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เริ่มประชุมเวลา   9.๓๐   น. 

                   เมื่อไดเวลา    ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเขาหอง
ประชุม  และไดนับจํานวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม    ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมในวันนี้ได
เขาประชุม  ๒1 ทาน  ไมมาประชุม - ทาน โดยนายสุรศักดิ์ สายแกว นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   
ไดเปนตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัจากนั้นไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้  
 
    ระเบียบวาระที่  1        - เรื่องประธานแจงในที่ประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ     สําหรับวันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร    ใน  
    (ประธานสภา ฯ)           สมัยสามัญที ่3 ประจําป 2564    ประเด็นสําคัญของการประชุมในสมัยนี้ก็จะมี    
                                   จะเปนเก่ียวกับการพิจารณาเก่ียวกับรางขอบญัญัติงบประมาณประจําป  2565   
                                   นะครับ จะมีการประชุมอยู 3 วาระ  วาระที่ 1 ก็จะเปนการรับหลักการ วาระที่    
                                   2  เปนการแปรญัตติ วาระที่ 3 ก็จะเปนการลงมติเห็นชอบ ใหตราเปนขอบัญญัต ิ 
                                   งบประมาณรายจายประจําปตอไป ครับ  ก็เขาสูระเบียบวาระตอไปครับ   
   ระเบียบวาระที่  2         - เรื่องรับรองการประชุมที่ผานมา 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ      ก็ขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมานะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)            เปนการประชุมสภาสมัยสามัญที ่ 2 ประจําป  2564  เมื่อวันที่  12  เมษายน  
                                   2564  ตรวจสอบดูวาสวนไหนบางท่ีผิดหรือถามีขอตกบกพรองประการใดก็จะ      
                                   ไดนําไปแกไขตอไป  เชิญครับ  
 
นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - มีสมาชิกทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมมั้ยครบั   
      (ประธานสภา ฯ)           

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี-  มีสมาชิกทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมมั้ยครับ  ถาหากวาไมม ี 
       (ประธานสภา ฯ)         ผมก็จะขอมติในที่ประชุมนะครับ  (สักครู)  ครับ    ทานสมาชิกทานใดเห็นควร                    
                                    รับรองการประชุมสมัยสามัญ ที่  2 ประจําป  2564  กรณุายกมือขึ้นครับ 

     มติที่ประชมุ          -    มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 

   ระเบียบวาระที่  3     -   กระทูถาม   
                                      (ไมมี) 

   ระเบียบวาระที่  4      - เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 
                                         (ไมมี) 

   ระเบียบวาระท่ี  5    -   เรื่องท่ีเสนอใหม 
 

ระเบียบวาระที่  5.1…/ 
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   ระเบียบวาระท่ี  5.1  -    การพิจารณารางขอบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565                               
                                  วาระที่   1  รับหลักการ 

  นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี- ครับ  ก็ขอเชิญทานนายก ฯ  สุรศกัด์ิ  สายแกว  ไดกลาวคําแถลงงบประมาณ        
       (ประธานสภา ฯ)          รายจายประจําป  2565  ใหที่ประชุมไดรับทราบ  เชิญครับ 
      
