
ส ำเนำบันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 1  ครั้งที่  1/๒๕65 

ในวันอังคำรที่  15  กุมภำพันธ์   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 - ลาป่วย 
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   7   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 นางสาวสุชาดา   จงกลบท นักจัดการงานทั่วไป สุชาดา   จงกลบท  

 

ผู้มำประชุม   15 คน 
ผู้ร่วมประชุม  7 คน 
รวม   22 คน 
 

เริ่มประชุมเวลา    10.00 น.  
 

 เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขนุการสภาอบต. (ปลัดองค์การ
 บริหารส่วนต าบลลุมพุก )   ได้กล่าวเชิญประธานสภา  อบต.ลุมพุก   จุดธูปเทียนบูชาพระ
 รัตนตรัย  และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  เสร็จแล้ว   จงึได้อ่านประกาศสภาองค์การ
 บริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่องก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕65   
 พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวำระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 

   - ไม่มี - 
  

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำ อบต.  ขอให้ที่ประชุม ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลลุมพุก  สมัยประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2565  ในวันที่ 10  มกราคม  
   2565  ว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม 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 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรต่อใบอนุญำตบ่อนพนัน ประเภทไก่ชน  
ประจ ำปี  2565 

 

ประธำนสภำฯ ด้วยกระผมได้รับญัตติ จาก นายบัญชา   ชารีแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
เรื่อง การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการขอต่อใบอนุญาต บ่อนการพนันประเภทชนไก่ 
ประจ าปี ๒๕65  ของนายบัญชา  ชารีแก้ว ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุ
มพุก เสนอ ญัตติ  เชิญครับ 

 

นายบัญชา  ชารีแก้ว  เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
นายก อบต.ลุมพุก บริหารส่วนต าบลลุมพุก   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ข้าพเจ้า นายบัญชา   ชารีแก้ว   ต าแหน่ง  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   ได้รับหนังสือจากนายอ าเภอค าเข่ือนแก้ว  เรื่องขอ
อนุญาตตั้งบ่อนการพนันประเภทชนไก่  ประจ าปี  ๒๕65  ของนายบัญชา     ชารีแก้ว    
บ้านเลขท่ี  537  หมู่ที่  ๑  ต าบล   ลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  จ านวน   
1  สังเวียน มีก าหนด ๑ ปี  ตัง้แต่วันที่ 24 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 23 เมษายน  2566   
ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในเรื่องดังกล่าวข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเพ่ือ
พิจารณา  และให้ความเห็นชอบในการขอต่อใบอนุญาต บ่อนการพนันประเภทชนไก่  
ประจ าปี ๒๕65  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดตามหนังสืออ าเภอ
ค าเข่ือนแก้ว ที่แนบมาพร้อมญัตติที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว   ขอได้โปรดน าเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพื่อพิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ 

 

ประธำนสภำฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่อย่างไรเชิญครับ 
                                                          

ที่ประชุม  ได้มีสมาชิกอภิปรายเพ่ือสอบถามคณะผู้บริหารตามล าดับ ดังนี้ 
- นายธวัชชัย   ไชยนา  ส.อบต.  หมู่ที่ 13    ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน  และไม่ได้ท าความเดือดร้อนให้กับชุมชน ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พันธ์ไก่ชนเพ่ือให้
ลูกหลานได้เห็นต่อไปครับ 

                                                         

ประธำนสภำฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มผีมขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบใน
การขอต่อใบอนุญาตบ่อนการพนันประเภทชนไก่  ประจ าปี    ๒๕65   ของนายบัญชา  
ชารีแก้ว     โปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบในกำรต่อใบอนุญำตบ่อนกำรพนัน ประเภทชนไก่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
       

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 

   5.2  เรื่อง พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพื่ออนุมัติโอนเงินงบประมำณเพื่อมำตั้งจ่ำยเป็น
   รำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
 

ประธานสภา ด้วยกระผมได้รับญัตติ จาก นายบัญชา   ชารีแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ืออนุมัติ โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม  
เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาครับ 

 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาสมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายบัญชา   ชารีแก้ว  ต าแหน่ง   
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
   เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  3  รายการ  โดยมี
   รายละเอียด ดังนี้ 
 

