
ส ำเนำบันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่  1/๒๕65 

ในวันอังคำรที่  22   มีนำคม  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 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    10.00 น.  
 

เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขนุการสภาอบต. (ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก)ได้กล่าวเชิญประธานสภาอบต.ลุมพุกจุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  เสร็จแล้ว  จึงได้อ่านประกาศอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  เรื่อง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 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  สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565  ในวันที่ 15  กุมภาพันธ์  
   2565  ว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร 

 

ที่ประชุม    - มีมติรับรอง –  
 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถำม 
 

ประธำนสภำ อบต. ถามที่ประชุม ว่ามสีมาชิกท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 



-3- 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม่  
 

 5.1 เรื่อง พิจำรณำขอควำมเห็นชอบกำรขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ  (กำรจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์ยโสธร) 

 

ประธำนสภำฯ ด้วยกระผมได้รับญัตติ จาก นายบัญชา   ชารีแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
เรื่อง การพิจารณาและให้ความเห็นชอบขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ (การจัดตั้งศูนย์วิจัย
และพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร)  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ลุมพุก เสนอ 
ญัตติ  เชิญครับ 

 

นายบัญชา  ชารีแก้ว เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
นายก อบต.ลุมพุก บริหารส่วนต าบลลุมพุก   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ข้าพเจ้า นายบัญชา   ชารีแก้ว   
   ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ได้รับหนังสือที่ว่าการอ าเภอค าเข่ือนแก้ว  
   แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  พิจารณาจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น
   ของราษฎรที่เคยใช้ประโยชน์ในที่ดิน  หมู่ที่ 8  และหมู่ท่ี  10  ว่าการขอใช้และขอถอน 
   สภาพที่ดินแปลง  “ทุ่งหนองหาบแหสาธารณประโยชน์”  ตามหลักฐานหนังสือส าคัญ 
   ส าหรับที่หลวงหมายเลขที่ 6551  บางส่วนเนื้อที่ประมาณ 681 ไร่ 1 งาน  78  ตารางวา  
   โดยจะท าการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร วา่มีการขัดข้องหรือไม่อย่างไร 
   สมควรอนุญาตหรือไม่  จ านวนเนื้อที่เท่าไหร่  และต้องรับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมญัตติท่ีได้ส่งให้ท่าน 
   สมาชิกทุกท่านแล้ว โดยมีรายละเอียดตามหนังสืออ าเภอค าเขื่อนแก้ว ที่แนบมาพร้อมญัตติที่
   ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
   ต าบลลุมพุก เพ่ือพิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ 
 

ประธำนสภำฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่อย่างไรเชิญครับ 
                                                          

ที่ประชุม  ได้มีสมาชิกอภิปรายเพ่ือสอบถามคณะผู้บริหารตามล าดับ ดังนี้ 
- นายธวัชชัย   ไชยนา  ส.อบต.  หมู่ที่ 13   ผมคิดว่าการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตว์ยโสธร  ถ้ามีการจัดตั้งที่ถูกต้องคงเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ีครับ 
- นายนิพล   ยาวะโนภาส  ส.อบต.  หมู่ที่ 2   ผมอยากทราบว่าที่ดินที่กรมการข้าวขอใช้
ตั้งอยู่ตรงไหนครับ 

                                                         

ประธำนสภำฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มผีมขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
 

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

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ผมขอชี้แจงครับที่ดินที่กรมการข้าวได้มาขอใช้นั้น  
อยู่ฝั่งทางด้านขวาของถนนสายบ้านเหล่งแป้น – โคกโก่ย  ซึ่งอยู่มุมขวาติดกับโรงสีทรัพย์  
สิรินทร ครับ  

  

ประธำนสภำฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มผีมขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบขอ
ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ (การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร) 

 โปรดยกมือครับ 
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ (กำรจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์
ยโสธร) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้       

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 13 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 

   5.2  เรื่อง พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพื่ออนุมัติโอนเงินงบประมำณเพื่อมำตั้งจ่ำยเป็น
   รำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
 

ประธานสภา ด้วยกระผมได้รับญัตตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพ่ืออนุมัติ โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม  เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาครับ 

 

นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลลุมพุก และสมาสมาชิกสภาองค์การ 
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายบัญชา   ชารีแก้ว  ต าแหน่ง   
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
   เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  1  รายการ  โดยมี
   รายละเอียด ดังนี้ 
 

    โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
   สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   บ้านลุมพุก หมู่ที่ 1 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสุภาพร 
   หัตถจรรย์ ถึงที่นางก่ิงแก้ว ภิรมย์รื่น งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 300,000 บาท  
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 94,600 บาท โอนลด 94,600 บาท  
        *เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ทับซ้อนกับโครงการที่ได้รับจัดสรร 
   งบประมาณเงินอุดหนุน ซึ่งทราบภายหลังจากการอนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
    โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
   สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก 
   บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสาว 
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   หม่อน พันเดช ถึงนางบุญมี หลักชัย งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 300,000 บาท  
   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 300,000 บาท โอนลด 23,400 บาท  
        *เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ได้ใช้งบประมาณในส่วนของการจัดซื้อวัสดุ
   ก่อสร้างด าเนินการแล้ว 
    โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนน
   ดินลงหินคลุก บ้านลุมพุก หมู่ที่ 1 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจาก
   ทีน่านายด ารง เปี่ยมอักโข ถึงท่ีนานายเข็มชาติ งามด ีงบประมาณ 118,000 บาท 

       *เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ : เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประกอบกับจุด
   พิกัดที่จะด าเนินโครงการมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงมีความจ าเป็นต้องโอน 
   งบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ 

     ข้อระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

   2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท า
   ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
   ของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพื่อ
   พิจารณาต่อไป 
 

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

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้อภิปราย- 
 

ประธานสภา     ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
 ขอมติที่ประชุมครับ 
 

ที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 0 เสียง 
 

ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 

ประธำนสภำ อบต. ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่เชิญครับ 
 

นายก อบต.ลุมพุก เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
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   บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ข้าพเจ้า นายบัญชา   ชารีแก้ว ต าแหน่ง  
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ขอเรียนชี้แจง เกี่ยวกับการท าการนอกเขตและเรื่อง
   ที่ อบต. ข้างเคียงขอความอนุเคราะห์รถน้ าอเนกประสงค์ไปใช้ในการดับเพลิงหรือล้างถนน 
   ทางสภา อบต.ลุมพุกของเราจะอนุเคราะห์หรือให้ความร่วมมือหรือไม่ครับ 
 

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

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้อภิปราย- 
 

ประธานสภา     ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
 ขอมติที่ประชุมครับ 
 
 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 0 เสียง 
 

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 ) 
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- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1/2565   ในวันอังคารที่  15   กุมภาพันธ์  2565    เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  
เมื่อวันที่  22   มีนาคม  2565 
 
    (ลงชื่อ)       บุญชู   คงดี      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายบุญชู   คงด ี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 


