
ส ำเนำบันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  1/๒๕65 

ในวันพฤหัสบดีที่  28  เมษำยน   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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ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน   5  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 นายวีรวัฒน์   สายยศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ วีรวัฒน์   สายยศ  

 

ผู้มำประชุม   15 คน 
ผู้ร่วมประชุม  6 คน 
รวม   21 คน 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00น.  
 

 เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาอบต. (ปลัดองค์การ
 บริหารส่วนต าบลลุมพุก ) ได้กล่าวเชิญประธานสภาอบต.ลุมพุกจุดธูปเทียนบูชาพระ
 รัตนตรัย และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน เสร็จแล้ว จึงได้อ่านประกาศอ าเภอค าเข่ือนแก้ว     
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปีพ.ศ.
๒๕65 พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวำระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 

   - ไม่มี - 
  

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำ อบต.  ขอให้ที่ประชุม ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
   ต าบลลุมพุก สมัยประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม  
   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 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรท ำกิจกำรนอกเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

ประธำนสภำฯ  (การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของเขตเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว ประจ าปี 2565 ) 
 ผมได้รับญัตติ จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง การท ากิจการนอกเขตของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การจัดประเพณีบุญบั้งไฟของเขตเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 
ประจ าปี 2565 ) ส่วนรายละเอียด ผมขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ได้
อนุมัตเพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบ ครับ  

 

นำยบัญชำ  ชำรีแก้ว เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
นำยก อบต.ลุมพุก บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายบัญชา   ชารีแก้ว   ต าแหน่ง  

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
เพ่ือขออนุญาตในส่วนของการท ากิจการนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(การจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ประจ าปี 2565 ) โดยมีรายละเอียด ดั้งนี้  

ขออนุญาตในส่วนของการท ากิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(การ
จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ประจ าปี 2565) ดังนี้ 

ตามหนังสือที่ส านักงานเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว ที่ ยส.ถ. 52308/126 ลงวันที่ 
24 มีนาคม 2565 เรื่อง การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว 
ประจ าปี 2565 เทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้ว ได้ก าหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 เพ่ือสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม อันดีงามของไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น โดยจัดให้มี การจุดและปล่อยบั้งไฟขึ้นสูง ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 
2565 ณ บริเวณทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 ต าบลลุมพุก (ทางไปบ้านโคกกลาง) ซึ่งสถานที่
ดังกล่าวอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก นั้น  

ในการนี้ เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว จึงขอแจ้งว่าจะได้จัดสร้างฐานบั้งไฟแบบ
ชั่วคราวและมีการจุดและปล่อยบั้งไฟขึ้นสูงและติดป้ายประชาสัมพันธ์ ในวันและสถานที่
ดังกล่าวข้างต้นและเม่ือแล้วเสร็จจะด าเนินการรื้อถอน ภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 
2565 

 

ประธำนสภำฯ สอบถามที่ประชุมว่ามี สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  - ไม่มี – 
 

ประธำนสภำฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามอีกไหม ถ้าไม่มี ผมขอมัติ
ที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกและให้ความเห็นชอบเพื่ออนุญาตท ากิจการ
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นอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของเทศบาลต าบลค า
เขื่อนแก้ว ประจ าปี 2565 ) โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม          มีมติเห็นชอบ เพ่ืออนุญาตให้ท ากิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟของเทศบาลต าบลค าเข่ือนแก้วโดยมีรายละเอียดดังนี้)  

      
  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 13 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 

 5.2  เรื่อง พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 

 

ประธำนสภำ ด้วยกระผมได้รับญัตติ จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่องพิจารณาอนุมัติ โอน
เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จ านวน 2 รายการ โดยมีรายระเอียดดังนี้ 
รำยกำรที่ 1 

โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ี
ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลง
หินคลุก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่
นางสาวหม่อน พันเดช ถึงนางบุญมี หลักชัย งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 300,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 276,600 บาท โอนลด 276,600 บาท 

*เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ได้ใช้งบประมาณในส่วนของ
การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างด าเนินการแล้ว 

โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ยส.ถ. 70-089 สายจากที่นาย สมปอง กิ่งชา ถึงท่ีนางมะลิวรรณ ไชยนา 
งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน 300,000 บาท 
โอนลด 57,400 บาท 

