
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2563   ครั้งที่   2 

วันท่ี   15   เดือนมิถุนายน   พ.ศ.2563 
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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. สมบูรณ์  ขนันทอง 
 8 นายรุ่ง  แก้วบุญเรือง สมาชิกสภา อบต. - 
 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. อัมพร  ใกล้สมจิตต์ 
 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. ทวี  แสงอุ่น 
 19 นางสนิท  โยเฮือง สมาชิกสภา อบต. สนิท  โยเฮือง 
 20 นายเสวย  รักษา สมาชิกสภา อบต. - 
 21 นางยุพา  พรหมลัทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ยุพา  พรหมลัทธิ์ 
 22 นางการะเกด  คงตาก สมาชิกสภา อบต. การะเกด  คงตาก 
 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. - 
  

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 ่ 2 
วันท่ี   15   เดือนมิถุนายน   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  21  คน  ไม่มาประชุม   4  คน  ครบองค์
ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภา ฯ            ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก   ไดก้ าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ   

สมัยที่  2  ประจ าปี  2563  โดยมีก าหนด 15  วัน  ตั้งแต่วันที่  1 – 15  มิถุนายน  2563  
ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่  2  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  มีเรื่อง
พิจารณาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  คือการขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ  ที่สภา ฯ จะต้อง
พิจารณาร่วมกัน  ดังนั้นจึงเรียนเชิญท่านสมาชิก ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ผมขอเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านโตก  อยู่ในต าแหน่ง  25  คน  มาประชุม  ฯ  จ านวน  21  คน  ไม่มาประชุม  จ านวน  
4 คน  ครบองค์ประชุม  และมีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน  1  คน  และเริ่มประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา ฯ  เนื่องจากในวันนี้นายกิตติคุณ  กุลพันธ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกไม่ 

ได้มาประชุมดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภา อบต.  1  ท่านเพื่อท าหน้าที่
เลขานุการสภา ฯ  ชั่วคราว  ขอเชิญครับ 

นางเบ็ญจมาภรณ์  ฯ ดิฉันนางเบ็ญจมาภรณ์  รัตนพันธ์  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  13  ขอเสนอนางการะเกด  คง
   ตาก  สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่  12  เป็นเลขานุการชั่วคราวครับ 
ประธานสภา ฯ  ผมขอผู้รับรองจ านวน  2  ท่านครับ 
นางยุพา   ฯ  ดิฉันนางยุพา  พรหมลัทธิ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  12  ดิฉันขอรับรองค่ะ 
นางสนิท ฯ  ดิฉันนางสนิท  โยเฮือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  11  ดิฉันขอรับรองคะ 
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ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานสภา ฯ            หากไม่มีผู้ใดเสนอท่านอ่ืนอีกขอให้นางการะเกด  คงตาก  เป็นเลขานุการสภา ฯ  (ชั่วคราว)  

ในการประชุมครั้งนี้  และขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  ชี้แจงรายละเอียดการประชุมครับ  
ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภา  ฯ ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ  อ่านรายงานการประชุมสภา  ฯ  ครั้งที่ผ่านมาครับ 
เลขานุการสภา ฯ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  สมัยสามัญ  สมัยที่  

2  ประจ าปี  2563  ครั้งที่  1  ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2563  เมื่อดิฉันได้อ่าน
รายงานการประชุมแล้วมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ฯ กรุณาขออนุญาตที่
ประชุมสภาตามข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภา ฯ (เลขานุการสภา ฯ อ่านรายงานการ
ประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ) 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
สภา ฯ  ด้วยครับ   

ที่ประชุม ฯ มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   21  เสียง   ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งด
ออกเสียง   -   เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภา ฯ  เรื่องท่ี  1  การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   
   การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ขอเชิญปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องขอเชิญครับ 

ปลัด อบต.ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่  4  พ.ศ.2561  ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  ภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี ้

  1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด 

  2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 

  3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

  4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลา  ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  ทั้งนี้   ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 7272  ลงวันที่  26  
ธันวาคม  2560  เรื่อง  แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
“ก าหนดแนวทางด าเนินการเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลดังนี้ 

1. โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง  ไม่
เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น 

2. โครงการหรือกิจการที่จะด าเนินการต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านการบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าข้ึนเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ความส าคัญกับโครงการดังนี้ 

 3.1 ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  ก่อสร้างถนนก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า ก่อสร้างสวนสาธารณะ  ก่อสร้างสนามกีฬา 

 3.2 ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร  
เช่น  สร้าง/ซ่อมระบบประปา  ถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน  ท าฝายน้ าล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล  
ธนาคารน้ าใต้ดิน  ขุดลอกห้วยหนองคลองบึง 

