
 
ส าเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2562 
ในวันอังคาร ที่  5  มีนาคม   ๒๕62   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
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นายสุนทร         ชาตาดี 
นางอนงค์        วงลาษี 
นายสมพร     การะเกษ 
นายพิชิต       พุฒตาลดง 
นายอุดร        กุลวงศ์ 
นายไพบูลย์     ผาสุขมุล 
นางสมพงษ์     ป้องกัน 
นายส าราญ     นาคศรี 
นายประมูล      ศรีวิสุทธิ์ 
นายสวัสดิ์        น าภา 
นายศักดิ์สกล     ชูชนะ 
นายสุทัน          ช านาญค้า 
นายสมาน         พวงศรี 
นายประสิทธิ์      ต้นค า 
นายเดชชาย       เชิดชู 
นายสุพรรณ     ชื่นชม 
นายพิมพ์พงศ์   ไชยนา 
นางเพ็ญมณี       มาลัย 
นายถวิล            หารินไสล 
นางสัมฤทธิ์ กลิ่นแก้วนพรัตน์ 
นางปราณี         มงคลน า 
นายสมคิด         ปัญญาใส 
นางเฉลียว          คงดี 
นางสุภี               ค าภาษา 
นายบุญถิน          พาลี 
นายธวัชชัย         ไชยนา 
นายสฤษดิ์           ค้าคล่อง 
นางสาวอ้อย        แสงใส  
นายทองสุข         ขันแก้ว 

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

สุนทร      ชาตาดี 
อนงค์        วงลาษ ี
สมพร      การะเกษ 
พิชิต          พุฒตาลดง 

- 
ไพบูลย์       ผาสุขมูล           
สมพงษ์       ป้องกัน 
ส าราญ   นาคศรี 

- 
สวัสดิ์        น าภา 
ศักดิ์สกล     ชูชนะ 
สุทัน          ช านาญคา้ 

- 
ประสิทธิ์      ตน้ค า 
เดชชาย       เชดิช ู
สุพรรณ     ชื่นชม 
พิมพ์พงศ์    ไชยนา 
เพ็ญมณี       มาลัย 

- 
สัมฤทธิ์   กลิ่นแก้วนพรัตน ์
ปราณี         มงคลน า 
สมคิด       ปัญญาใส 
เฉลียว     คงดี 
สุภี               ค าภาษา 
บุญถิน          พาล ี
ธวัชชัย         ไชยนา 

- 
อ้อย    แสงใส 

- 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายวสันต์   ชัยภูมิ 
นายเล็ก      สีหิน 
นายอรุณ   จวนสาง 
นายสุรพล  ศรีจันทร์ 
นายวีรภัทร  หลักด่าน 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการฯ นายก อบต. 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

วสันต์    ชัยภูม ิ
เล็ก      สีหิน 
อรุณ  จวนสาง 
สุรพล  ศรีจันทร์ 
วีรภัทร  หลักด่าน 
 

 

 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. 
   เมือ่สมาชิกสภาอบต. ลุมพุก  ครบองค์ประชุม นายสมพร  การะเกษ  เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลุมพุก  ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่า  นายสุนทร  ชาตาดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกไม่สามารถมา
ปฏิบัติหน้าที่ได้   จึงให้ นางอนงค์   วงลาษี   รองประธานสภา อบต.ลุมพุก ท าหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก  และเชิญประธาน จุด  ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน  เสร็จแล้ว
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา                                 - ไม่มี - 
 

ที่ประชุม                    - รับทราบ -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภา   ให้ที่ประชุม ตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
   ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี 2561  ในวันศุกร์ที่  9  กุมภาพันธ์  2561   
   ว่ามีข้อที่ต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติม หรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม                                           -มีมติรับรอง- 
                                               

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม 
ประธานสภา   ถามสมาชิก ว่ามีท่านใดจะตั้งกระทู้ถามทางผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
 

ที่ประชุม    - ไม่มี –                                                      
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

 5.1  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่ออนุมัติขอโอนเงินงบประมาณเพื่อมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 

