
 

ส ำเนำบันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่  1/๒๕65 

ในวันอังคำรที่   9   สิงหำคม   2565   เวลำ  10.๐๐  น.   
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 

 
รำยช่ือผู้มำประชุม 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   6   คน 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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  

 
            /ผู้เข้าร่วม... 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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  ลา 
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  ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   6   คน 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
7 นางสัมฤทธิ์  กลิ่นแก้วนพรัตน์ ชาวบ้าน หมู่ที่ 10 นางสัมฤทธิ์ กลิ่นแก้วนพรัตน์  
8 นายสุนันท์     ช านาญค้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 สุนันท์    ช านาญค้า  
9 นายประสิทธิ์   ขวัญทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ประสิทธิ์    ขวัญทอง  
10 นายชฤทธิ์       พลลือ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ชฤทธิ์       พลลือ  
11 นายชูชาติ       คงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ชูชาติ       คงจันทร์  
12 นายสุวิจารย์     ปัญญาใส ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 สุวิจารย์      ปัญญาใส  
13 นายสมศักดิ ์      สุขแสน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 สมศักดิ์      สุขแสน  
14 นายประมวล     เจนร่วมจิต ก านันต าบลลุมพุก ประมวล     เจนร่วมจิต  
15 นายบุญสอน     พิมพ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 9 บุญสอน     พิมพ์ทอง  

 
 
 

ผู้มำประชุม   1๒ คน 
ผู้ร่วมประชุม  15 คน 
รวม   27 คน 

 
เปิดประชุมเวลำ   10.๐๐  น. 

เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาอบต. (ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ) ได้กล่าวเชิญประธานสภา อบต.ลุมพุก จุด ธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน เสร็จแล้ว จึงได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก เรื่องก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕65   
พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 

 

ระเบียบวำระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานสภา อบต. 1.1 เรื่องการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 9 
 สิงหาคม  2565 ได้มีท่านสมาชิกสภาแจ้งติดภารกิจไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมสภาใน

วันนี้ จ านวน 2 ท่าน ท่านแรก นายชนะชัย   หาญสมัคร สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 ท่านสมาชิก 
 ท่านที่ ๒  นาง สุพรรณี   วันทา สมาชิกสภา หมู่ที่ 15 กระผมจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ครับ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา ฯ  ให้ที่ประชุม ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   
   สมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่  22   กรกฎาคม   
    2565 ว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร 

 

ที่ประชุม    - มีมติรับรอง –  
          /ระเบียบ... 
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ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 

ประธานสภาฯ ถามสมาชิก ว่ามีท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

 

ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวำระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1   เรื่อง  ญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2566  

                         (วำระที่ 1 ขั้นรับหลักกำร) 
                                                           

ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับ  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2566   จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก จึงเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือ พิจารณาใน
ขั้นรับหลักการ ขอเชิญนายบัญชา   ชารีแกว้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอ
หลักการและเหตุผลพร้อมทั้งรายละเอียดต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 

 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  กระผม นายบัญชา   ชารีแก้ว   ต าแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก จะ
ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2566  ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุกอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้กระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ลุมพุก  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกทุกท่าน  ได้รับทราบถึงสถานะ
ทางการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  2566   
ดังต่อไปนี้   

  1.  สถานะทางการคลังในปีงบประมาณ  2566  องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
   ได้ประมาณการรายรับไว้จ านวนทั้งสิ้น 61,000,000 บาท (-หกสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน-) โดย
   ในส่วนของรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกจัดเก็บเอง  จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บ
   ให้มีประสิทธิภาพ    มากขึ้นจากเดิม และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงิน
   รายจ่ายไว้    จ านวน   61,000,000 บาท (-หกสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน-)   ซึ่งคาดว่าจะ 
   สามารถไปจัดท าบริการสาธารณะด้านต่าง  ๆ  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งการจัดท า 
   งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเป็นการจัดท าแบบสมดุล  กล่าวคือ   
   (รายจ่ายเท่ากับรายรับ )  นอกจากนั้น ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีเงินสะสมคง
   เหลืออยู่  18,161,949.89 บาท  (-สิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้า 

          บาทแปดสิบเก้าสตางค์)   
  2. การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖6 ตาม

   แนวทางท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ซักซ้อมแนวทางให้  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าและก าหนดประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 

 
 

/ที่แล้ว... 