  นายสุรศักดิ์  สายแกว      - ตามที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดนําเสนอรางขอบัญญัติ  
  (นายกอบต. โคกเพชร)      งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2565  ไปแลวนั้น   ในโอกาสนี้ผมจึง  
                                   ขอรายงานสถานะทางการเงินและการคลังขององคการบริหารสวนตําบลโคก  
                                   เพชร  ในปงบประมาณ 2565  ดังตอไปนี้          
                                    1.      สถานะทางการคลัง 
                                    1.1    งบประมาณรายจายทั่วไป  ในปงบประมาณ  2563  ณ วันที่   10  
                                    สิงหาคม 2564 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร มีสถานะทางการเงนิ  ดังนี้   
                                    1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จํานวน 28,948,300.22 บาท 
                                    1.1.2  เงินสะสมจํานวน  41,648,285.74  บาท   
                                    1.1.3  เงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  6,574,789.13 บาท 
                                    1.1.4  รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน  0    
                                    โครงการ   
                                    1.1.5  รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน  1  โครงการ 
                                    รวม  25,000 บาท 
                                    1.2      เงินกูคงคาง  0   บาท 
                                    2  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2563  
                                    (1)  รายรับจริง  จํานวน  35,691,952.10  บาท  ประกอบดวย                                                 
                                    หมวดภาษีอากร                                      จํานวน      4,503.86    บาท 
                                    หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต    จํานวน    21,515.90   บาท 
                                    หมวดรายไดจากทรัพยสิน                      จํานวน  162,809.99   บาท 
                           หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน  495,119.00  บาท
                 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                 จํานวน    92,050.00  บาท     
                 หมวดรายไดจากทุน                        จํานวน        -             บาท 
                 หมวดภาษีจัดสรร                  จํานวน  14,451,956.35   บาท
                          หมวดเงนิอดุหนุนทั่วไป                          จํานวน  20,463,997.00   บาท 
               (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จํานวน  312,769.00   บาท 
                                  (3)  รายจายจริง     จํานวน   29,332,336.37  บาท  ประกอบดวย 
               งบกลาง                             จํานวน  10,185,463.00  บาท 
               งบบุคลากร                                          จํานวน  11,640,291.00  บาท 
               งบดําเนินการ                                      จํานวน    5,151,555.42   บาท 
               งบลงทุน                             จํานวน  723,700.00       บาท 
                                  งบเงินอุดหนุน                             จํานวน   1,337,326.95   บาท 

งบรายจายอ่ืน.../ 
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                                       งบรายจายอ่ืน                              จํานวน            0           บาท 
              (4)  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให โดยระบุวัตถุประสงค                  
                                                                                           จํานวน    312,769.00   บาท 
                        (5)  มีการจายจากเงนิสะสม                        จํานวน 1,557,500.00   บาท                  
                                 (6)  รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม   จํานวน  3,960,200.00   บาท     
                                 (7)  รายจายที่จายจากเงินกู                        จํานวน                  0.00 บาท     
                                      ประมาณการรายรับจริงประจําปงบประมาณ   2565 
                                 รายไดจัดเก็บเอง 
                                 หมวดภาษีอากร                                       จํานวน        5,760.00   บาท 
                                 หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต      จํานวน      23,720.00  บาท 
                                 หมวดรายไดจากทรัพยสิน                            จํานวน   160,000.00   บาท 
     หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน   500,000.00   บาท
              หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                    จํานวน        92,000.0   บาท     
     หมวดรายไดจากทุน           จํานวน         1,000.0    บาท 
     รวมรายไดจัดเก็บเอง           จํานวน  782,480.00 บาท 
                        รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
                                 หมวดภาษีจัดสรร                                      จํานวน 14,620,520.00 บาท 
                                 รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคการปกครองสวนทองถิ่น 
                                 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   21,000,000.00 บาท 
                                 รวมประมาณการรายรับจริง ประจําป  2565 ทั้งหมด  36,403,000.00  บาท 
                                 งบประมาณรายจาย   ประมาณการประจําปงบประมาณ  2565 
                                              งบกลาง                           11,428,295.00       บาท 
                                              งบบุคลากร                       15,162,230.00       บาท 
                                              งบดําเนินงาน                       6,498,275.00       บาท 
                                              งบลงทุน                             1,203,800.00       บาท 
                                              งบเงินอุดหนุน                       2,110,400.00      บาท 
                                              รวมรายจายจากงบประมาณ     36,403,000.00     พบาท                   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ  ก็ขอขอบคุณทานนายกฯ สุรศักดิ์  สายแกว ที่ไดกลาวคําแถลงงบประมาณ  
    (ประธานสภา ฯ)            รายจายประจําปงบประมาณ 2565  ขอเชิญคุณสมชาย  หัวหนาสํานักปลัด ได  
                                    ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมนะครบั 