ประธานสภา ดิฉันได้รับญัตติจาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพ่ืออนุมัติ โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม  เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาค่ะ 
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นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาสมาชิกสภาองค์การ
   บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายวสันต์  ชัยภูมิ  ต าแหน่ง  นายก
   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
   เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดย อาศัยอ านาจตามความ 

ในข้อ 27  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

  ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ  ดังนี้ 
   รายการที่ 1 โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย ประเภทค่า 
  บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณท่ีตั้งไว้  600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)  ขออนุมัติโอนลด 
  จ านวน  22,300  บาท  (สองหม่ืนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)   
  รวมขอโอนลดงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  22,300  บาท  (สองหม่ืนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)   
 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   1.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
   ราคา  4,300  บาทโดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  
    - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
      จากโรงงานผู้ผลิต 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  
      8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ  
      4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ USB 2.0  หรือดีกว่า  
      จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  โดยถาดใส่กระดาษไม ่
      น้อยกว่า 50  แผ่น 
   1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซื้อเครื่องโทรสาร   แบบใช้กระดาษธรรมดา  
   ราคา 18,000  บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    - หมายถึงเครื่อง Facsimile  หรือโทรภาพ 
    - ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกิน 6 วินาทีต่อแผ่น 
    - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ า 
  รวมขอโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  22,300  บาท  (สองหม่ืนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)   

   รายการที่ 2 โอนลด 
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณที่ตั้งไว้  2,000,000  บาท (สองล้านบาทถ้วน)  
  ขออนุมัติโอนลด จ านวน  4,300  บาท  (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)   
  รวมขอโอนลดงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  4,300  บาท  (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)   
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   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
   ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
     เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ราคา  4,300  บาทโดยมี 
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
    - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
      จากโรงงานผู้ผลิต 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  
      8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ  
      4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel  หรือ USB 2.0  หรือดีกว่า  
      จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  โดยถาดใส่กระดาษไม ่
      น้อยกว่า 50  แผ่น 
  รวมขอโอนเพิ่มงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน  4,300  บาท  (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน)   
 

ประธานสภา       สมาชิกสภา อบต. ลุมพุก ทุกท่าน ได้รับทราบรายละเอียดที่ท่านนายก อบต. ได้ชี้แจงไป 
   แล้วนั้น ต่อไปดิฉันขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ประสงค์จะอภิปราย เชิญค่ะ 
 

 ที่ประชุม                 - นายสุพรรณ   ชื่นชม สมาชิกสภา หมู่ที่ 7  ผมเห็นด้วยกับครับเพราะการท างานจ าเป็นต้อง
มีเครื่องพิมพ์สีเพื่อดูรายละเอียดของงาน 

                             -นายพิชิต  พุฒตาลดง     ผมก็เห็นด้วยครับถ้าเป็นเรื่องทีมีความจ าเป็นในการท างาน 
                                            

ประธานสภา     ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิก สภา อบต. ท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ
มติที่ประชุม 

 

ที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  มีมติดังนี้ เห็นชอบ 24 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
    ลาประชุม 4 คน 
                                                     

ประธานสภา        สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงิน
    งบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561   

 5.2 เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติกระท าการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

ประธานสภา  ดิฉันได้รับญัตติจาก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ว่าเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว 
ได้ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ในการท ากิจการนอกเขต
เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ซึ่งรายละเอียดผมขอเชิญ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ชี้แจง รายละเอียด 
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นายก อบต. ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ลุมพุก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวสันต์  ชัยภูมิ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก ด้วยเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วกับชุมชนในเขตเทศบาล มีความประสงค์จะจัด
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปี 2561 ในระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2561 โดยจะ
ท าการแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณทางสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 1 ต าบลลุมพุก (ทางไปบ้านโคกกลาง) เนื่องจากในการจัดกิจกรรมแข่งขัน
บั้งไฟขึ้นสูง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โดยฐานจุดบั้งไฟอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ในการนี้เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว จึงขอความอนุเคราะห์
น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและ
ขั้นตอนจึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกพิจารณาอนุมัติให้กระท าการในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกดังกล่าว เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพ่ือ
ขอความเห็นชอบในการด าเนินการนอกเขตเทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว ต่อไป 

