
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี 2563 

ในวันศุกร์ ที่  9  กุมภาพันธ์   ๒๕63   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

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

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

สุนทร         ชาตาด ี
อนงค์        วงลาษ ี
สมพร        การะเกษ 
พิชิต          พุฒตาลดง 
อุดร           กุลวงศ์ 
ไพบูลย์       ผาสุขมุล 
สมพงษ์       ป้องกัน 
ส าราญ       นาคศรี 

- 
สวัสดิ์        น าภา 
ศักดิ์สกล     ชูชนะ 
สุทัน          ช านาญคา้ 
สมาน         พวงศรี 
ประสิทธิ์      ตน้ค า 
เดชชาย       เชดิช ู
พิมพ์พงศ์    ไชยนา 
เพ็ญมณี       มาลัย 
ถวิล          หารินไสล        
สัมฤทธิ์      กลิ่นแก้วนพรัตน ์
ปราณี         มงคลน า 
สมคิด         ปัญญาใส 
เฉลียว    คงดี 
สุภี               ค าภาษา 
บุญถิน          พาล ี

- 
ธวัชชัย         ไชยนา 
อ้อย           เสียงใส 
ทองสุข        ขันแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลาประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

ลาประชุม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
5 
6 
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นายวสันต์   ชัยภูม ิ
นายเล็ก      สีหิน 
นายอรุณ   จวนสาง 
นายสุรพล  ศรีจันทร์ 
นายวีรภัทร  หลักด่าน 
นายจิตติคุณ   จวนสาง 
นางสาวชมภูนุช  อ่อนสนิท 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการฯ นายก อบต. 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
 

- 
เล็ก      สีหิน 
อรุณ  จวนสาง 
สุรพล  ศรีจันทร์ 
วีรภัทร  หลักด่าน 
จิตติคุณ   จวนสาง 
ชมภูนุช   อ่อนสนิท 
 

ลาประชุม 
 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 

 เมื่อสมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม เลขนุการสภาอบต. (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ลุมพุก ) ได้กล่าวเชิญประธานสภา อบต.ลุมพุก จุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน เสร็จ
แล้ว จึงได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่องก าหนดสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม 
สมัยสามัญประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63   พร้อมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ             ผมขอแนะน าพนักงานส่วนต าบลที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ เมื่อวันที่ 3  กุมภาพันธ์  2563  
จ านวน 1 ต าแหน่ง  คือ นางสาวชมภูนุช   อ่อนสนิท  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ
ปฏิบัติงาน 

  

ที่ประชุม    - รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้ งที่แล้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  

ครั้งที่  1 /2562  ในวันที่ 8 พฤศจิกายน  2562  ว่ามีข้อที่จะต้องแก้ไขหรือเพ่ิม หรือไม่
อย่างไร  
 

ทีป่ระชุม    - มีมติรับรอง –  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
 

ประธานสภาฯ ถามสมาชิก ว่ามีท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

๕.๑  เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  และสมัยแรกของปี  
พ.ศ.  ๒๕64 
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ประธานสภา อบต. ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๑ (๓)  
และ   ข้อ ๒๑  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
ว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปี 

 นั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป
และมีก าหนดกี่วันการก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายและรายละเอียด
เพ่ิมเติมครับ 
 

เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุมสภาท้องถิ่นด้วยระเบียกระทรวง 
   มหาดไทย   ว่าด้วยการประชุมสภา พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๑๑ (๓)  และ   ข้อ ๒๑  ส าหรับ 
   องค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัย 
   ประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่
   วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนด
   กี่วัน  การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น 
 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดเห็นสมควรก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.
2563   ว่าจะให้มีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละ
สมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน และให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน เชิญครับ 

 

ที่ประชุม   - นายพิชิต   พุฒตาลดง  ส.อบต. หมู่ที่ 1  ได้เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  เป็น 4 สมัย  ดังนี้ 

  สมัยที่  1 วันที่ ๑ - ๑๕   กุมภาพันธ์  2563   
  สมัยที่  2 วันที่  1 - 15  มีนาคม  2563 
  สมัยที่  3  วันที่ 1 - 15  สิงหาคม    2563 
  สมัยที่  4  วันที่ 1 - 15  พฤศจิกายน 2563  
 และสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป คือ วันที่ ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕64   
 

ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด จะเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมเป็น
   อย่างอ่ืนหรือไม่    
 

ที่ประชุม    - ไม่มี – 
 

ประธานสภา อบต. สรุปเป็นว่าทีป่ระชุมเห็นด้วยกับ นายพิชิต   พุฒตาลดง  ส.อบต. หมู่ที่ 1 
ที่เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  และสมัยแรกของปี  
พ.ศ.  ๒๕64 ดังนี้  
 

  สมัยที่  1 วันที่ ๑ - ๑๕   กุมภาพันธ์  2563   
  สมัยที่  2 วันที่  1 - 15  มีนาคม  2563 
  สมัยที่  3  วันที่ 1 - 15  สิงหาคม    2563 
  สมัยที่  4  วันที่ 1 - 15  พฤศจิกายน 2563  
 และสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป คือ วันที่ ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕64   
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 5.2 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบในการต่อใบอนุญาตบ่อนพนัน ประเภทไก่ชน  
ประจ าปี  2563 

ประธานสภาฯ  ด้วยกระผมได้รับญัตติ จาก นายวสันต์  ชัยภูมิ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
ลุมพุก  เรื่อง การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในการขอต่อใบอนุญาต บ่อนการพนัน 

 ประเภทชนไก่  ประจ าปี ๒๕63 ของนายบัญชา  ชารีแก้ว  ขอเชิญ นายเล็ก สีหิน รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอ ญัตติ  เชิญครับ 

 

นายเล็ก  สีหิน  เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
รองนายก อบต.ลุมพุก บริหารส่วนต าบลลุมพุก  เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ติดภาระกิจจึง

มอบหมายให้  ข้าพเจ้า นายเล็ก  สีหิน  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
เสนอญัตติ   เรื่องขออนุญาตตั้งบ่อนการพนันประเภทชนไก่   ประจ าปี   ๒๕63  ของ 
นายบัญชา     ชารีแก้ว    บ้านเลขท่ี  537  หมู่ที่  ๑  ต าบล   ลุมพุก  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  
จังหวัดยโสธร  จ านวน   3   สังเวียน มีก าหนด ๑  ปี  ต้ังแต่วันที่  24  เมษายน  2563  
ถึง  วันที่ 23   เมษายน  2564   ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุ
มพุกในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าวข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเพ่ือพิจารณา  และให้ความเห็นชอบในการขอต่อใบอนุญาต 
บ่อนการพนันประเภทชนไก่  ประจ าปี ๒๕63  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน โดยมี
รายละเอียดตามหนังสืออ าเภอค าเขื่อนแก้ว ที่แนบมาพร้อมญัตติท่ีได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุก
ท่านแล้ว   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพื่อ
พิจารณาต่อไป  ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่อย่างไรเชิญครับ 
                                                          

ที่ประชุม  ได้มสีมาชิกอภิปรายเพ่ือสอบถามคณะผู้บริหารตามล าดับ ดังนี้ 
1.  นายพิชิต   พุฒตาลดง  ส.อบต.  หมู่ที่ 1    ในฐานะที่เป็นคนในพ้ืนที่ ผมว่าเป็นสิ่งที่ดี
และเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน  และไม่ได้ท าความเดือดร้อนให้กับชุมชน 
2.  นายศักดิ์สกล   ชูชนะ   ส.อบต.  หมู่ที่ 4  ผมเห็นด้วยกับการต่อใบอบอนุญาตบ่อนไก่ 
เละเป็นการอนุรักษ์สายพันธ์ไก่ชน  และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย 

                                                         

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีกระผมขอจะมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ
ให้ในการขอต่อใบอนุญาตบ่อนการพนันประเภทชนไก่  ประจ าปี  ๒๕63  ของ 

 นายบัญชา   ชารีแก้ว     โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการต่อใบอนุญาตบ่อนการพนัน ประเภทไก่ชน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
       