  นายสมชาย  จันครา      -  เรียนทานประธานสภาฯ   และทานสมาชิกฯ ทุกทาน รวมไปถึงทางคณะผูบริหาร 
  (หัวหนาสํานักปลัด)          ดวยนะครับ ในสวนของผม ก็จะขออนุญาตเพ่ิมเติมจากทานนายกฯ นะครบั   ใน  
                                   สวนของการดําเนินการจัดทํางบประมาณประจําป 2565   ก็จะเปนใแบบสมดุล  
                                   รายรับเทากับรายจาย     ซึ่งเราประมาณการรายรับไวท่ี   36,403,000   บาท    
                                   ประมาณการรายจายไวที่ 36,403,000 บาท  ซึ่งเราจะตั้งงบประมาณรายจาย  
                                   ตามแผนงานงบบุคลากร ก็จะตั้งตามอํานาจหนาที่ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูใน  
                                   ดานใดดานนั้นอยางของสํานักงานปลัดโดยปกติจะตั้งในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

ทั้งหมด.../ 
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                                   ทั้งหมดในป 2565 ก็จะแยกเปนแผนงานงานบริหารงานทั่วไปก็จะมีในสวนของ 
                                   สมาชิกฯ ในสวนของในสวนของงานแผนงานวิเคราะหนโยบายก็จะอยูในแผนงาน  
                                   หนึ่ง  ของเกษตรก็จะอยูแผนงานเกษตร ตางหากจะไมอยูรวมกัน    แลวก็ในสวน  
                                   ของงบดําเนินงานก็จะแยกเหมือนเดิมนะครับ สวนหลักๆท่ีอยูในแผนงานก็จะเปน  
                                   รายจายประจําที่จายกันจริง    สวนโครงการที่เปนพวกฝกอบรมจัดงานตาง ๆ  ป   
                                   65 เราไมไดบรรจุไวก็คาดวาสถานการณโควิดระบาด ก็เลยยังไมบรรจุไวงานหลัก  
                                   ที่จะระบุไวก็จะเปนที่เราตองดําเนินการกันจริง ๆ อยางานตั้งดานเทศกาล    งาน  
                                   พนยุง งานวัคซีนหมาแมว แลวก็มีงานเพ่ิมเติมอีกหนึ่งงาน ก็คืองานขออาสาสมัคร   
                                   บริบาล  2 ทาน   ซึ่งหลัก ๆ ทานก็จะเห็นวา อยูในสวนของงานปองกัน และงาน  
                                   สาธารณสุขนะครับท่ีเราจะตองจายให อยางงานสาธารณสุขท่ีเราจะตองตั้งไวก็จะ  
                                   เปนคาเวรอปพร. แลวก็คาเดินทาไปราชการ   สําหรับสถานกาณโรคโควดิในเรื่อง  
                                   ของคาตอบแทน  งบดําเนินงานก็จะมีในเรื่องของคาใชสอย  คาวัสดุ  ป 65 ก็จะ  
                                   เกลี่ยตามแผนงาน  ที่จะมีอยูเยอะหนอยก็คือในสวนของงานปองกันนะครับก็จะมี  
                                   วัสดุดับเพลิงนะครับก็ตั้งใจวาจะซื้อชุดดับเพลิง แลวก็ตัวแปลงหัวดับเพลิงนะครับ   
                                   ก็จะตั้งไวเยอะหนอย ชุดดับเพลิงก็หลายหมื่นอยูนะครับตั้งใจวาจะซื้อไวซัก 5 ชุด      
                                   วัสดุอ่ืนๆ ก็จะตั้งไวใกลเคยีงกับที่ระบุไวเมื่อป 63 นะครับ  สวนมากก็จะเปนวัสดุ    
                                   สํานักงานใชงบเยอะ สวนงบลงทุนในป 65 ของสํานักปลัดก็จะซื้อรถมอเตอรไซค   
                                   1 คัน เอาไวสําหรับอาสาสมัครบริบาลที่จะตองออกพื้นท่ีทุกวันแลวก็จะซื้อเครื่อง  
                                   เครื่องพนหมอกควันอีกหนึ่งเครื่อง นะครับ   เพราะเครื่องเกาที่มีอยูในตอนนี้   3   
                                   เครื่อง ก็ซอมบอยเหลือเกิน  ก็จะมีครุภัณฑเล็กๆนอยๆ อยางแอรอีก 1 ตัว  แทน  
                                   ตัวที่เสียไปสวนงบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสรางมีอยู 5 โครงการของกองชางกจ็ะ 
                                   จะเปนคอนกรีต 2 เสน ของหมูที่ 6 และ 7 สวนตัวประมาณการก็ไดแจกใหทาน   
                                   สมาชิกฯ ได ดูแลวนะครับ งบประมาณก็ประมาณเกือบ 1 ลาน บาท   ในหมวด  
                                   เงินอุดหนุนก็จะเปนเรื่องทุนอาหารกลางวันสวนใหญของโรงเรียนนะครับ    อันนี้   
                                   ก็เปนภาพรวม ใหทางสภาฯ ไดพิจารณาดูนะครับ   ถาทานสมาชิก ฯ  มีขอสงสัย  
                                   เพ่ิมเติมก็สอบถามไดนะครับ  ขอบคุณครบั 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี- ครับ  ทานสมาชิกทานใดสงสัยก็สอบถามมาไดนะครับ  ลําดับตอไปก็ขอเชิญ        
     (ประธานสภา ฯ)           ทานปลัดไดชี้แจงเพ่ิมเติมอีกนิดนึงครบั        