           - 4 - 
 
 ที่แล้วมา (ปีงบประมาณ 2564) ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก จึงได้จัดท าร่าง 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  25๖6  เป็นจ านวนเงินรายรับ 
 ใกล้เคียงกับ ปีงบประมาณ 2564 กล่าวคือ เป็นจ านวนเงิน 66,922,217.98 บาท 
  (-หกสิบหกล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์-) 
  3.  การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน  ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

   แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก จะมีจ านวนจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับ 
   ภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือบริการให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ตามที่ 
   กฎหมายก าหนด โดยองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ก็สามารถด าเนินกิจการตามแผนงาน/
   โครงการที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แม้จะไม่ครบถ้วนทุกรายการ  เพราะมีปัญหาและ 
   อุปสรรคบ้างเล็กน้อยจะได้พิจารณาแก้ไขต่อไป  โดยมีรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖6  ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านไปแล้วนั้น  

 โดยมีรายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
               

   บนัทกึหลกัการและเหตผุล 
    

ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของ องค์การบรหิารสว่นต าบลลุมพุก 

อ าเภอค าเขือ่นแกว้  จงัหวดัยโสธร 
 

        

ดา้น ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,964,460 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,046,160 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,105,013 
  แผนงานสาธารณสุข 5,075,380 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,108,380 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,678,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 620,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,366,000 
  แผนงานการเกษตร 916,560 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,110,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 18,790,047 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 61,000,000 
 

    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพ่ือพิจารณา
  และให้ความเห็นชอบต่อไป และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ชี้แจงในรายละเอียด 
  เพ่ิมเติมเป็นเวลาพอสมควร                       /ประธานสภา... 
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ประธานสภา  สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ 25๖6 ที่ท่านนายก อบต. ได้แถลงไปแล้วนั้น ต่อไปผมขอให้ 
   ท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 25๖6 ตามล าดับ  เชิญครับ 
 

ที่ประชุม  ได้มีผู้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 25๖6 ตามล าดับ
ดังนี้ 

 1. นายธวัชชัย   ไชยนา สมาชิกสภา หมู่ที่ 13  ตามที่ดูเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2566 ในแผนงานเคหะและชุมชนได้บรรจุโครงการตามความต้องการของ
ประชาคมหมู่บ้านหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

 ๒. นายสุรพล  ศรีจันทร์ สมาชิกสภา หมู่ที่  5  ตามร่างข้อบัญญัติปี 2566 ผมคิดว่า
ครอบคลุมทุกแผนงานแล้ว แต่อยากให้เพิ่มงบประมาณข้ึนครับ ขอบคุณครับ 

 ๓. นายปริญญา ไตรมณี  สมาชิกสภา หมู่ที่ 14 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2566 ผมว่าสมบูรณ์แบบแล้ว แต่ถ้าจะให้ดีกว่าเดิมในปีงบประมาณถัดไปอยากให้เน้น
เรื่องโครงการที่เกี่ยวกับอาชีพของประชาชนมากกว่าเดิมครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปรายผมขอเชิญท่าน
นายก อบต.ชี้แจง ครับ 

 

นายก อบต.         เรียนท่านประธานสภา อบต. ที่เคารพ  กระผม นายบัญชา ชารีแก้ว  ต าแหน่งนายกองค์การ
  บริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอชี้แจงรายละเอียดตามที่มีผู้อภิปรายดังนี้ ครับ 