*เหตุผมที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ทับซ้อนกับโครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ซึ่งทราบหลังจากการอนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปางบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องกรองน้ า จ านวน 
2 เครื่อง งบประมาณ 334,000 บาท 
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* เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ : เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
ประกอบกับ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากครุภัณฑ์ที่อยู่เดิมช ารุดเสียหาย จึงมี
ความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่  
ข้อระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม 
โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 รำยกำรที่ 2 

โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ70-089 สายจากที่นายสมปอง กิ่งชา ถึงท่ีนางมะลิวรรณ ไชย
นา งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 242,600 
บาท โอนลด 39,000 บาท 

    *เหตุผลที่ขอโอนลด : เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ทับซ้อนกับโครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ซึ่งทราบภายหลังจากการรออนุมัติงบประมาณเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 โอนมาตั้งจ่ายจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องปั๊มน้ า 5 แรง 
3 เฟส จ านวน 2 เครื่อง งบประมาณ 39,000 บาท 

 *เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ : เนื่องจากประกอบกับประชาชน
ได้รับความเดือนร้อนเนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่ที่เดิมช ารุดเสียหาย จึงมีความจ าเป็นต้องโอน
เงินงบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่  

 ข้อระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

ประธำนสภำ สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก ได้ชี้แจงไป แล้วนั้น  สมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 

 

ที่ประชุม  ได้มสีมาชิก อภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็น 
 - นางนฤมล จวนสาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ได้แสดงความคิดเห็นว่าเนื่องจากระบบ

ประปา หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 15 มีลักษณะขุ่น น้ ามีสีเหลือง และมีตะกอน ซึ่งชาวบ้านก็ได้รับ



~ ๖ ~ 

 

ความเดือดร้อน และเกรงว่าจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพ จึงได้จัดท าประชาคมหมู่บ้าน 2 
หมู่บ้าน เพ่ือขอรับงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 -นางปราณี มงคลน า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 ระบบประปาของบ้านแหล่งแป้น หมู่ 10 
ก็มีลักษณะ แบบเดียวกันคือ ขุ่น มีสีเหลือง เป็นตะกอน เนื่องจากระบบประปาก่อสร้างมา
นานแล้ว 

 -นายนิพล   ยาวะโนภาส สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ได้สอบถามว่าวงเงินงบประมาณที่ขอ
โอนทับซ้อนหรือไม ่

 

ประธำนสภำ     มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอเชิญนายก ขอชี้แจงครับ 
 

นำยบัญชำ  ชำรีแก้ว เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
นำยก อบต.ลุมพุก ต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายบัญชา   ชารีแก้ว  ต าแหน่ง  นายกองค์การ                     

บริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอน าเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากระบบประปา ของทั้งสามหมู่บ้าน 
คือ หมู่ 9 หมู่ 10 และหมู่ 15 มีลักษณะขุ่น มีสีเหลือง เป็นตะกอน ซึ่งชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนมาก ทางกองช่างได้ไปส ารวจแล้วและชาวบ้านก็ต้องการเครื่องกรองน้ า เพ่ือเพ่ิม
ความมั่นใจในการใช้น้ าในการอุปโภค บริโภคให้ชาวบ้าน จึงได้ท าการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือ
ของบประมาณสนับสนุนเพื่อซื้อเครื่องกรองน้ า ซ่ึงวงเงิน ที่ขอโอนไม่มีการทับซ้อนกันครับ 

 

ประธำนสภำ      มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีก ไหมครับ เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   ไมม่ีผู้อภิปราย 

 

ประธำนสภำ     ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
 ขอมติที่ประชุมในรายการที่ 1 
 

ที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่ 1 ) โดยมีรายละเอียดด้งนี้  
 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 0 เสียง 
ประธำนสภำ     ในส่วนของของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ในรายการที่ 2 ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้อ่าน
ญัตติไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์ จะอภิปราย เชิญครับ 

 

ที่ประชุม                 -นายชนะชัย หาญสมัคร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่4 ผมคิดว่า ระบบน้ าระประปาหมู่บ้านมี
ความจ าเป็นอย่างมากในการด ารงชีวิตประจ าวันของชาวบ้าน ซึ่งระบบประปาหมู่บ้านของ
หมู่ที่ 4 ก็แก้ไขกันตลอดเพราะก่อสร้างมานานแล้วอีกท้ังยังใช้ร่วมกันกับหมู่ 11 หมู่ 13 



~ ๗ ~ 

 

ซึ่งปัจจุบัน เครื่องปั้มน้ าได้ช ารุดเสียหายใช้การได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร ท าให้
ชาวบ้าน มีน้ าใช้ไม่เพียงพอในการอุปโภค บริโภค ตนจึงเห็นด้วยกับการโอนงบประมาณ 
เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของชาวบ้านครับ  
 

