
 
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่  2/๒๕62 
ในวันพฤหัสบด ีที่  15  สิงหาคม  ๒๕62   เวลา  10.๐๐  น.   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
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นายสนุทร        ชาตาด ี
นางอนงค์        วงลาษ ี
นายสมพร       การะเกษ 
นายพชิิต       พุฒตาลดง 
นายอุดร        กุลวงศ ์
นายไพบลูย์     ผาสุขมุล 
นางสมพงษ์     ป้องกัน 
นายส าราญ     นาคศรี 
นายประมูล      ศรีวิสุทธิ์ 
นายสวัสดิ์        น าภา 
นายศักดิ์สกล     ชูชนะ 
นายสทุัน          ช านาญคา้ 
นายสมาน         พวงศรี 
นายประสิทธิ์      ต้นค า 
นายเดชชาย       เชิดช ู
นายสพุรรณ      ชื่นชม 
นายพิมพ์พงศ์  ไชยนา 
นางเพ็ญมณี       มาลัย 
นายถวิล            หารนิไสล 
นางสัมฤทธิ์  กลิ่นแก้วนพรัตน์ 
นางปราณี         มงคลน า 
นายสมคิด         ปัญญาใส 
นางเฉลียว          คงด ี
นางสุภี               ค าภาษา 
นายบุญถิน          พาลี 
นายธวชัชัย         ไชยนา 
นางสาวอ้อย        แสงใส  
นายทองสุข         ขันแก้ว 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต.       
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สมาชิกสภา อบ 
สมาชิกสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. 
 
 

สุนทร       ชาตาด ี
อนงค์        วงลาษ ี
สมพร        การะเกษ 
พิชิต         พุฒตาลดง 
อุดร          กุลวงศ์          
ไพบูลย์       ผาสุขมุล 
สมพงษ์     ป้องกัน                    
ส าราญ      นาคศรี 
ประมูล       ศรีวิสุทธิ ์
สวัสดิ์        น าภา 
ศักดิ์สกล    ชูชนะ 

- 
สมาน        พวงศรี 

- 
เดชชาย       เชดิช ู
สุพรรณ      ชื่นชม 
พิมพ์พงศ์    ไชยนา 
เพ็ญมณี       มาลัย 
ถวิล          หารินไสล 
สัมฤทธิ์     กลิ่นแก้วนพรัตน ์
ปราณี        มงคลน า 
สมคิด         ปัญญาใส 
เฉลียว          คงดี 
สุภี               ค าภาษา 
บุญถิน          พาล ี
ธวัชชัย         ไชยนา 
อ้อย            แสงใส 
ทองสุข         ขันแก้ว 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายวสันต์   ชัยภูม ิ
นายเล็ก      สีหิน 
นายสุรพล    ศรีจันทร์ 
นายวีรภัทร    หลักด่าน 
นายจิตติคุณ    จวนสาง 
นายธีระพงษ์    หลักค า 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการฯ นายก อบต. 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

วสันต์    ชัยภูม ิ
เล็ก      สีหิน 
สุรพล    ศรีจันทร์ 
วีรภัทร   หลักด่าน 
จิตติคุณ    จวนสาง 
ธีระพงษ์   หลักค า 

 
 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 

 

เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขนุการสภาอบต. (ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ) ได้กล่าวเชิญนายสุนทร   ชาตาดี ประธานสภา อบต.ลุมพุก  อ่าน
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่องก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญที่ 3 
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62  ครั้งที่  2   พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   
ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

   - ไม่มี - 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา อบต.  ให้ที่ประชุม ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลลุมพุก  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งที่  ๑ /๒๕62  ในวันพุธที ่ 7  
   สิงหาคม  ๒๕62  ว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร 

 

ที่ประชุม    - มีมติรับรอง –  
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุม ว่ามสีมาชิกท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 เรื่องญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  วาระที่ 2  

                                     (ขั้นแปรญัตติ) 
 

ประธานสภา อบต.  ผมได้รับแจ้งจากประธานคณะกรรมการแปรญัตติ พร้อมทั้งเสนอรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
2563  ปรากฏว่า ไมม่ีผู้ยื่นเสนอค าขอแปรญัตติแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 แต่อย่างใด  ตามมติที่ประชุมได้ก าหนดวันรับแบบเสนอแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน  3  
วัน  คือวันที่  8,9,10  สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
และก าหนด ให้มีการแปรญัตติในวันศุกร์ที่  11  สิงหาคม   2562   เวลา 08.30 น.   