    การจัดตั้งงบประมาณร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ25๖6 
   เราตั้งไว้ใกล้เคียงกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 และตาม หนังสือ 
   ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น  กระผมขอตอบค าถามของท่าน สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 13 ตามแผนเคหะและ 
   ชุมชนได้อภิปรายนั้น กระผมขอเรียนว่าโครงการต่างๆ ที่บรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 นั้นมาจากการประชาคมหมู่บ้านตามแผนพัฒนา
   ท้องถิ่นทุกโครงการครับ  ส าหรับการอภิปราย ของท่าน สุรพล  ศรีจันทร์ สมาชิกสภาอบต. 
   หมู่ที่ 5 สอบถามมาในเรื่องการเพิ่มงบประมาณในแต่ละส่วนนั้น ทางคณะผู้บริหารได้จัดท า 
   ร่างข้อบัญญัติ ได้สอบถามข้อมูลรายไดจ้ากกองคลังและได้ตัวเลขตามที่น าเสนอทางท่าน 
   สมาชิกตามเอกสารที่แนบในร่างข้อบัญญัติ จ านวนงบประมาณในด้านต่างๆ ก็ได้ปรึกษากับ
   เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานส่วนนี้ ซึ่งทางคณะผู้บริหารก็เห็นสมควรในการตั้งงบประมาณ 
   แบบสมดุลแต่ในส่วนของการแปรญัตติเพิ่มนั้นจะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการ 
   ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายเท่านั้น และค าอภิปรายของท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  
   ๑๔ท่านปริญญา  ไตรมณี ได้อภิปรายว่าอยากให้เน้นโครงการที่เก่ียวกับอาชีพของประชาชน 
   มากกว่าเดิม กระผมขอชี้แจงว่าในปีงบประมาณถัดไปจะเพ่ิมโครงการที่ส่งเสริมอาชีพให้กับ 
   ประชาชนแน่นอนครับ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
              /ประธานสภา... 
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ประธำนสภำ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไมม่ีผู้ประสงค์จะอภิปรายอีก   ผมขอมติทีป่ระชุม

ว่าสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
2566   ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม่กรุณายกมือครับ 

    
มติที่ประชุม สมำชิกสภำฯมีมติ เห็นชอบ  ดังนี้ 
 

  เห็นชอบรับหลักกำร  12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบรับหลักกำร  0 เสียง 
  งด ออกเสียง   - คน 
  ลำประชุม   2 คน 

 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566   
วาระท่ี  1  ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2566    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 103 ,105, 107 กล่าวโดยสรุปคือ สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกสมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการตามความจ าเป็นแก่กิจการสภา มี
จ านวน ไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน 7  คน   ซ่ึงประธานสภาจะได้หารือที่ประชุมว่า
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2566  
ควรมีคณะกรรมการจ านวนเท่าใด ใครบ้าง โดยให้ที่ประชุมเสนอช่วงเวลาให้สมาชิก ก าหนด
วันเสนอค าแปรญัตติที่เหมาะสม และเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ให้มีสมาชิกรับรอง 2  
คน เชิญสมาชิกสภา อบต.ลุมพุกเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติเชิญครับ 

 

ที่ประชุม  ได้เสนอ การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้  
 

- นางปราณี    มงคลน า  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
จ านวน  3  คน  

 

ประธานสภาฯ  ได้ถามมติที่ประชุมว่า เห็นควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ แตกต่างจากท่ี 
   นางปราณี    มงคลน า  เสนอหรือไม่ 
 

ที่ประชุม                             -  ไม่มี  - 
 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ งคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2566   จ านวน  3  คน และต่อไปขอเชิญเสนอ
ชื่อผู้ที่สมควรได้รับเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ 

 คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่  ๑    
- นายพันธ์ทอง   พวงศรี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6  ขอเสนอ  นายสุรพล  ศรีจันทร์ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 1  โดยมีผู้ รับรอง  2  คน  
คือ นายธวัชชัย   ไชยนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13  และ นายสมจิตร  จิวิสา สมาชิกสภา
อบต. หมู่ที่ 1  เป็นผู้รับรอง 
 
         /ประธาน... 
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ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  1 อีกหรือไม่ ครับ 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
  เห็นชอบ   12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
  งด ออกเสียง   ๐ คน 
  ลำประชุม   2 คน                       

 
ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุม  เห็นชอบให้นายสุรพล  ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่   1  และต่อไปขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 เชิญครับ 

 คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่  2    
- นายส าราญ   นาคศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  ขอเสนอ  นายธวัชชัย   ไชยนา สมาชิก
สภา อบต. หมู่ที่ 13   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 โดยมีผู้ รับรอง 2 คน คือ นาง
นฤมล   จวนสาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9  และนายสุรพล   ศรีจันทร์  สมาชิกสภา อบต. 
หมู่ที่  5  เป็นผู้รับรอง 
 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  2  อีกหรือไม่ ครับ 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
  เห็นชอบ   12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
  งด ออกเสียง   ๐ คน 
  ลำประชุม   2 คน 
 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุม  เห็นชอบให้ นายธวัชชัย   ไชยนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่   2   และต่อไปขอเชิญเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 เชิญครับ 

 คณะกรรมกำรแปรญัตติ คนที่  3    
- นางปราณี  มงคลน า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10  ขอเสนอ  นายนิพล  ยาวะโนภาส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 3 โดยมีผู้ รับรอง  2 คน คือ 
นายวุฒิศักดิ ์  ทวีรัตน์  และนายบุญถิน   พาลี  เป็นผู้รับรอง 
 

ประธานสภาฯ      มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่  3  อีกหรือไม่ ครับ 
   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
  เห็นชอบ   12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
  งด ออกเสียง   ๐ คน 
  ลำประชุม   2 คน 
ประธานสภาฯ เป็นอันว่าที่ประชุม เห็นชอบให้นายนิพล  ยาวะโนภาส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  3 
 
                 /เลขานุการ... 
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เลขานุการสภาฯ  ครับที่ประชุมก็ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66   ทั้งหมด ๓  คน  ดังนี้   ๑. นายสุรพล  ศรีจันทร์  
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  ๒. นายธวัชชัย   ไชยนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13   
   3. นายนิพล  ยาวะโนภาส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เป็นคณะการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2566  จะท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือ
   ขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย 
   หรือเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้ค ารับรองจากผู้บริหารหรือญัตติ
   นั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติเอง 
 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าได้คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566  แล้ว 
ขั้นตอนต่อไปเป็นการเสนอช่วงเวลา ให้สมาชิกสภาส่งค าแปรญัตติ และผมขอให้สมาชิกสภา
ฯ ผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2566  
ก็ให้เสนอค าขอแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ   ไม่น้อยกว่า 24  ชั่วโมง ก่อนวันประชุม    เพ่ือประธานสภาฯ จะ
ได้ส่งรายงานให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนวันประชุม  และได้ให้
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงว่าตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 50 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ได้ก าหนดให้ประธานสภา
ท้องถิ่น จะต้องส่งรายงานค าขอแปรญัตติของสมาชิก ในกรณีที่มีการยื่นค าขอแปรญัตติให้ที่
ประชุมต้องไม่น้อยกว่า 24  ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

 ตามก าหนดเราก็ประชุม 1 -15 สิงหาคม 2565 นะครับแต่รายละเอียดเหตุผลของ
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าตอบแทนและค่าใช้สอย และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีความ
จ าเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาเพ่ิมเติมหลายอย่างคงจะไม่ทัน 15  สิงหาคม 2565 นี้ ก็
ต้องจ าเป็นขยายเวลานะครับในสมัยสามัญ สมัย 3/2565 ครั้งที่ 1/2565 ครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้ขยายเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่
1/2565 ออกไปอีก 15 วัน กรุณายกมือขอมติครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ          12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ   0 เสียง 
  งด ออกเสียง   ๐ คน 
  ลาประชุม   2 คน 
 

ประธานสภาฯ ครับ สรุปว่าเราจะขยายเวลาในการประชุมออกไปอีกไม่เกิน 15 วันครับ และในที่ประชุมก็
ได้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕66 ทั้ งหมด ๓ คน เพ่ือพิจารณาแปรญัตติร่ างข้อบัญญัติฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ข้อ 50 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ได้ก าหนดให้ประธานสภาท้องถิ่น  จะต้องส่งรายงานค าขอแปร
ญัตติของสมาชิก  ในกรณีที่มีการยื่นค าขอแปรญัตติให้ที่ประชุมต้องไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมง  
นับตั้งแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ   ผมขอให้ที่ประชุมก าหนด
ระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติและก าหนดวันประชุมให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณฯ เป็นระยะเวลากี่วันเชิญครับ 

