัชชัย   ไชยนำ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 13 นาย ธวัชชัย   ไชยนา   สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่  13    

ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จ านวน  3  คน ครับ   
 

นำยบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นายสุรพล   ศรีจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 5 
 2) นางปราณี   มงคลน า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 10 
 

นำยบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม - ไม่มี –  
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นำยบุญชู   คงดี เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจ 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก รายงานการประชุม จ านวน 3 คน ขั้นตอนต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อ

สมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยให้มีการเลือก
ทีละคนจนครบตามจ านวนที่ก าหนดคือ 3 คน  (ตามระเบียบฯข้อ 12) และชื่อที่
เสนอไม่จ ากัดจ านวนพร้อมกับมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน ขอเชิญสมาชิกในที่
ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
ตามล าดับต่อไป 

 

นำงปรำณี   มงคลน ำ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน  
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 10 นางปราณี   มงคลน า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่  10    

ขอเสนอ นายธวัชชัย  ไชยนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 
13 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 1 

 

นำยบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นายบุญถิน   พาลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 12 
 2) นางปราณี   มงคลน า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 10 
 

นำยบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม - ไม่มี –  
 

นำยบุญชู   คงดี ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  ตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 2 ครับ 
 

นำยสมจิตร   จิวิสำ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 1 นายสมจิตร   จิวิสา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่  1  ขอ

เสนอ นายสุรพล   ศรีจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 5 
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 2 

 

นำยบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นายส าราญ   นาคศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 3 
 2) นายชนะชัย   หาญสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 4 
 

นำยบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม - ไม่มี –  
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นำยบุญชู   คงดี ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  ตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 3 ครับ 
นำยธวัชชัย   ไชยนำ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 13 นายธวัชชัย   ไชยนา   สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่  13   

ขอเสนอ นายส าราญ    นาคศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 
3 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ 3 

 

นำยบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นางสุพรรณี   วันทา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 15 
 2) นายชนะชัย   หาญสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 4 
 

นำยบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม - ไม่มี –  
 

นำยบุญชู   คงดี   ขอแจ้งนัดให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเข้าประชุมเพ่ือเลือกประธาน 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  และเลขานุการฯ  ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หลังปิดประชุมฯ 
 

ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
-ไม่มี - 

ประธำนสภำ อบต. กล่าวปิดประชุม    เวลา   15.30  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 ) 
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- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ครั้งแรก  
ในวันจันทร์ที่  27   ธันวาคม   2564    เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  10 
มกราคม  2565 
 
    (ลงชื่อ)       บุญชู   คงด ี     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายบุญชู   คงด ี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 