 3.3 การพัฒนาตลาดท้องถิ่น  เช่น  การจัดให้มีหรือปรับปรุงตลาดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 3.4 การจัดการขยะมูลฝอย  การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น 
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 3.5 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  เช่น  การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ขั้นพ้ืนฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับบริการขั้น
พ้ืนฐานด้านสังคม  สาธารณสุข  และคุณภาพชีวิต  การส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส  เด็กก าพร้า  ผู้สูงอายุ  หรือผู้พิการ 

 3.6 ด้านการศึกษา  เช่น  การปรับปรุงอาคารสถานศึกษา  สนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาการเรียนรู้ของเด็ก 

 3.7 ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เช่น  โครงการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ  ก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารร้านค้าชุมชน  ตลาดชุมชน 

 3.8 ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  
ก่อสร้างห้องสุขา  ก่อสร้างถนนไปแหล่งท่องเที่ยว 

 3.9 การจัดให้มีการบ ารุงสนามกีฬาหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 3.10  ด้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ  เช่น  ถนน  สะพาน  อ่างเก็บ
น้ าขนาดเล็ก  สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตกมีรายงานรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม   
ครั้งที่  2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน  2  โครงการดังนี้ 
1.โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ าดิบและเดินท่อส่งน้ าไปยังระบบประปาหมู่บ้าน    หมู่ที่  3  
บ้านหัวนา  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาด  3  แรงม้า  
พร้อมวางท่อส่งน้ าไปยังระบบประปาระยะทาง  240.00  เมตร  ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณจ านวน  252,600  บาท 
2.โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ าดิบและเดินท่อส่งน้ าไปยังระบบประปาหมู่บ้าน    หมู่ที่  10  
บ้านพนานิคม  ต าบลบ้านโตก  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาด  3  
แรงม้า  พร้อมวางท่อส่งน้ าไปยังระบบประปาระยะทาง  330.00  เมตร  ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  งบประมาณจ านวน  268,700  บาท 
(รายละเอียดปรากฎตามแนบท้ายรายงานการประชุมสภา ฯ) 

ประธานสภา ฯ  ตามท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 
โตก  ได้ชี้แจงการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณไปนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา
ด้วยครับ  

ทีป่ระชุม ฯ                  มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   
เห็นชอบ  21  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน  ๆ   
ประธานสภา ฯ  ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน 

โตก  ชี้แจงครับ 
ปลัด อบต.ฯ  เรื่องท่ี  1  การจัดซื้อถังขยะเพิ่มเติม 
   ตามท่ีได้มีสมาชิกสภา อบต.ได้สอบถามมาว่าในขณะนี้มีประชาชนมาขอรับถังขยะแต่ทาง  
   อบต.บ้านโตกยังไม่ได้จัดซื้อถังขยะนั้น  ในปีงบประมาณ  2563  ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่ 
   ยังไม่ได้จัดซื้อ  และในปี  2564  ก็จะจัดซื้อเพ่ิมอีกครับในส่วนของรถขยะนั้นก็จะจัดซื้อใน 

ปีงบประมาณ  2564  ด้วย  เพราะในปีงบประมาณ  2563  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมี
นโยบายในการคัดแยกขยะจากต้นทาง  ดังนั้นจึงขอให้ อปท.ระงับการจัดซื้อรถขยะเอาไว้
ก่อนครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบต.ฯ  เรื่องท่ี  2  การเป่าล้างบ่อบาดาล 
   ส าหรับการเป่าล้างบ่อบาดาลนั้นหากในปีงบประมาณ  2564  ทางหมู่บ้านมีความ 

ต้องการให้มีการเป่าล้างบ่อบาดาล  ผมก็ขอความร่วมมือให้ทางหมู่บ้านรายงานผลการ
ด าเนินงานของกิจการประปาให้เป็นประจ าทุกเดือนด้วยครับ  เพ่ือที่ทาง อบต.บ้านโตกจะได้
ใช้เป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป  เพราะที่ผ่านมายังไม่ได้รับรายงานผลการ
ด าเนินงานกิจการประปาครบทุกหมู่บ้านเลยครับ 

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

วันนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  10.45  น. 
 
 

ลงชื่อ                             ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
            (นางการะเกด  คงตาก) 

         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
 
 
        ลงชื่อ                             กรรมการ          
                                                              (นายคนอง  พุฒฟัก) 
                                                คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 

ลงชื่อ                            กรรมการ          
                                                                (นายตุ๋ย  ทองดี) 
                                                คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
 

ลงชื่อ                             กรรมการ          
                                                              (นายสมนึก  หมื่นสี) 
                                                 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 

 วันนี้.........................................................ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  มีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.2563  ครั้งที่  1  
วันที่  9  มิถุนายน  2563 
 
 

ลงชื่อ                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายประมวล  สุขดี) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก 
    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 


