
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2563   ครั้งที่   1 

วันท่ี   9   เดอืนมิถุนายน   พ.ศ.2563 
เวลา  09.00  น. 

ณ  หอประชุมองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านโตก 
 
รายช่ือผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประมวล  สุขดี ประธานสภา อบต. ประมวล  สุขดี 

 2 นายสมนึก  หมื่นสี รองประธานสภา อบต. - 
 3 นางส้มแป้น  อิงคนินันท์ สมาชิกสภา อบต. ส้มแป้น  อิงคนินันท์ 
 4 นางไพริน  บัวค า สมาชิกสภา อบต. ไพริน  บัวค า 
 5 นายคนอง  พุฒฟัก สมาชิกสภา อบต. คนอง  พุฒฟัก 
 6 นางชุติมา  อินทร์พร สมาชิกสภา อบต. ชุติมา  อินทร์พร 
 7 พ.ต.สมบูรณ์  ขนันทอง สมาชิกสภา อบต. - 
 8 นายรุ่ง  แก้วบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. รุ่ง  แก้วบุญเรือง 
 9 นายบุญช่วย  ขาวลูกอิน สมาชิกสภา อบต. บุญช่วย  ขาวลูกอิน 
 10 นายตุ๋ย  ทองดี สมาชิกสภา อบต. ตุ๋ย  ทองดี 
 11 นางสายหยุด  พึ่งเมือง สมาชิกสภา อบต. สายหยุด  พึ่งเมือง 
 12 นายประดิษฐ  กองเตย สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ  กองเตย 
 13 นางอัมพร  ใกล้สมจิตต์ สมาชิกสภา อบต. - 
 14 นางวันเพ็ญ  บุญเหมือน สมาชิกสภา อบต. วันเพ็ญ  บุญเหมือน 
 15 นายสมศักดิ์  ศรีสอาด สมาชิกสภา อบต. สมศักดิ์  ศรีสะอาด 
 16 นายสมศักดิ์  เฟ่ืองฟุ้ง สมาชิกสภา อบต. สมศักดิ์  เฟ่ืองฟุ้ง 
 17 นางสงกรานต์  แสงอุ่น สมาชิกสภา อบต. สงกรานต์  แสงอุ่น 
 18 นายทวี  แสงอุ่น สมาชิกสภา อบต. - 
 19 นางสนิท  โยเฮือง สมาชิกสภา อบต. สนิท  โยเฮือง 
 20 นายเสวย  รักษา สมาชิกสภา อบต. เสวย  รักษา 
 21 นางยุพา  พรหมลัทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ยุพา  พรหมลัทธิ์ 
 22 นางการะเกด  คงตาก สมาชิกสภา อบต. - 
 23 นางเบ็ญจมาภรณ์  รัตนพันธ์ สมาชิกสภา อบต. เบ็ญจมาภรณ์  รัตนพันธ์ 
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รายช่ือผู้มาประชุม 
   ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

24 นายสุระศักดิ์  แก้วภิรมย์ สมาชิกสภา อบต. สุระศักดิ์  แก้วภิรมย์ 
 25 นายกิตติคุณ  กุลพันธ์ เลขานุการสภา อบต. กิตติคุณ  กุลพันธ์ 
  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
   ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายชนัญ  สุพลพิชิต ปลัด อบต. ชนัญ  สุพลพิชิต 
 2 นายชนัญ  สุพลพิชิต ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ ชนัญ  สุพลพิชิต 
 

  
ของนายก อบต.บ้านโตก 
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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวดัเพชรบรูณ์ 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2563   ครั้งที ่ 1 
วันท่ี   9   เดอืนมิถุนายน   พ.ศ.2563 

เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านโตก 

************************************** 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโตกเข้าร่วมประชุม  โดยมีนายประมวล  สุขดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม ฯ  มีสมาชิกอยู่ในต าแหน่ง  25  คน  เข้าร่วมประชุม  20  คน  ไม่มาประชุม   5  คน  ครบองค์
ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภา ฯ            ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงรายละเอียดการประชุมครับ  
เลขานุการสภา ฯ           ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก   ไดก้ าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ   

สมัยที่  2  ประจ าปี  2563  โดยมีก าหนด 15  วัน  ตั้งแต่วันที่  1 – 15  มิถุนายน  2563  
ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่  1  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  มีเรื่อง
พิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  คือการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  พ.ศ.2563  การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น  5  ปี  (พ.ศ.
2561 – 2565)  ฉบับแก้ไข  ครั้งที่  1/2563  รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ  ที่สภา ฯ จะต้องพิจารณา
ร่วมกัน  ดังนั้นจึงเรียนเชิญท่านสมาชิก ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

ประธานสภา ฯ              ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านโตก  อยู่ในต าแหน่ง  25  คน  มาประชุม  ฯ  จ านวน  20  คน  ไม่มาประชุม  
จ านวน  5  คน  ครบองค์ประชุม  และมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  1  คน  และเริ่มประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา  ฯ ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  อ่านรายงานการประชุมสภา  ฯ  ครั้งที่ผ่านมาครับ 
เลขานุการสภา ฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  สมัยสามัญ  สมัยแรก  

ประจ าปี  2563  ครั้งที่  1  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2563  เมื่อดิฉันได้อ่าน
รายงานการประชุมแล้วมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ฯ กรุณาขออนุญาตที่
ประชุมสภาตามข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภา ฯ (เลขานุการสภา ฯ อ่านรายงานการ
ประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ) 
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ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 

สภา ฯ  ด้วยครับ   
ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   20  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งด

ออกเสียง   -   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา ฯ  เรื่องท่ี  1  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  พ.ศ.2563   
   การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  พ.ศ.2563  ขอเชิญปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องขอเชิญครับ 