 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  โดยคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผล
การแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอแปรญัตติแต่อย่างใด 

 

ประธานสภา อบต. เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
   

ประธานสภา อบต. ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะตั้งกระทู้ถามหรืออภิปรายอีก ผมจะขอมติที่ ประชุมว่า
สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ 2563  
ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมอืค่ะ 

 

ที่ประชุม   เห็นชอบรับหลักการ  24 เสียง 
   ไม่เห็นชอบรับหลักการ  - เสียง 
   งด ออกเสียง   1 คน 
   ลาประชุม         2 คน 
 

ประธานสภา อบต. สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการในวาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ แห่งร่าง ข้อบัญญัติ 
                             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

                              5.2 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  วาระท่ี 3  
         (ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563) 

ประธานสภา อบต. ตามท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ได้พิจารณาและเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  ในวาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ )ไปแล้วนั้น    
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า จะเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) หรือไม่  โปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม          มีมติให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕63 
                                       ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
  
ที่ประชุม   เห็นชอบรับหลักการ  24 เสียง 
   ไม่เห็นชอบรับหลักการ  - เสียง 
   งด ออกเสียง   1 คน 
   ลาประชุม         2 คน 
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ประธานสภา อบต. เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
2563  (ข้ันลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ)  และจะเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563  ให้นายอ าเภอค าเข่ือนแก้วพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
6.1  ขอความเห็นชอบท าความตกลงร่วมมือในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองยโสธร 
 

ประธานสภา อบต. ด้วยกระผมได้รับญัตติ   จาก  นายวสันต์   ชัยภูมิ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
ขอเสนอญัตติ   เรื่องขอความเห็นชอบท าความตกลงร่วมมือในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองยโสธร ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก  เสนอ  ญัตติ   เชิญครับ 

 

ประธานสภา อบต. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม   นายวสันต์   ชัยภูมิ  ต าแหน่ง   นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก  ขอเสนอญัตติตาอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   เพื่อ
พิจารณาและขอความเห็นชอบท าความตกลงร่วมมือในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองยโสธร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ครับ 

หลักการ 
  ท าข้อตกลงร่วมมือในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมือง
ยโสธร  ตามตัวอย่างร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
แนบท้ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องการก าจัดเฉลี่ยประมาณ1.73 
ตันต่อวัน  ซึ่งเกินขีดความสามารถท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกจะก าจัดได้  จึงได้น าขยะมูลฝอยมาก าจัด ณ ศูนย์
ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองยโสธรโดยต่อเนื่อง  แต่ยังไม่ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  เพ่ือ
การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยให้ครบถ้วนถูกต้องตามข้ันตอนและวิธีการที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท า
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่  22 พฤษภาคม 2558 ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 12(2)  (15)  และมาตรา  21  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
  ดังนั้น  เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นการรวมกลุ่ม 
( Clusters )  ในการจัดท าสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยมีเทศบาลเมืองยโสธรเป็นเจ้าภาพหลัก  ส่งผลให้เกิดการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   ในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันและจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
จัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย   ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  กับ  เทศบาล
เมืองยโสธร  เพื่อจักได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมว่า  สมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่เชิญครับ 
 

ที่ประชุม โดย มีสมาชิก อภิปรายสอบถามตามล าดับดังนี้ 
1. นายพิชิต   พุฒตาลดง  ส.อบต.  หมู่ที่ 1  ถ้ามีการลดปริมาณขยะและก าจัดให้ถูก
สุขลักษณะอาจท าให้ปริมาณขยะลดลง  ไม่เห็นด้วยถ้าที่อ่ืนมาทิ้งด้วยอาจท าให้เดือดร้อนแก่
หมู่บ้านใกล้เคียง 
2. นายศักดิ์สกล   ชูชนะ   ส.อบต.หมู่ที่ 4  ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมและวัตถุประสงค์ของ
การรับความตกลงร่วมมือยังไม่เข้าใจในรายละเอียดครับ 
3. นางอนงค์   วงลาษี  ส.อบต. หมู่ที่ 8   เข้าใจว่าเราเอาขยะไปทิ้งร่วมกับเทศบาลเมือง
ยโสธรใช่หรือไม่ค่ะ 
4. นายถวิล   หารินไสล   ส.อบต.  หมู่ที่ 9  ผมเข้าใจว่าเราเอาขยะไปทิ้งกับเทศบาลเมือง
ยโสธรใช่ไหมครับ   ขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ 

 

ประธานสภา   ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีเชิญท่านนายก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกชี้แจง ครับ 
 

นายก อบต.  เรียนประธานสภา อบต.ลุมพุก  สมาชิกสภาทุกท่าน  ข้าพเจ้า นายวสันต์  ชัยภูมิ ต าแหน่ง
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ผมขอชี้แจงรายละเอียดการท าความตกลงการทิ้งขยะ 
   ซึ่งเมื่อก่อนทางองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกได้ด าเนินการท าเรื่องขอทิ้งขยะกับเทศบาล 
   เมืองยโสธรและได้น าขยะมูลฝอยมาจ ากัด ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองยโสธร 

  และจะต้องท า  MOU ร่วมกับเทศบาลเมืองยโสธร   เพ่ือการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือใน 
การจัดการขยะมูลฝอยให้ครบถ้วนถูกต้องตามข้ันตอนและวิธีการที่ก าหนดในประกาศ 
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท าความตกลง 
ร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยต้องผ่านความ 
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกก่อน  ถึงจะสามารถน าขยะมูลฝอยไป 
ก าจัด ณ  ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองยโสธรได้ 
 

ประธานสภา   ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สถา อบต.  ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอ 
มติที่ประชุม  ว่าท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการท าข้อตกลงร่วมมือในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองยโสธร 
 