 

ประธานสภา  ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับญัตติ
นี้หรือไม่ เชิญค่ะ 

 

ที่ประชุม  - นายพิชิต   พุฒตาลดง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 เห็นด้วยเป็นการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมแต่ผลกระทบเก่ียวกับความเสียหายและความปลอดภัยที่ตามมา ว่าจะเกิดขึ้นใน
การจัดงานครั้งนี้โดยเฉพาะการเหยียบย้ าข้าวในบริเวณท่ีนา ซึ่งอาจท าให้พืชผลทางการ
เกษตรเสียหายและให้รับผิดชอบในผลกระทบในด้านอื่นๆด้วยก็จะเป็นการดี โดยเฉพาะ
เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วต้องรับผิดชอบด้วย 

 - นายสุพรรณ   ชื่นชม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  ได้สอบถามเรื่องฐานจุดบั้งไฟว่ายังอยู่ที่
เดิมหรือไม่  

 

ประธานสภา ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม                                - ไม่มี – 
 

นายก อบต.                ผมจะลองประสานและสอบถามถึงปัญหาที่เกิดข้ึน และหาแนวทางแก้ไข พร้อมจะแจ้งให้ผู้น า
ในพ้ืนที่ทราบอีกต่อไป  และฐานจุดบั้งไปยังอยู่ที่เดิมครับ 

 

ประธานสภา            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก และให้ความเห็นชอบ โดยมีมติดังนี้ 

 

ที่ประชุม                     มีมติเห็นชอบยินยอมให้เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้วด าเนินกิจการนอกเขตเพ่ือด าเนินการ
ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

                               เหน็ชอบ            จ านวน       24     เสียง 
                               ไม่เห็นชอบ         จ านวน        -       เสียง 
                               งดออกเสียง        จ านวน       1       เสียง 
 

ประธานสภา           สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  มีมติเห็นชอบยินยอมให้
เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว  ด าเนินกิจการในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก
ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจ าปี พ.ศ. 2561 
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ประธานสภา อบต. ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือเสนอแนะอะไรไหมค่ะ 
                                              

ที่ประชุม  - นายพิชิต พุฒตาลดง  ส.อบต. ม.1  เรื่องถังขยะมีโลโก้ เหมือนพระ  และเรื่องการพ่นยาให้
    ระวังด้วยครับ 
 - นายศักดิ์สกล  ชูชนะ  ส.อบต หมู่ที่ 4  ได้สอบถามเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า  และเรื่องการ

ใช้สารเคมีอยากให้มีมาตราการป้องกันด้วยครับ 
   - นายสุพรรณ   ชื่นชม  ส.อบต. หมูท่ี ่7  เรื่องการเผาตอซังข้าว เผาป่าชุมชน ควรท าเรื่อง
   แจ้งผู้ใหญ่บ้านด้วยครับ และกล้องวงจรปิดดูภาพไม่ชัดเจนครับ 
                                                           
นายก อบต.                  ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านครับ ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามมาผมจะน าไป
   พิจารณาและหาทางแก้ไขเรื่องการใช้สารเคมีและเรื่องการเผาท าลายป่าชุมชน  
    

ประธานสภา อบต.       ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่ครับ 
 

ที่ประชุม         - ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามอีก -     
 

ประธานสภา อบต.        กล่าวปิดประชุม    เวลา   ๑๒.๐๐  น. 
 
  

(ลงชื่อ)      สมพร   การะเกษ    ผู้บันทึกการประชุม 
                 (นายสมพร    การะเกษ) 
                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
                                         

- 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 าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 
2561  ในวันศุกร์ที่  9  กุมภาพันธ์  2561   เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  13 
มีนาคม  2561 
 
    (ลงชื่อ)       สุนทร    ชาตาด ี     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายสุนทร   ชาตาดี ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 