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน   -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ เจาหนาที่ทุกทานนะครับ  ในสวนของ        
   (ปลัดอบต.โคกเพชร)         ระเบียบวาระนี้ก็เปนการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ ป 65 นะครับ  ซึ่ง  
                                     ก็ตองแสดงความยินดีกับทานสมาชิกฯ นาจะอยูยาว  เพราะสถานการณที่ทราบ 
                                     คิดวายังไงปนี้ก็ไมมีการเลือกตั้ง  แนวทางการแกไขปญหาโรคโควิด 19ก็ยังไมมี  
                                     ความชัดเจน ทั้งในเรื่องของวัคซีนตาง ๆ  ถาสถานการณยังเปนอยางนี้อยู  ทาน  
                                     สมาชิกฯ ก็คงจะตองอยูในตําแหนงนี้ตอไปก็ยังไมรูวาจะดีข้ึนตอนไหนผมก็คดิวา  
                                     ทางรัฐบาลก็คงจะปลอยแลว  ใหพ่ีนองประชาชนปองกันตัวเอง  ทานสมาชิก ฯ    
                                     หลายทานก็คงจะไดรับวัคซีนไปแลว ในสวนของ การจัดทําขอบัญญัติที่ทางทาน  
                                     นายกฯ ทางหัวหนาสํานักทานปลัดฯ ไดเรียนไปแลวทานจะเห็นวาประมาณการ 
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                                    รายรับเราจะลดลง เราจะไมเทาปที่ผานมา เราประมาณการไวที่ 36,800,000   
                                    บาท ปนี้เหลือ 36,403,000 บาท  ลดไปสีแ่สนบาทนะครับ แตทีนี้ในเรื่องของ  
                                    การทํางบประมาณแตละปโดยหลักมันควรจะเพิ่มข้ึนไมควรจะลดลงแตเนื่องดวย 
                                    สถานการณแบบนีก้ารจัดเก็บภาษีของรัฐบาลตางๆทําใหมันเดินตอไมไดมันลดลง    
                                    ของเรานี่ถือวาลดนอยที่อ่ืน หลายๆ  ที่ ลดมากกวาเราเยอะ  บางที่ตอนนี้ไมมีงบ  
                                    พัฒนาเลย  เพราะมันสวนทางกันเงินเดือนขาราชการเพ่ิมขึ้นแตรายไดลดลงสวน  
                                    ทาง ก็กระทบเก่ียวกับงบลงทุน ก็ใหทานสมาชิกฯ ชวยกันดูรายละเอียด    แลวก ็ 
                                    เขาใจในหลักการตรงนี้กอน ก็ตองประคองไปแตวาเราก็ยังมีทุนสํารองพอสมควร    
                                    สถานการณคลังยังไมนาเปนหวงยังดีอยู รายจายเราก็ยังควบคุมกันดีอยู  ในสวน  
                                    ของการดําเนินการจัดทําศูนยพักคอยของอบต.ก็ใชงบไมมากเทาไหร  แตผลการ  
                                    ตอบรับกลับมาคอนขางดี  เพราะเราใชบุคลากรของเราเอง บางท่ีนี่ใชในลักษณะ 
                                    ของการจางเหมาบริการซึ่งใชงบประมาณคอนขางสูง     ในสวนของงบประมาณ  
                                    มันก็จะอยูในเรื่องของรายจายประจําสวนใหญนะครับ ก็เอาเปนหลักไปกอน  แต  
                                    ในสวนของงบลงทุนตาง ๆ  ผมจะคุยกับในสวนของทางคณะผูบริหารอีกครั้งหนึ่ง    
                                    วามันพอจะมีสวนใหญนํามาพัฒนาตอเนื่องไดในป 2565 เพราะวาปนี้เราทํางบ 
                                    สวนของงบลงทุนมาไดแค 2 หมูบาน เรียนทานวาสถานการณมันไมเอ้ืออํานวย 
                                    เทาที่ควรก็จําเปนที่จะตองประคองกันไป  ในสวนรายละเอียดปลีกยอยนี่  ผมจะ                        
                                    ไมชี้แจงนะครับเพราะวามันจะใชเวลาเยอะถาทางทานสมาชิกฯ มีขอสงสัยอะไร 
                                    เพ่ิมเติมก็สอบถามนะครับเบ้ืองตนนี้ผมก็ขออนุญาตนําเรียนเพียงเทานี้กอนครับ    
                                    ขอบคุณมากครับ 
 