ประธำนสภำ       มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก ชี้แจงครับ 

 

นำยก อบต. เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว ต าแหน่ง  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอชี้แจงเกี่ยวกับ การขออนุมัติ โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
รายการที่ 2 ก็คือรายการเครื่องปั้มน้ า 5 แรง 3 เฟส จ านวน 2 เครื่อง ก็สืบเนื่องมาจาก
ได้รับรายงานจากชาวบ้านว่า เครื่องปั้มน้ าตัวเดิมได้ช ารุด เสียหาย ใช้การได้ไม่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ชาวบ้านมีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอ ซึ่งกองช่างก็ได้ไป
ส ารวจแล้ว ปรากฏว่า เครื่องปั้มน้ าอยู่ในสภาพช ารุด ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงขอ
อนุมัติ โอนงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครับ 

 

ประธำนสภำ       มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติโอนเงิน  
งบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในรายการที่ 2 

 

ที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรายการที่ 2 ดังนี้ 
 
 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 0 เสียง 
 
 

5.3  เรื่อง  รำยงำนพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สำมำรถน ำไปใช้ได้ตำมรำยงำนกำรเงิน
(ระหว่ำงปี) 
 

ประธำนสภำ  ด้วยกระผมได้รับญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง รายงานพิสูจน์
ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ขอเชิญนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียดที่ประชุม เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาครับ 

 
นำยก อบต. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายบัญชา   ชารีแก้ว  ต าแหน่ง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอญัตติรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตาม
รายงานการเงิน (ระหว่างปี)  โดยมีรายละเอียดดังนี้  



~ ๘ ~ 

 

 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ณ วันที่ 19 เมษายน 
2565 ดังนี้ 

 -เงินสะสมตามบัญชเีงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564   18,161,949.89  บาท 
 -หัก ส ารองตามระเบยีบฯ                                                                                 11,729,549.00 บาท 
 -คงเหลือเงนิสะสมตามบัญชีเงนิฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลักหักส ารองตามระเบียบ 6,432,400.89 บาท 
 -บวก รับคืนเงนิรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม    89,302.98 บาท 
 -คงเหลือเงนิสะสมตามบัญชีเงนิฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้                                       6,521,703.87  บาท 
 

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพ่ือทราบต่อไป 
   
 

ประธำนสภำ      สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดประสงค์จะ
อภิปราย เชิญครับ 

 

ที่ประชุม  - ไม่มี – 
 

ประธำนสภำ     ได้ถามท่ีประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผม 
 ขอมติที่ประชุมครับ 
 

ที่ประชุม                 มีมติเห็นชอบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
(ระหว่างปี) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 0 เสียง 
 
 

5.4  เรื่อง  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบอนุมัติโครงกำรจ่ำยของเงินสะสม ประจ ำปี พ.ศ.
2565  
 

ประธำน  ผมได้รับญัตติ จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงิน
สะสมประจ าปี พ.ศ.2565 สว่นรายละเอียด ผมขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลุมพุก ได้อ่านญัตติและชี้แจงหลักการและเหตุผล ต่อที่ประชุมสภา อบต.ลุมพุก เพ่ือให้
สมาชิกได้รับทราบ 

 

นำยก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายบัญชา   ชารีแก้ว  ต าแหน่ง   
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอญัตติพิจารณาต่อสภา อบต.ลุมพุก เพ่ือ



~ ๙ ~ 

 

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2565 โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 89 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน เพ่ือเป็นการปัญหาความเดือนร้อน ของประชาชนตามอ านาจหน้าที่โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้าย ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้ 

 

  สรุปโครงกำรก่อสร้ำง (จ่ำยขำดเงินสะสม)ประจ ำปี พ.ศ. 2565 
 

 

1. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ า คสล. หมู่ที่ 1 บ้านลุมพุก 
ต าบล    ลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรสายจากบ้านนางชมภู คงสูข ถึงบ้านนาย
ไพฑูรย์ ไชยนาวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จ านวน 228 ท่อน 
พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็กแบน 
ขนาด 1 ½ นิ้ว หนา 9 มิลลิเมตร จ านวน 29 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตทับท่อระบายน้ า ขนาด 
กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 228 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
228 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด จ ำนวนเงิน 
377,000บำท(-สำมแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบำทถ้วน-) 

 

