
ส ำเนำบันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่  2/๒๕65 

ในวันศุกร์ที่   2๒   กรกฎำคม  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 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565   พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 

 

ระเบียบวำระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 

ประธำนสภำ อบต.  -ไม่มี- 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
  

ระเบียบวำระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนสภำ อบต. ขอให้ที่ประชุม ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
   ต าบลลุมพุก  สมัยประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2565  ในวันพุธที่ ๒๐ 
   กรกฎาคม  2565  ว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ   14  เสียง  
   ไม่เห็นชอบ   -  เสียง  
   งดออกเสียง  -  เสียง 
 
 



-๓- 
    

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถำม 
 

ประธำนสภำ อบต. ถามที่ประชุม ว่ามสีมาชิกท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม่  
 

ประธำนสภำฯ 5.1 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 ด้วยกระผมได้รับญัตติ จาก นายบัญชา   ชารีแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
จ านวน 3  ญัตติ ญัตติแรก 1. เรื่อง พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ,2. เรื่อง การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565,3. เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข (ฉบับที่ ๒)  ขอเชิญท่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอ รายละเอียดญัตติ  เชิญครับ 

 

นายบัญชา  ชารีแก้ว เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
นายก อบต.ลุมพุก บริหารส่วนต าบลลุมพุก   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ข้าพเจ้า นายบัญชา   ชารีแก้ว   
   ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ได้ยื่นขอเสนอญัตติ จ านวน ๓ ญัตติ 
   โดยมีรายละเอียดดังนี้  

5.๑ การพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โอนลด จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  รหสัทางหลวงท้องถิ่น 
ยส.ถ. 70 – 089 สายจากที่นายสมปอง กิ่งชา ถึงท่ีนางมะลิวรรณ ไชยนา งบประมาณตั้ง
ไว้ จ านวน 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 178,100 บาท โอนลด 
100,000 บาท 
โอนมาตั้งจ่ายใหม่ ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
โอนเพิ่ม 100,000 บาท ครับ ส าหรับเหตุผลที่ขอโอน ผมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนเป็นคนอธิบายเพ่ิมเติมครับ 

นายวีรวัฒน์  สายยส ขอบคุณครับท่านนายก ส าหรับการโอนงบประมาณรายจ่าย ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เหตุผล 
นักวิเคราะห์ฯ ที่ขอโอนลดจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน

และ 
/ก่อสร้าง... 



-๔- 
 

ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  รหสัทางหลวงท้องถิ่น 
ยส.ถ. 70 – 089 สายจากที่นายสมปอง กิ่งชา ถึงท่ีนางมะลิวรรณ ไชยนา งบประมาณตั้ง
ไว้ จ านวน 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 178,100 บาท โอนลด 
100,000 บาท เนื่องจากโครงการที่ตั้งไว้ทับซ้อนกับโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ 
เงินอุดหนุน ซึ่งทราบภายหลังจากการอนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุกมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่เพ่ือ
ด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญ 
 ครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ กระผมจะขอมติครับ  เห็นชอบ   ๑๔    เสียง 
        ไม่เห็นชอบ - เสียง 
        งดออกเสียง - เสียง 
นายบัญชา  ชารีแก้ว 5.๒  การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นายก อบต.ลุมพุก  โครงการที่ 1 โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุมพุก หมู่ที่ 1  
 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากบ้านนายวสันต์ ผองชัยภูมิ ถึงท่ี 

ร้อยต ารวจตรีกิตติศักดิ์ จักไชย งบประมาณ 322,000 บาท ส าหรับเหตุผล ผมขอให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นคนอธิบายเพ่ิมเติมครับ  

นายวีรวัฒน์  สายยส ขอบคุณครับท่านนายก ส าหรับการโอนงบประมาณรายจา่ย ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เหตุผล 
นักวิเคราะห์ฯ เนื่องจากครั้งที่แล้วการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ยังมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