นายจามเรศ   ภูมิประดับศรี  -ครับ   มีสมาชิกทานใด   สงสัยตรงไหนอีกมั้ยครับ  ถาหากวาไมมีผมจะขอมติใน  
  (ประธานสภา ฯ)              ที่ประชุมเลยนะครับ (สักครู) ครับ ทานสมาชิก ฯ ทานใดเห็นควรรับหลักการราง  
                                    ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 กรุณายกมือข้ึนครับ  
 
     มติที่ประชมุ               - มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบรับหลักการ  20 เสียง  ไมเห็นชอบ  
                                     ไมมี    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)     

นายจามเรศ   ภูมิประดับศรี  - ครับ  เมื่อทานสมาชิกไดเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย   
     (ประธานสภาฯ)            ประจําปงบประมาณ 2565 แลว  กระบวนการตอไปก็จะเปนขั้นตอนการเลือก  
                                    คณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ก็เชิญทานสมาชิก ฯ   เสนอชื่อไดเลยครับวาจะ  
                                    เอากี่ทาน  ไมนอยกวา 3 ทาน ไมเกิน 7 ทาน มีผูรับรองสองทานนะครับ   เชิญ                  
                                    ครับ คุณภานุเดช   

นายภานุเดช  สัมนา          -  เรียนทานประธานสภาฯ ครบั  ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  7  ทาน   
   (สมาชิกหมูที่   7)             (ผูรับรอง 2 ทาน นายเพียร  ไกรราม หมูที่ 1 กับนายสุเทน  ดวงธนู หมูที่  7) 
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี-  มีทานอื่นเสนอมั้ยครับ  (สักครู)  ไมมีนะครับ  ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 
   (ประธานสภาฯ)               ทานใดเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  7  ทาน กรุณายกมือขึ้น 
                                     ครับ 

     มติที่ประชมุ              -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                     (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ครับ  ตอไปขอใหทานสมาชิก ฯ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ 
     (ประธานสภาฯ)             เชิญครับ คณุภานุเดช 