   รำยกำรที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุมพุก หมู่ที่ 1 ต าบลลุมพุก 
   อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายเจริญ พุทธวรรณ ถึงท่ีนายธนาชัย นามวาด 
   โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
   สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   บ้านลุมพุก หมู่ที่ 1 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสุภาพร 
   หัตถจรรย์ ถึงที่นางกิ่งแก้ว ภิรมย์รื่น งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 300,000 บาท  
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 300,000 บาท  
       *เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ทับซ้อนกับโครงการที่ได้รับจัดสรร 
   งบประมาณเงินอุดหนุน ซึ่งทราบภายหลังจากการอนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
   คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุมพุก หมู่ที่ 1 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
   สายจากที่นายเจริญ พุทธวรรณ ถึงท่ีนายธนาชัย นามวาด งบประมาณ 188,000 บาท 

       *เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ : เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประกอบกับจุด
   พิกัดที่จะด าเนินโครงการมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงมีความจ าเป็นต้องโอน 
   งบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ 
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       ข้อระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

   พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
   ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
   อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภา       สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงไป 
   แล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 

ที่ประชุม  ได้มีผู้อภิปรายประเด็นให้ความเห็นชอบเพ่ืออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้ 

                              - นายธวัชชัย   ไชยนา  สมาชิกสภา  หมู่ที่ 13  เห็นชอบในการโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  เพราะต้องบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  ให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน 

 

ประธานสภา     ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
 ขอมติที่ประชุมครับ 
 

ที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุมพุก หมู่ที่ 1 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายเจริญ พุทธวรรณ ถึงท่ีนาย
ธนาชัย นามวาดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุมพุก หมู่ที่ 1 ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายเจริญ พุทธวรรณ ถึงท่ีนายธนาชัย นามวาด
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 

นายก อบต.   รำยกำรที่ 2 จัดซื้อปั๊มบำดำล  ขนำด 1.5 นิ้ว 
   โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
   สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   บ้านลุมพุก หมู่ที่ 1 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสุภาพร 
   หัตถจรรย์ ถึงที่นางกิ่งแก้ว ภิรมย์รื่น งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 300,000 บาท  
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 112,000 บาท 
       *เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ทับซ้อนกับโครงการที่ได้รับจัดสรร 
   งบประมาณเงินอุดหนุน ซึ่งทราบภายหลังจากการอนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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    โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่า
   ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการปั๊มบาดาล  ขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1   
   เครื่อง   งบประมาณ 17,400 บาท 

      *เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ : เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประกอบครุภัณฑ์
   ที่มีอยู่เดิมช ารุดเสียหาย จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ 

       ข้อระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

   พ.ศ. 2563 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม โอนลด  
   ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
   อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภา       สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงไป 
   แล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 

ที่ประชุม  ได้มีผู้อภิปรายประเด็นให้ความเห็นชอบเพ่ืออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้ 

 - นายธวัชชัย   ไชยนา  สมาชกิสภา  หมู่ที่ 13  ถ้าประชาชนได้ประโยชน์ผมเห็นชอบครับ 
 

ประธานสภา     ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
 ขอมติที่ประชุมครับ 
 

ที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อปั๊มบาดาล  ขนาด 1.5 นิ้ว  ดังนี้ 
 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 

นายก อบต.  รำยกำรที่ 3   จัดซื้อปั๊มบำดำล ขนำด 2 นิ้ว 
  โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ

   สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   บ้านลุมพุก หมู่ที่ 1 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสุภาพร 
   หัตถจรรย์ ถึงที่นางกิ่งแก้ว ภิรมย์รื่น งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 300,000 บาท  
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 94,600 บาท  
        *เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ทับซ้อนกับโครงการที่ได้รับจัดสรร 
   งบประมาณเงินอุดหนุน ซึ่งทราบภายหลังจากการอนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

     โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่า
   ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการปั๊มบาดาล  ขนาด  2 นิ้ว  จ านวน  1    
   เครื่อง  งบประมาณ 25,500 บาท 
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      *เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ : เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประกอบครุภัณฑ์

   ที่มีอยู่เดิมช ารุดเสียหาย จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ 
   ข้อระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

   พ.ศ. 2563 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอน
   ลด  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
   อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ประธานสภา       สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงไป 
   แล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 