2.  โครงการขยายไล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านลุมพุก ต าบลลุมพุก  
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สายจากถนนค าเขื่อนแก้ว-มหา
ชนะชัย ถึงบ้านนางกิ่งแก้ว พิรมณ์รื่น  ขนาดกว้าง 2.80 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 69 
เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 193.20  ตารางเมตรช่วงที่ 2สายจากบ้านนายวสันต์ 
ผองชัยภูมิ ถึงบ้านนางพรรณี คิละลาย  ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 175 
เมตร หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 437.50  ตารางเมตรรวม 2 ช่วง มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
630.70 ตารางเมตรตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด จ ำนวนเงิน 
376,000บำท (-สำมแสนเจ็ดหม่ืนหกพันบำทถ้วน-) 

 

3.  เสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 2 บ้านลุมพุก ต าบลลุมพุก 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากถนนแจ้งสนิท ถึงห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีกุล กรุ๊ป 
กว้าง 6 เมตร ยาว 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,230 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด จ ำนวนเงิน 450,000 
บำท (-สี่แสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน-) 

 

4.  เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านโพนแพง ต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นานางวรรณี มนต์ขลัง ถึงทางแยกเข้าศาลาประชาคม
หมู่บ้าน กว้าง 4.5 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 475.5 
ตารางเมตรตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด  จ ำนวนเงิน 
175,000 บำท(-หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน-) 

 



~ ๑๐ ~ 

 

5.  เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านโพนแพง ต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านสัมฤทธิ์ สายแก้ว ถึงที่นานายประพันธ์ สายแก้ว  
กว้าง 4.5 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 202.50 ตาราง
เมตรตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด จ ำนวนเงิน 75,000บำท (-
เจ็ดหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน-) 

 

6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก ต าบลลุมพุก  
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากถนนลุมพุก-ศรีฐาน ถึงบ้านนายประสงค์ วงษา
หา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 ซม.หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 279 
ตารางเมตรตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด  จ ำนวนเงิน 
158,000บำท (-หนึ่งแสนห้ำหม่ืนแปดพันบำทถ้วน-) 

 

7.  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ า คสล. หมู่ที่ 4 บ้านขี้เหล็ก 
ต าบล   ลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนายวินัย หอกค า ถึงบ้านนาง
นุช คงดี วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จ านวน 50 ท่อน พร้อมบ่อ
พักน้ า คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร  ลึก 0.60 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็กแบน ขนาด 1 
½ นิ้ว หนา 9 มิลลิเมตร จ านวน 6 บ่อ  พร้อมเทคอนกรีตทับท่อระบายน้ า ขนาด กว้าง 
0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 40 ตาราง
เมตรตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด จ ำนวนเงิน 79,000 (-เจ็ด
หม่ืนเก้ำพันบำทถ้วน-) 

 

8.  โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง ต าบลลุ
มพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร   สายจากแยกบ้านนางนารี พันภิลา ถึงถนนสาย
ค าเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.10 ซม.หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด 
จ ำนวนเงิน 310,000บำท (-สำมแสนหนึ่งหม่ืนบำทถ้วน-) 

 

9.  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านโนนยาง ต าบลลุมพุก  
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากที่นางวรรณี พวงศรี ถึงที่นางต้อย สุตะคาน 
จ านวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 เกรดปรับถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร พร้อมลงหินคลุก 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร ช่วงที่ 2 เกรดปรับถนนดิน  กว้าง 4 เมตร ยาว 
420 เมตร พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 
เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม.ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุกก าหนดจ ำนวนเงิน 271,000 บำท (-สองแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันบำทถ้วน-)
  
 

10.  ปรับปรุงถนนดินลงดินลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาบแห ต าบลลุมพุก อ าเภอ
ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายชัยชนะ เชิดชู ถึงที่นานายเปลี่ยน ศิลารักษ์ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดิน



~ ๑๑ ~ 

 

ลูกรังไม่น้อยกว่า 850.00 ลูกบาศก์เมตรตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก
ก าหนดจ ำนวนเงิน 212,000 บำท (-สองแสนหนึ่งหม่ืนสองพันบำทถ้วน-) 

 

11.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนเขือง ต าบลลุมพุก  
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร   สายจากซุ้มประตูวัดบ้านดอนเขือง ถึงที่นางค าพอง ฉวี
วงศ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 ซม.หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
512 ตร.ม.ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนดจ ำนวนเงิน 300,000 
บำท (-สำมแสนบำทถ้วน-)  

 

