
ระเบียบวาระการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/25๖๑ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๗ มถิุนายน  25๖๑ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม

............................................................... ............................................... 
 

ผู้มาประชุม 

๑ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๓ นายส ารวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๔ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๕ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๖ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๗ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายก 
๖ นายประเสริฐโครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๗ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๘ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๙ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๐ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๑ นายสมบูรณ์ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๒ นางหนูริ้วกล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๓ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๔ นายวิเชียรฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๕ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๖ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๗ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๘ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๙ นายสุรสิทธ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๐ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๑ นางสาวเพียร ไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๒ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๓ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๔ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 



๒๕ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๖ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๗ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๒๘ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๒๙ นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๐ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๑่๖ 
๓๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๓๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓๓ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓๔ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผอกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๓๕ สอ.ศุภกฤต งอนสระน้อย  เจ้าพนักงานธุรการ 
๓๗ นายประเสริฐ เกตุตะคุ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ 
๓๘ นายสนับ กิ่งสระน้อย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
๓๙ นางทองหมั้น บัวผันสระน้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
 
 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภา อบต หมู่ที่ ๘ 
๒ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ 

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้
สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้วโดยมี  นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง 
ประธานสภา ทําหน้าที่ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน   กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.๐0 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
   ๑.๑ เรื่อง การร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือนักกีฬาที่ติดในถ้ าหลวง 
ประธาน   ผมได้ทราบข่าวของเด็กนักเรียนที่ติดอยู่ในถ้ําหลวง ก็รู้สึกไม่สบายใจ พวกเราที่อยู่
ที่นี้ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ก็ช่วยส่งแรงใจ ให้ทุกๆคนปลอดภัย และทางเจ้าหน้าที่ทั้งหลายหน่วยงานก็กําลังให้
ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มความสามารถ และนี้คือการแสดงออกถึงน้ําใจคนไทยที่มีความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน แสดงออกถึงความสามัคคีของคนในชาติ  ซึ่งนี้คือวิสัยของคนไทยที่แท้จริง 
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
   ๑.๒ เรื่อง พิธีฌาปนกิจสรีระสังขารท่านปู่อินทร์ 
ประธาน   เนื่องด้วยลูกหลานและศิษยานุศิษย์ มีความประสงค์จัดงานพิธีฌาปนกิจสรีระสังขาร 
ท่านปู่อินทร์ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โดมพระศรีอริยเมตตรัยโยรัตนมุณีครอบแกนกลาง
จักรวาลธรรมสถาน บ้านหนองชุมแสง ตําบลสุขเกษม อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จึงฝาก
ประชาสัมพันธ์ทุกๆท่านแจ้งชาวบ้านที่มีความประสงค์ที่จะร่วมงานพิธีดังกล่าว ตามวันและสถานที่ที่ได้แจ้งไป 



ที่ประชุม  - รับทราบ – 
   ๑.๓ เรื่อง ความคืบหน้าเลือกตั้งท้องถิ่น 
ประธาน   การแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นรวม 6 ฉบับโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา มี
รายละเอียดมากมายที่ทําให้เชื่อได้ว่าจะทําให้การ ตั้งต้นเลือกตั้งท้องถิ่นล่าช้าออกไปจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ว่า
อาจมีในเดือนสิงหาคมปีนี้เฉพาะในส่วนความเกี่ยวข้องของรัฐบาล มีอํานาจที่จะพิจารณาอะไรเพิ่มเติมได้อีก 
เพราะถือว่าเป็นฝ่ายลงนามออกกฎหมายหากมีข้อกฎหมายใดที่ไม่ตรงใจ จึงปรับปรุงหรือแก้ไขได้อีกผ่านการ
พูดคุยกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประเด็นที่น่าวิตกคือหากรัฐบาลต้องการแก้ไขกฎหมายไม่ให้ประชาชน
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นได้โดยตรง จะมีใครทักท้วงรัฐบาลได้หรือไม่ในเมื่อรัฐบาลนี้ไม่ได้มาจากการ เลือกตั้ง 
หากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นจะล่าช้าออกไปย่อมเป็นเรื่องที่น่าวิตกอย่างหนึ่ง ว่าจะมีผลกระทบไปถึงการ
เลือกตั้งทั่วไปของประเทศท่ียังไม่มีความแน่นอนด้วย 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -รับรอง- 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและ 
   เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตูม ชี้แจง 
นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นําชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตูม แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมมาภิบาล 
   ๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     ๑.๑.๑ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) บ้านสวนหมาก หมู่ที่ 
๑๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๑.๑.๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุพระเมือง หมู่ที่  ๖สายหลังบ้าน      
นายประทวน (จ้อย) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
     ๑.๑.๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
    - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านกุดวิวาท หมู่ที่๑๐ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท 
      - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองจอก หมู่ที่๑๓ งบประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาท 
    - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านสวนหอม หมู่ที๑่๔ งบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท 
    - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านวังวารีวน หมู่ที๑่๖ งบประมาณ ๑๐๔,๐๐๐ บาท 
    - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านใหม่ป่าตะแบก หมู่ที่๗ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 
    - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านบุพระเมือง หมู่ที๖่ งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท 
    - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านตูม หมู่ที๙่ 
       - ถนนสายหลัก (สายกลางบ้าน) งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท 
       - ถนนสายแยกบ้านป้าอ่ึง      งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
    - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านสวนหอม หมู่ที๑่๔  