ที่ประชุม  ได้มีผู้อภิปรายประเด็นให้ความเห็นชอบเพ่ืออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้ 

 - นายพันธ์ทอง  พวงศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ 6  เพื่อประโยชน์ของประชาชน ผมเห็นด้วยครับ 
                             - นายธวัชชัย   ไชยนา  สมาชิกสภา  หมู่ที่ 13  ถ้ามีอุปกรณ์ที่บรรเทาความเดือดร้อน  และ

จ าเป็นต่อชุมชน ผมอยากเสนอผู้บริหารได้จัดซื้อให้ครบทุกหมู่บ้านด้วยครับ 
 

ประธานสภา     ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
 ขอมติที่ประชุมครับ 
 

ที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อปั๊มบาดาล  ขนาด 2  นิ้ว  ดังนี ้
 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 

5.3  เรื่อง  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ.2565 

ประธำนสภำ อบต. แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 
 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายบัญชา   ชารีแก้ว  ต าแหน่ง   
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
   เพ่ือขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  
   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 1 รายการ ได้แก่ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนอง
   หาบแห หมู่ที่ 7 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากสามแยกโนน 
   ตากวาง ถึง โนนตาบอด งบประมาณ 289,000 บาท 
      ค าชี้แจง (เดิม) 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองหาบ
   แห หมู่ที่ 7 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากสามแยกโนนตากวาง 
   ถึงโนนตาบอด ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือมี 
   ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 208 ลบ.ม พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยตลอดสาย ตาม
   รายละเอียดประมาณราคาและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86 ล าดับที่ 63 
 

   ค าชี้แจง (ใหม่) 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านหนองหาบ
   แห หมู่ที่ 7 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากสามแยกโนนตากวาง 
   ถึงโนนตาบอด ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือมี 
   ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 216 ลบ.ม พร้อมเกรดปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยตลอดสาย ตาม
   รายละเอียดประมาณราคาและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 86 ล าดับที่ 63 

   ข้อระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

   พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ 
   ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา 
   ท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดตามบัญชีใบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
   รายจ่าย ที่แนบมาพร้อมญัตติที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว 

 

ประธานสภา       สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงไป 
   แล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 

ที่ประชุม  ได้มีผู้อภิปรายประเด็นให้ชอบความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2565 ดังนี้ 

 - นายสุรพล   ศรีจันทร์ สมาชิกสภา หมู่ที่  5  เห็นด้วยครับเพราะประชาชนจะได้สัญจรได้
สะดวกสบายมากข้ึน 

 

ประธานสภา     ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
 ขอมติที่ประชุมครับ 
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ที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565  
   ดังนี้ 
 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 

5.4  เรื่อง  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบคัดเลือกสมำชิกสภำท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ประธำนสภำ อบต. แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือ
   แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
   เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 
 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายบัญชา   ชารีแก้ว  ต าแหน่ง   
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือก 
   สมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ข้อระเบียบ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
   2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ให้
   ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่
   สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน เป็นกรรมการ 
 

ประธานสภา       สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงไป 
   แล้วนั้น  ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
   พัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีการเลือกทีละคนจนครบตามจ านวนที่ก าหนดคือ 3 คน  (ตาม 
   ระเบียบฯข้อ 12) และชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวนพร้อมกับมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน ขอ
   เชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 ครับ 

 

นายส าราญ   นาคศรี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 นายส าราญ   นาคศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่  3    

ขอเสนอ นายชนะชัย   หาญสมัคร สมาชิกสภา หมู่ที่ 4  เป็น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คนที่ 1    

 

นายบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นายธวัชชัย   ไชยนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 13 
 2) นางนฤมล   จวนสาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 9 
 



-10- 
 
นายบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภา อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม - ไม่มี –  
 

นายบุญชู   คงดี ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  พัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ครับ 
 

นายวุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 นายวุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่  7  ขอ

เสนอ นายธวัชชัย   ไชยนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 13 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 

 

นายบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นายปริญญา  ไตรมณี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 14 
 2) นายชนะชัย   หาญสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 4 
 

นายบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภา อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม - ไม่มี –  
 

นายบุญชู   คงดี ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  พัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 ครับ 
 