ที่ประชุม มีมติความเห็นชอบให้ท าความตกลงร่วมมือในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมืองยโสธร  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  
  มีมติดังนี้ เห็นชอบรับหลักการ  24 เสียง 
    ไม่เห็นชอบรับหลักการ  - เสียง 
    งด ออกเสียง   1 คน 
    ลาประชุม         2 คน 
 

ประธานสภา  สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   มีมติเห็นชอบให้ท าความตก 
ลงร่วมมือในการจัดท าบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยกับเทศบาลเมือง 
ยโสธร 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง อ่ืนๆ 
    

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถาม  การปฏิบัติงานใน อ านาจหน้าที่
ของผู้บริหารหรืองานที่เก่ียวข้องหรือไม่ เชิญครับ 

 

ที่ประชุม โดย มีสมาชิก อภิปรายสอบถามตามล าดับดังนี้ 
1.นายพิชิต   พุฒตาลดง  ส.อบต.  หมู่ที่ 1 ของบประมาณซ่อมแซมถนนเร่งด่วนได้ไหมครับ 
เพราะเข้าช่วงฤดูฝนแล้วการเดินทางสัญจรล าบากครับและเรื่องการเสียชีวิตของสมาชิก 
อบต.เพ่ือเป็นการให้เกียรติกับญาติพ่ีน้องของผู้เสียชีวิต  ขอให้สมาชิกทุกท่านไปร่วมพิธีโดย
พร้อมเพรียงกันด้วยครับ 
2.นายไพบูลย์   ผาสุกมูล  ส.อบต.  หมู่ที่ 2  เรื่องการทิ้งดินที่จุดจากวัดโนนหนองบัวและขอ
ปรึกษาเรื่องถนนน้ าท่วมให้ช่วยประสานงานกับทางเทศบาลค าเข่ือนแก้วให้ด้วยครับ 
3.นายศักดิ์สกล   ชูชนะ  ส.อบต.  หมู่ที่ 4  เรื่องน้ าท่วมถนนเป็นเรื่องของไหล่ทางมีการลุก
ล้ าถนนและถมที่สูงกว่าถนนจึงเป็นปัญหานี้เกิดขึ้น  เราควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหานี้ด้วย 
4.นายทองสุข   ขันแก้ว  ส.อบต.  หมู่ที่  15  เรื่องประปาหมู่ที่  15  ไม่ทราบว่าจะเปิด
บริการใช้ได้เมื่อไหร่ครับ 
5.นายสุพรรณ   ชื่นชม  ส.อบต.  หมู่ที่ 7  เรื่องการไปร่วมงานของสมาชิกอยากให้ท่าน
สมาชิกใส่ชุดที่เป็นหมู่คณะน่าจะดี  เหมาะสมเรียบร้อย  สามัคคีแสดงถึงความพร้อมเพรียง
ด้วยครับ 

 

ประธานสภา ฯ  ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีเชิญท่านนายก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกชี้แจง ครับ 
 

นายก อบต.  เรียนประธานสภา อบต.ลุมพุก  สมาชิกสภาทุกท่าน  ข้าพเจ้า นายวสันต์  ชัยภูมิ ต าแหน่ง
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกขอชี้แจง ครับ 
   - เรื่องการเอาทรายมาถมท่อระบายน้ าท าให้น้ าท่วม  ม.2  ต้องแก้ไขร่วมกัน  แต่บางครั้ง 
   เจ้าของที่บางรายไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเท่าท่ีควร 
   -เรื่องการไปร่วมงานของสมาชิกทุกท่านต้องคุยและตกลงกันเองครับว่าจะท าอย่างไรจึงจะ 

เกิดความพร้อมเพรียงกัน 
-ให้คณะกรรมการหมู่บ้านตั้งคณะกรรมการบริการจัดการกิจการประปาหมู่บ้านตามขั้นตอน
และระเบียบแล้วไปเปิดบัญชี  ค่อยด าเนินการเปิดใช้น้ าประปาอย่างเป็นทางการได ้

 

ประธานสภา ฯ  ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายคณะผู้บริหารหรือไม่ เชิญครับ  
 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

ประธานสภา ฯ  กล่าวปิดประชุม    เวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 
 

(ลงชื่อ)      สมพร  การระเกษ    นสผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายสมพร   การะเกษ) 
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
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- ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง 
 
 
 (ลงชื่อ)   สุพรรณ   ชื่นชม  ผู้ตรวจ   (ลงชื่อ) สุภี   ค าภาษา   ผู้ตรวจ 
          นายสุพรรณ   ชื่นชม        นางสุภี   ค าภาษา    
     สมาชิก.อบต            สมาชิก.อบต 
 

 (ลงชื่อ)   ปราณี   มงคลน า  ผู้ตรวจ    
          นางปราณี   มงคลน า               
     สมาชิก.อบต          
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3  ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 
2562  เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562 
 
 

    (ลงชื่อ)       สุนทร  ชาตาดี      ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                (นายสุนทร   ชาตาดี) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 