      - จากศาลากลางบ้าน-ทางแยก กม. งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท 
      - สายบ้านนายสุรศักดิ์-นายวิรัตน์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
      - สายบ้านผู้ใหญ่อ้วน-บ้านลุงเต็ม งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 
    - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านดอนจันทร์ หมูท่ี๑่๕ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
    - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านคลองวัด หมู่ที๑่ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 
    - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองปลิง หมู่ที๓่ 
      - ทางแยก ทล.๒๐๗๒-บ้านคุณต่าย งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
      - สาย รพ.สต. – ร้านก๋วยเตี๋ยวยายชิว งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ๔.๑ แผนงานการศึกษา 
    ๔.๑.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
     - เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
       เพ่ือจัดสรรเป็น 
        ๑.ค่าหนังสือเรียน 
        ๒.ค่าอุปกรณ์การเรียน 
        ๓.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
        ๔.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ๓-๕ปี)ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง๒แห่ง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ๖.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    ๖.๓.๑ ค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคล ภายนอกที่
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง(ให้วิศวกรรมเซนแบบ) งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๑ 

 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ

(ปี) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

แผนงานสร้าง
ความเข็มแข็งของ
ชุมชน 

งบลงทุน กล้องวงจรปิด ใช้ป้องกันความปลอดภัยของ
ประชาชนและทรัพย์สิน 

๑๕ ตัว ๔๐๐,๐๐๐ 
บาท 

สํานักปลดั 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน เครื่องสํารองไฟ ใช้สํารองไฟประจาํสํานักงาน ๓ เครื่อง ๗,๕๐๐ บาท กองคลัง 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ตู้เก็บเอกสาร
ระบบบานเลื่อน 

ใช้เก็บเอกสารประจําสํานักงาน ๒ หลัง ๖,๘๐๐ บาท กองคลัง 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

งบลงทุน ตู้เหล็กแบบ ๒ 
บาน 

ใช้เก็บเอกสารประจําสํานักงาน ๖ หลัง ๓๓,๐๐๐ บาท กองคลัง 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งบลงทุน โคมไฟถนน
ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย ์

ใช้ส่องสว่างเวลากลางคืนป้องกัน
ภัยประชาชน 

๘ ต้น ๒๖๔,๐๐๐ 
บาท 

กองช่าง 

แผนงานบริหาร งบลงทุน ถังทํานํ้าร้อน ใช้รองรับผู้เข้าร่วมประชุมประจํา ๑ ถัง ๒๐,๐๐๐ บาท สํานักปลดั 



ทั่วไป สํานักงาน 
แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งบลงทุน มิสเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด ๑๕ 
แอมป์ 

ใช้จ่ายไฟฟ้าแก่ระบบกล้องจํานวน 
๑๒ จดุใช้จ่ายไฟฟ้าระบบแสง
สว่าง ๑ จุด 

๑๓ หม้อ ๔๐,๐๐๐ บาท กองช่าง 

 
ประธาน   ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตูม 
ประธาน   มีสมาชิกท่ านใดต้องการอภิปรายหรือไม่  ในข้อราชการแผนพัฒนาสี่ ปี             
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
ประธาน   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม
ฉบับที่ ๒ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ เอกฉันท์ 
ประธาน   เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตูมชี้แจงแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ 
นายก   เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ตูม ข้าราชการ ผู้นําชุมชน ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตูม แผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ ดังนี้ 
    
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ๔.๑ แผนงานการศึกษา 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 



  

๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 
 - เ งินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
 
 
 -  เดิม ค่าจัดการเรียนการสอน ราย
หัว 
 
 
 
 
 - ใหม ่เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) 
 

เดิม เพื่อให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทั้งสองแห่ง ได้รับประทาน
อ า ห า ร ที่ ถู ก โ ภ ชน า ก า ร อย่ า ง
ครบถ้วนท่ัวถึง 
ใหม่ เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ให้
ได้ รับประทานอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการอย่างครบถ้วนท่ัวถึง 
 
เดิม เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
เครื่องเล่นพัฒนาเด็กสําหรับการจัด
ประสบการณ์แก่เด็กเล็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อบต.ตูม ทั้ง 
๒ แห่ง 
 
ใหม่ เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนเครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็กสําหรับจัดประสบการณ์จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ๒-๕ ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลตูมทั้ง ๒ 
ศูนย์ 

-ผลัดส่งเงินอุดหนุนสาํหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดทั้งสองแห่งครบถ้วน
ทั้งปีงบประมาณ 
 
 
 
 
-ผลักส่งเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว) แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง ๒ แห่ง 
 
 

 

๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 
ประธาน   ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตูม 
ประธาน   มีสมาชิกท่ านใดต้องการอภิปรายหรือไม่  ในข้อราชการแผนพัฒนาสี่ ปี             
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ 
ประธาน   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ เอกฉันท์ 
ประธาน   ในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในการประชุมสมัย วิสามัญ ในวันนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมที่มา
ร่วมประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และได้ขอสรุปตามมติของที่ประชุม  
ประธาน   ในวันนี้ผมขอปิดการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตูม เพราะยังมีระเบียบวาระการประชุม ในเรื่องของการขอใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ทําเลเลี้ยง
สัตว์โคกมะม่วง  เพ่ือก่อสร้างอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลตูมแห่งใหม่  เรื่องการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (PARA –AC) สายบ้านสวนหมาก-พรหมราช และข้อราชการอ่ืนๆ  
ที่ประชุม  - รับทราบ – 
ประธาน   ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น 
                  
        



 
 
 
 
    
 
 
 
 
 