12.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ต าบลลุมพุก  
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากที่นายชาญวิทย์ มาลัย ถึงที่นายอุทัย จวนสาง 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 ซม.หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 512 
ตร.ม.ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด จ ำนวนเงิน 300,000 
บำท (-สำมแสนบำทถ้วน-)  

 

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านแหล่งแป้น ต าบล     
ลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากที่นายค าพร สานนท์ ถึงที่นายโฮม 
อินทร์กาย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 ซม.หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 625  ตร.ม.ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด จ ำนวนเงิน 
375,000 บำท(-สำมแสนเจ็ดหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน-) 

 

14.  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ า คสล. หมู่ที่ 11 บ้านสม
สะอาด ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนางจินตนา ใจอ่อน ถึง
บ้านนางมนต์ เจนร่วมจิตวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จ านวน 
167 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร  ลึก 0.60 เมตรพร้อมฝาปิด
เหล็กแบน ขนาด 1 ½ นิ้ว หนา 9 มิลลิเมตร จ านวน 17 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตทับท่อ
ระบายน้ า ขนาด กว้าง 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 167 เมตร หรือมีพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 100.20 ตารางเมตรตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก
ก าหนด จ ำนวนเงิน 231,000 บำท (-สองแสนสำมหม่ืนหนึ่งพันบำทถ้วน-) 

 

15.  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ า คสล. หมู่ที่ 12 บ้านหนอง
แสง ต าบล ลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นางสมร มีธรรม ถึงร้าน
สหกรณ์หมู่บ้าน วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จ านวน 122 ท่อน 
พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร  ลึก 0.60 เมตร พร้อมฝาปิดเหล็กแบน 
ขนาด 1 ½ นิ้ว หนา 9 มิลลิเมตร จ านวน 13 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตทับท่อระบายน้ า ขนาด 
กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 122 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
122 ตารางเมตรตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด จ ำนวนเงิน 
233,000บำท (-สองแสนสำมหม่ืนสำมพันบำทถ้วน-) 

 



~ ๑๒ ~ 

 

16.  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ า คสล. หมู่ที่ 13 บ้านร่องค า 
ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนายประเสริฐ สมหนองหว้า ถึง
บ้านนาย ค าผล คงดี วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จ านวน 195 
ท่อน พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร  ลึก 0.60 เมตรพร้อมฝาปิดเหล็ก
แบน ขนาด 1 ½ นิ้ว หนา 9 มิลลิเมตร จ านวน 20 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตทับท่อระบายน้ า 
ขนาด กว้าง 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 195 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 156 ตารางเมตรตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด จ ำนวนเงิน 
307,000 บำท (-สำมแสนเจ็ดพันบำทถ้วน-)  

 

17.  โครงการเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 14  บ้านโคกกลาง 
ต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  สายจากถนนค าเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย ถึง
ที่นายขจร ชาตาดี กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65เมตร หนา 0.10 ซม.หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 195 ตร.ม.ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด จ ำนวนเงิน 
118,000 บำท (-หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนแปดพันบำท-) 

 

18.  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ า คสล. หมู่ที่ 14 บ้านโคก
กลาง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากท่ีนายค าพอง ช านาญค้า ถึงที่
นายสมคิด บัวละพันธ์ วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จ านวน 42 
ท่อน พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร  ลึก 0.60 เมตรพร้อมฝาปิดเหล็ก
แบน ขนาด 1 ½ นิ้ว หนา 9 มิลลิเมตร จ านวน 5 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตทับท่อระบายน้ า 
ขนาด กว้าง 1.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 42 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 58.8 ตารางเมตรตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด จ ำนวนเงิน 
81,000บำท (-แปดหม่ืนหนึ่งพันบำททถ้วน-) 
 

19.  โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ า คสล.หมู่ที่ 14  บ้านโคก
กลาง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากที่นายประกาย จักษุกรรฐ ถึง
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จ านวน 42 
ท่อน พร้อมบ่อพักน้ า คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร  ลึก 0.60 เมตรพร้อมฝาปิดเหล็ก
แบน ขนาด 1 ½ นิ้ว หนา 9 มิลลิเมตร จ านวน 5 บ่อ พร้อมเทคอนกรีตทับท่อระบายน้ า 
ขนาด กว้าง 1.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 42 เมตร หรือมีพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 58.8 ตารางเมตรตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก าหนด จ ำนวนเงิน 
83,000 บำท (-แปดหม่ืนสำมพันบำทถ้วน-) 
 