ไม่ครบถ้วนจึงต้องน าเข้าในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญ 
 ครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ   
มติที่ประชุม เห็นชอบ   ๑๔    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง - เสียง 
นายบัญชา  ชารีแก้ว  โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านลุมพุก หมู่ที่ 2 ต าบล  
นายก อบต.ลุมพุก ลุมพุก อ าเภอ ค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สายจากทีน่ายไสว ส าโรง ถึงที่นานางสงวน มาศ

เหลือง งบประมาณ 273,000 บาท ซึ่งรวมจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น ๒ โครงการ เป็นเงิน 
595,000.-บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ส าหรับเหตุผล ผมขอให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนเป็นคนอธิบายเพิ่มเติมครับ  

 
 

/นายวีรวัฒน.์.. 
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นายวีรวัฒน์  สายยส ขอบคุณครับท่านนายก ส าหรับการโอนงบประมาณรายจ่าย ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เหตุผล 
นักวิเคราะห์ฯ เนื่องจากครั้งที่แล้วการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านลุมพุก หมู่ที่ ๒ ฯ ยังมีปัญหาที่ต้อง

ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดไม่ครบถ้วนจึงต้องน าเข้าในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง ขอบคุณ
ครับ                                                                               

ประธานสภาฯ ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญ 
 ครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ   ๑๔    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 
นายบัญชา   ชารีแก้ว 5.๓  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
นายก อบต.ลุมพุก เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข (ฉบับที่ ๒)  ผมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นคน

อธิบายครับ  
นายวีรวัฒน์  สายยส ขอบคุณครับท่านนายก  ส าหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
นักวิเคราะห์ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข (ฉบับที่ ๒)  นั้นเพื่อให้เป็นไปตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๑๒๓๘ ลงวนัที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง 
 แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาด-

ไทยพิจารณาและเห็นว่า เพื่อให้การจัดท าหรือทบทวน การเพ่ิมเติม การเปลี่ยนแปลง และ 
 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า 
 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๘๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อีกท้ัง เพ่ือ 
 ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองปัญหาความต้องการของ 
 ประชาชนในห้วงเวลาปัจจุบันได้ สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบ 
 ประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้ประชาชน ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญ 
 ครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ กระผมจะขอมติที่ประชุมครับ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบ   ๑๔    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ - เสียง 
  งดออกเสียง - เสียง 
ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
 

ประธำนสภำ อบต. มีสมาชิกท่านใดมีรายละเอียดจะเสนอหรือสอบถามฯ ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
หรือไม่เชิญครับ 

 
/นางปราณี... 



-๖- 
 

นางปราณี   มงคลน า  - โครงการที่บรรจุในร่างแผนพัฒนาเป็นไปตามปัญหาความต้องการที่ได้จากการประชุม 
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ ประชาคมโดยแท้จริง แต่ขอแก้ไขในส่วนชื่อโครงการให้ถูกต้อง จากบ้านแหล่นแป้นเป็น 
   แหล่งแป้น เนื่องจากน่าจะเกิดการผิดพลาดในการพิมพ์ผิด 
นายธวัชชัย   ไชยนา - ขอแก้ไขชื่อโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า สายจากที่ นางองุ่น  สายแวว ถึงที่นางนาน 
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓   ไชยนา เป็นสายจากที่นางองุ่น  สายแวว ถึงที่นางนาน  ไชยนา ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านสมาชิก หมู่ที่ 10 และหมู่ท่ี 13 มากครับ ที่ให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้อง 
   ก็ขอฝากให้ทางท่านคณะผู้บริหารฯ ช่วยประสานหน่วงงานที่เก่ียวข้องในการแก้ไขต่อไป 
   ด้วยครับ 
ประธำนสภำ อบต. ที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้สอบถามอีกผม

จะขอปิดการประชุม 
 

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 ) 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1/2565  ในพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม 2565  เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2  
เมื่อวันศุกร์ที่  22  กรกฎาคม  2565 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)       บุญชู   คงดี      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายบุญชู   คงด ี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 