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 24 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    ลาประชุม 2 คน 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา อบต. ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่เชิญครับ 
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ที่ประชุม  - นายประสิทธิ์  ต้นค า   ส.อบต. ม.6  สอบถามเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล   และการอบรมพัฒนาศักยภาพของและการศึกษาดูงาน 
- นายสัวสดิ์  น าภา  ส.อบต. ม. 4  สอบถามเรื่องท่อประปา  หมู่ที่  4  ทางโค้งกลับรถผม
กลัวจะแตกเสียหาย 
- นายพิชิต   พุฒตาลดง  ส.อบต. ม. 1  สอบถามเรื่องงบประมาณประจ าปี ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ยังพอมีหรือไม่  และการซ่อมแซมบ้านของผู้ยากจนหลักเกณฑ์เป็นอย่างไร 
งบประมาณเท่าไหร่ในการซ่อมแซม และเรื่องการเผาถ่านท าให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
ชาวบ้านได้มาร้องเรียนกับผมเราจะด าเนินการอย่างไร ครับ 
- นายศักดิ์สกล   ชูชนะ  ส.อบต. ม.4  สอบถามเรื่องการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าที่ยังไม่
ทั่วถึง  อยากให้เร่งด าเนินการด้วยครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 
- นายไพบูลย์   ผาสุขมูล  ส.อบต. ม.2  สอบถามเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ
ครับ ขณะนี้มีการด าเนินการอย่างไร  

 

ประธานสภา  ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีเชิญท่านรองนายก
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกชี้แจง ครับ 
  

นายเล็ก  สีหิน เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
รองนายก อบต.ลุมพุก บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ข้าพเจ้า นายเล็ก  สีหิน ต าแหน่ง  รองนายก 
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ ครับ 

- เรื่องงานโครงสร้างพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินการส่งโครงการแล้ว  อยู่ในขั้นตอนรอด าเนินการ และ
เรื่องการเผาถ่านจะให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขไปตรวจสอบในเบื้องต้นครับ 

                              - เรื่องท่อน้ าประปาจะให้เจ้าหน้าที่ออกไปดูและจะด าเนินการแก้ไขให้ครับ 
                              - เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าต้องรองบประมาณ                             
   - เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ผมจะให้เลขานุการสภา อบต. ลุมพุก ชี้แจงครับ 
 

เลขานุการสภา อบต. - เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขยะ  ม.1 และ ม.2  ซึ่งตอนนี้มีค าวินิจฉัยจาก กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จะต้องให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานจ้างที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บ
ออกด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ดังนั้น  อบต.ลุมพุก  จึงให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะเอง  และถ้าครัวเรือนไหนติดค้างเกิน  2  ครั้ง  จะด าเนินการเก็บ
ถังขยะคืน  และเม่ือมาช าระค่าธรรมเนียมแล้วจะน าถังขยะกลับไปให้ใช้ต่อไปครับ 
-ส าหรับการเลือกตั้ง  ตอนนี้เป็นการเตรียมรับสมัคร กกต.ท้องถิ่นประจ าต าบลลุมพุก  ซึ่งมี
ผู้สมัคร  จ านวน  4  ท่านครับ ส่วนความคืบหน้าการเลือกตั้งยังไม่มีครับ 

 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้สอบถาม
อีกผมจะขอปิดการประชุม 

 

ที่ประชุม   -ไม่มีสมาชิกท่านได้สอบถามอีก-   
 

ประธานสภา อบต. กล่าวปิดประชุม    เวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 
  
 

(ลงชื่อ)      สมพร   การะเกษ    ผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายสมพร   การะเกษ) 
                    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
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- ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 
    (ลงชื่อ)       สุพรรณ  ชื่นชม       ประธานกรรมการสามัญ 
              ( นายสุพรรณ   ชื่นชม ) 
                     สมาชิก อบต. 
 
    (ลงชื่อ)       สุภี   ค าภาษา      ผู้ตรวจ 
               ( นางสุภี   ค าภาษา ) 
                   สมาชิก อบต. 
 
 
    (ลงชื่อ)       ปราณี  มงคงน า      ผู้ตรวจ 
              ( นางปราณี   มงคลน า ) 
                     สมาชิก อบต. 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4  ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 
2562   ในวันพุธที่ 8   พฤศจิกายน  2562   เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  14 
กุมภาพันธ์  2563 
 
    (ลงชื่อ)       สุนทร    ชาตาด ี     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายสุนทร   ชาตาดี ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 