 20.  โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกหมู่ที่ 15   บ้านเหล่าฝ้าย ต าบล     
ลุมพุกลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร สายจากที่นานางส าเนียง แสงใส ถึงแยกโนน
ขี้ตุ่น กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 600 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม.จ ำนวนเงิน 
271,000 บำท (-สองแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันบำทถ้วน-)  
   



~ ๑๓ ~ 

 

รวม 20 โครงกำร เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 4,782,000 บำท (-สี่ล้ำนเจ็ดแสนแปดหม่ืน
สองพันบำทถ้วน-) 

 
 

ประธำนสภำ      ได้สอบถามที่ประชุม ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมตาม
รายละเอียดโครงการหรือไม่ เชิญครับ 

 

ที่ประชุม              ได้มีสมาชิกอภิปรายสอบถามตามล าดับ ดังนี้ 
- นายชนะชัย หาญสมัคร สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 ผมคิดว่า การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

ของประชาชนในการจ่ายขาดเงินสะสมถือเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะงบประมาณในข้อญัตติ 
ก็ไม่มี ที่ส าคัญ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ 

- นายสุรพล  ศรีจันทร์ สมาชิกสภา หมู่ที่ 5 ผมขอถามว่าบางโครงการงบประมาณไม่
เท่ากัน มีการเหลือมล้ ากันบ้าง ขอให้ชี้แจงด้วยครับ 

-  

ประธำนสภำ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถาม อีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญ 
นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ชี้แจงครับ 

 
 

นำยก อบต.  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายบัญชา   ชารีแก้ว  ต าแหน่ง  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอชี้แจง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณในการจ่ายขาด  เงินสะสม ว่า 
มีความเป็นธรรม แนน่อนครับ ซึ่งการจัดสรรงบประมาณนั้นยึดหลัก ปัญหาและความจ าเป็น
ของพ่ีน้องเป็นหลักแต่บางโครงการนั้นต้อง พิจารณา พ้ืนที่ ด าเนินการไม่เหมือนกัน จึงมี
งบประมาณต่างกันครับ  

 

ประธำนสภำ   ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกไหม ถ้าไม่มีผมขอมติ ที่
ประชุมสภา อบต.ลุมพุก และให้ความเห็นชอบ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.
2565 โดยมีมติ ดังนี้ 

 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแต่ละโครงการ ประจ าปี พ.ศ.2565 จ านวน 20 โครงการ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 14 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
    งดออกเสียง 0 เสียง 
 

ประธำนสภำ สรุปเป็นอันว่าที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม ประจ าปี พ.ศ.2565 จ านวน 20 โครงการ 

 
 



~ ๑๔ ~ 

 

ระเบียบวำระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธำนสภำ  ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะอะไรไหมครับ 
 

นำยก อบต  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายบัญชา   ชารีแก้ว  ต าแหน่ง นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ชี้แจงเก่ียวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือน าไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน งบเงินเหลือจ่าย (โครงการก่อสร้างถนน)  จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 

 

  1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากห้าแยกที่นายหวัง  
ดาษดื่น ถึงที่นายประดิษฐ์  พิมทอง หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 
จังหวัดยโสธร 

 

   2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนางใจ สานนท์ ถึงสี่
แยกโนนตากวาง หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาบแห ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

 

   3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากที่นานางพิกุล โครต
จันทร์ ถึงแยกบ้านนางนารี ทวยนันท์ หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร 

 

    4.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางจากถนน
ลุมพุก-สงเปือย ถึงที่นานายสัมฤทธิ์ สายแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านโพนแพง ต าบลลุมพุก อ าเภอค า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

 

    5.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางจาก
ถนนแจ้งสนิท ถึงที่นานายแวง ชื่นชม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ70-001 หมู่ที่ 7 บ้าน
หนองหาบแห ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 

 

ประธำนสภำ              ได้ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย หรืออีกไม ่
 

ที่ประชุม                  -ไม่มี- 
 

ประธำน   กล่าวเลิกประชุม เวลา   12.00  น.   
 
 

  (ลงชื่อ)                      ผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายสมพร   การะเกษ) 
                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 

  
 



~ ๑๕ ~ 

 

ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 
    (ลงชื่อ)                           ประธานกรรมการสามัญ 
              ( นายธวชัชัย   ไชยนา ) 
 
    (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจ 
              ( นายสุรพล   ศรีจันทร์ ) 
 
    (ลงชื่อ)                               ผู้ตรวจ 
                ( นายส าราญ   นาคศรี ) 
     
 