          /ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเสนอวันรับค าแปรญัตติ  จ านวน  3  วัน ตั้งแต่ วันที่  15 , 16 , 17  เวลา  
   08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  และประชุมแปร
   ญัตติ ในวันที่  18  สิงหาคม  2565  
 

เลขานุการสภาฯ ครับตามท่ีประชุมได้ก าหนดวันที่  18   สิงหาคม   2565  เป็นวันแปรญัตติดังนั้นผมขอนัด
คณะกรรมการแปรญัตติประชุมครั้งแรกเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.  ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

         
ที่ประชุม                       - รับทราบ - 
 

ระเบียบวำระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
    

ประธำนสภำฯ ถามที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถาม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  
                              ของผู้บริหารหรืองานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เชิญครับ ฝ่ายปกครองมีข้อมูลสอบถามหรือมีเรื่อง

น าเสนอต่อที่ประชุมสภาหรือไมข่อเชิญครับ 
 

นายบุญสอน  พิมพ์ทอง ขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ ผมมีเรื่องขอสอบถามทางคณะผู้บริหาร 3  เรื่องครับ  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 เรื่องแรก การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้ลงพื้นที่และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร ครับ  
 เรื่องท่ีสอง โรคลัมปีสกรีน มีแนวทางด าเนินการอย่างไรครับ 
 เรื่องท่ีสาม ขอสอบถามเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุม-เป็นบ่อ สายบ้านเหล่าฝ้าย 
 -บ้านโคกกลาง มีแนวทางแก้ไขอย่างไรครับ ถนน หมู่ 9 และ หมู่ 15  ซึ่งในขนาดนี้มีสภาพ

ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้านที่ใช้ในการสัญจรไปมาครับ 
ขอบคุณครับ 

 

นำยก อบต. ขอบคุณครับ ท่านบุญสอน   พิมพ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9  ส าหรับเรื่องท่ีท่านสอบถาม 
 มาจ านวน 3 เรื่อง เรื่องท่ี 1 การแก้ปัญหาของสุนัขจรจัด ทางคณะผู้บริหารและ

คณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว และจะได้ด าเนินการตามขบวนการขั้นตอนตามอ านาจหน้าที่และระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุดครับ  

 เรื่องที่ 2  โรคสัมปีสกรีน (โรคระบาดสัตว์) ตามระเบียบฯ ก่อนที่เราจะช่วยเหลือได้ต้องมี
ประกาศของจังหวัดยโสธร เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือเยี่ยวยาของสัตว์ที่เป็นโรคนี้ ซึ่ง
ตอนนี้ประกาศของจังหวัดยโสธร ได้สิ้นสุดในการให้ความช่วยเหลือแล้ว จึงต้องรอดูแนว
ทางการแก้ไขปัญหาฯ การเยี่ยวยา อีกครั้งครับ  เรื่องท่ี 3  ปัญหาถนนเป็นหลุม-เป็นบ่อ สาย
บ้านเหล่าฝ้าย-บ้านโคกกลางนั้นทาง อบจ. ได้มีโครงการที่จะด าเนินการอยู่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 

 ผมจะให้กองช่างไปตรวจสอบให้อีกครั้งเพ่ือพิจารณาซ่อมแซมต่อไปครับ 
 

นายบุญสอน   พิมพ์ทอง ขอขอบคุณทางท่านนายกคณะบริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ลุมพุกทุกท่านครับ 
  

ประธำนสภำ ฯ  ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายคณะผู้บริหารหรือไม่ ครับ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
           /ปิดประชุม... 



- ๑๐ - 
 
 
ปิดประชุม   เวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 
 

(ลงชื่อ)      สมพร  การระเกษ    นสผู้บันทึกการประชุม 
                 (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 ) 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2565  ในอังคารที่  9  สิงหาคม  2565  เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  
เมื่อวัน..................................ที.่..................สิงหาคม  2565 
 
 
 
    (ลงชื่อ)       บุญชู   คงดี      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายบุญชู   คงด ี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 
 
 