นางปราณี   มงคลน า เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 นางปราณี   มงคลน า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่  10   

ขอเสนอ นายสุรพล   ศรีจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 
5  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 

 

นายบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นายบุญถิน   พาลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 12 
 2) นางสุพรรณี   วันทา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 15 
 

นายบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภา อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม - ไม่มี – 
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นายบุญชู   คงดี สรุปว่า คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากสมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  จ านวน  3  คน  
ประธานสภา  ได้แก่  1. นายชนะชัย   หาญสมัคร  2. นายธวัชชัย  ไชยนา 3.นายสุรพล  ศรีจันทร์ 
 

5.5  เรื่อง  พิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประธำนสภำ อบต. แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือ
   แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขอเชิญท่านนายก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 
 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาสมาชิกสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายบัญชา   ชารีแก้ว  ต าแหน่ง   
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือก 
   สมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

       ข้อระเบียบ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
   ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ประกอบด้วย (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 
ประธานสภา       สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงไป 
   แล้วนั้น  ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
   พัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีการเลือกทีละคนจนครบตามจ านวนที่ก าหนดคือ 3 คน  (ตาม 
   ระเบียบฯข้อ 12) และชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวนพร้อมกับมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน ขอ
   เชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น  คนที่ 1 ครับ 
 

นายนิพล  ยาวะโนภาส เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 นายนิพล   ยาวะโนภาส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่  2    

ขอเสนอ นายส าราญ   นาคศรี สมาชิกสภา หมู่ที่ 3  เป็น คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1    

 

นายบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นายสมจิตร   จิวิสา สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 1 
 2) นายวุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 7 
 

นายบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
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ประธานสภา อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม - ไม่มี –  
 

นายบุญชู   คงดี ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ครับ 
 

นายธวัชชัย   ไชยนา เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13 นายธวัชชัย   ไชยนา   สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่  13  ขอ

เสนอ นายบุญถิน   พาลี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 12 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 

 

นายบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

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

นายบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภา อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม - ไม่มี –  
 

นายบุญชู   คงดี ต่อไป ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 ครับ 
 

นายบุญถิน   พาลี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 นายบุญถิน   พาลี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่  12   ขอ

เสนอ นางปราณี   มงคลน า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 10  
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 

 

นายบุญชู   คงดี ขอผู้รับรอง อย่างน้อย 2 คน 
ประธานสภา อบต.ลุมพุก  ผู้รับรอง  

1) นายธวัชชัย   ไชยนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 13 
 2) นายปริญญา   ไตรมณี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ 14 
 

นายบุญชู   คงดี มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภา อบต.ลุมพุก    
 

มติที่ประชุม - ไม่มี –  
นายบุญชู   คงดี สรุปว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากสมาชิกสภา อบต.  
ประธานสภา  ลุมพุก  จ านวน  3  คน ได้แก่   1. นายส าราญ  นาคศรี   2. นายบุญถิน  พาลี              

3.นางปราณี   มงคลน า 
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ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 

ประธำนสภำ อบต. ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่เชิญครับ 
 

นายก อบต.ลุมพุก เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ข้าพเจ้า นายบัญชา   ชารีแก้ว ต าแหน่ง  
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ ครับ 

 - เรื่องจัดเตรียมโครงการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป ขอให้สมาชิกทุกท่าน
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท าโครงการบรรจุในแผนพัฒนาครับ  

                               - เรือ่งกล้อง CCTV  จะให้เจ้าหน้าที่ส ารวจและแก้ไขต่อไป                            
 

ประธำนสภำ อบต. ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้สอบถาม
อีกผมจะขอปิดการประชุม 

 

ประธำนสภำ อบต. กล่าวปิดประชุม    เวลา   12.00  น. 
 

(ลงชื่อ)      วีรภัทร   หลักด่าน    ผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายวีรภัทร   หลกัด่าน) 
                   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกชั่วคราว 
 
- 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 1/2565   ในวันจันทร์ที่  10   มกราคม  2565    เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  เมื่อ
วันที่  15   กุมภาพันธ์  2565 
 
    (ลงชื่อ)       บุญชู   คงดี      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายบุญชู   คงด ี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 