ปลัด อบต.ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ.2543  หมวด  4  ข้อ  29  “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่
ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” ซึ่งตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2563  ได้ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับปี  2562  มาใช้ในการจัดท าข้อบัญญัติ ฯ  ต่อมากระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  ได้ออกเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  ปี  2563  ประกาศ  ณ  วันที่  12  พฤษภาคม  
2563  ท าให้ต้องขอเปลี่ยนแปลงตามเกณฑ์ราคากลางใหม่  ดังนั้นในวันนี้จึงน าเสนอเพ่ือให้
สภา อบต.บ้านโตก  พิจารณาอนุมัติครับ  (รายละเอียดปรากฎตามแนบท้ายรายงานการ
ประชุมสภา ฯ) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 
โตก  ได้ชี้แจงการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณไปนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา
ด้วยครับ  

ทีป่ระชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   
เห็นชอบ  20  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 
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ประธานสภา ฯ  เรื่องท่ี  2  การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 –  

2565  (เพิ่มเติมฉบับท่ี  2) 
ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก
ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องขอเชิญครับ 

ปลัด  อบต.ฯ  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี 
   งบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2565  (เพ่ิมเติมฉบับที่  2)  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม   
   (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561 “หมวด  4  การแก้ไข  การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น  ข้อ  22  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  ด้วย”  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)  

ประธานสภา  ฯ  ตามท่ีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านโตก  ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561- 
2565  (เพ่ิมเติมฉบับที่  2)  ไปแล้วนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา ฯ ด้วยครับ 

ทีป่ระชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบการ เห็นชอบ  20  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง   -   เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน  ๆ   
ประธานสภา ฯ  ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 

โตก  ชี้แจงครับ 
ปลัด อบต.ฯ  เรื่องท่ี  1  การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ 

ปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยาราชนารี      
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ได้ด าเนินการจัดซื้อวัคซีนส าหรับฉีดให้สุนัขและ 
แมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยาราชนารี  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ 

   ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จเจ้า 
ฟ้า ฯ  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ฯ ปี  2560 – 2563  โดยให้มีการบูรณาการ
การด าเนินงานร่วมกันระหว่างส านักงานปศุสัตว์อ าเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อน
และเร่งรัดก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดภายในปี  2563  ซึ่งตอนนี้ได้จัดซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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และจะด าเนินการแจกให้แก่อาสาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้านในวันที่  17  มิถุนายน  2563  เพ่ือ
ด าเนินการฉีดให้แก่สุนัขและแมวตามที่ประชาชนได้ข้ึนทะเบียนไว้ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบต.ฯ  เรื่องท่ี  2  การส ารวจข้อมูลศูนย์บริการคนพิการ  และการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ 

ผู้ยากไร้และคนพิการ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ต าบลบ้านโตก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามคนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานภาครัฐก าหนด 
รวมทั้งการให้ค าปรึกษาหรือช่วยด าเนินการเกี่ยวกับขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ เพ่ือ
เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ส าหรับคนพิการ หรือขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติ  
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.2550  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556  เพ่ือให้บริการความช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่
คนพิการ   เพ่ือให้บริการความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการให้ได้รับการดูแล 
รกัษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  เพ่ือประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐที่มี
อ านาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ  คนพิการตามประเภทความพิการ นั้น  
ส าหรับในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  หากภายในหมู่บ้านมีผู้พิการรายใดที่มีฐานะยากจนและ
ต้องการความช่วยเหลือด้านใดขอให้ส ารวจเพื่อขอรับความช่วยเหลือ   ตามแบบส ารวจข้อมูล
ศูนย์บริการคนพิการ  ที่นักพัฒนาชุมชนได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภา ฯ  ทุกท่านและ
รวบรวมส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกเพ่ือจะได้จัดท ารายละเอียดและรายงานให้
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ  เพื่อขอรับ
งบประมาณในปี  2564  ต่อไปครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด  อบต.ฯ  เรื่องท่ี  3  การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT)  ประจ าป ี

งบประมาณ  พ.ศ.2563 
ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  ได้ด ำเนินกำรส ำรวจ
ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  โดยใช้แบบส ำรวจ
ซึ่งได้รับการออกแบบเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ซึ่งผลการประเมินจะใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐน าไปแก้ไข  ปรับปรุง  และ
พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  เพ่ือให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกจึง 
ได้ขอความร่วมมือประชาชนซึ่งเป็นผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยสามารถเข้าไปตอบแบบวัด 
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การรับรู้ ฯ  ได้ที่ช่องทาง  https://itas.nacc.go.th/go/eit/15jwol  ซึ่งหนังสือนั้นทาง
หัวหน้าส านักปลัดจะเป็นผู้จัดท าและจัดส่งให้ประชาชนทางไปรษณีย์  และขอความร่วมมือ
ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภา ฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมอีกผมขอปิดการประชุมสภา ฯ  ใน 

วันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  10.45  น. 
 
 

ลงชื่อ                             ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
            (นายกิตติคุณ  กุลพันธ์) 

         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 
 
        ลงชื่อ                             กรรมการ          
                                                              (นายคนอง  พุฒฟัก) 
                                                คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 

ลงชื่อ                            กรรมการ          
                                                                (นายตุ๋ย  ทองดี) 
                                                คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
 

ลงชื่อ                             กรรมการ          
                                                              (นายสมนึก  หมื่นสี) 
                                                 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/15jwol
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 วันนี้.........................................................ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  มีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.2563  ครั้งที่  1  
วันที่  13  กุมภาพันธ์  2563 
 
 

ลงชื่อ                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายประมวล  สุขดี) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก 