   นายภานุเดช  สัมนา        - กระผมขอเสนอ คุณบรรดร  ใจมนต  ครับ ผูรับรองสองทาน 
     (สมาชิกหมูที่ 7 )            คณุมณี ปยพันธ สมาชิกหมูที่ 6 กับคณุสําเนียง เหมือนสวรรค สมาชิกหมูที่ 3  

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ครับ  เชิญคุณสุวรรณี ครับ 
      (ประธานสภา) 

  นางสุวรรณ ี    ใจมนต     -  ดิฉันขอเสนอ คุณทองเนตร  วาที คะ  
    (สมาชิกหมูที่ 10)            ผูรับรองสองทาน (คุณบุญมา เสาตรง สมาชิกหมูที่ 11 กับคุณสมศักดิ ์ ใจมนต    
                                     สมาชิกหมูที่ 8) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - คนตอไปเชิญครับ  คุณบรรดร  เชิญครับ 
    (ประธานสภาฯ ) 

นายบรรดร  ใจมนต          -  ผมขอเสนอคณุลือชัย  ใจมนต   ครับ 
   (สมาชิกหมูที่ 2 )              (ผูรับรองคณุมณ ี  ปยพันธ สมาชิกหมูที่ 6 กับคุณแกนจะลา  ใจมนต 
                                      สมาชิกหมูที่ 8) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ครับ เชิญคุณลือชัย ครับ 
    (ประธานสภา ฯ) 

นายลือชัย  ใจมนต            -  ผมขอเสนอคุณเพียร  ไกรราม ครับ  (ผูรับรอง  นายชํานาญ  จันครา   
  (สมาชิกหมูที่ 5)                 สมาชิกหมูที่ 6 กับ นายสุเทือน  ใจมนต  สมาชิกหมูท่ี 2) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  -  เชิญครับคุณโสภา 
    (ประธานสภาฯ) 

  นางโสภา     ใจมนต        -  ดิฉันขอเสนอคุณสมยศ    ครบสุวรรณ คะ 
    (สมาชิกหมูที่  9)             ผูรับรองครับ คุณบุญมา  เสาตรง   สมาชิกหมูที่ 11 และนายสนอง ไชยพงษ                        
                                      สมาชิกหมูที่ 10 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  เชิญครับคุณเพียร  ครับ 
    (ประธานสภาฯ) 

  นายเพียร  ไกรราม          -  ผมขอเสนอคุณภานุเดช  สัมนา ครับ  (ผูรับรอง  นายสมยศ  ครบสุวรรณ 
    (สมาชิกหมูที่ 1)               สมาชิกหมูที่ 9  กับ นายนพคุณ   พาณิชยศิริกุล  สมาชิกหมูที่ 4) 
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  -  เชิญครับคุณมณี 
    (ประธานสภาฯ) 
   นางมณี    ปยพันธ          -  ดิฉันขอเสนอคุณชํานาญ   จันครา คะ 
    (สมาชิกหมูที่  6)              ผูรับรองครับ (คุณสนอง  ไชยพงษ   สมาชิกหมูที่ 10 และนายลือชัย  ใจมนต                       
                                       สมาชิกหมูที่ 5) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - ครับ ก็ไดครบแลวทั้ง 7 ทานแลวนะครับ  ตอไปผมจะขอมตใินที่ประชุมนะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)               สมาชิก ฯ ทานใด เห็นควรใหคุณบรรดร  ใจมนต  เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิ         
                                      คนท่ี 1 กรุณายกมือขึ้นครับ             

     มติที่ประชมุ               -  เห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี   - ครับ  ทานผูใดเห็นควรใหคุณทองเนตร   วาที เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  
   (ประธานสภา ฯ)                คนท่ี 2 กรุณายกมือขึ้นครับ  

    มติที่ประชุม                -  เห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี   -  ครับ  ทานผูใดเห็นควรใหคุณนายลือชัย   ใจมนต   เปนคณะกรรมการ  
    (ประธานสภา ฯ)               แปรญัตติ   คนที่ 3 กรุณายกมือขึ้นครับ  

    มติที่ประชุม                -  เห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  -   ครับ  ทานผูใดเห็นควรใหคุณเพียร   ไกรราม  เปนคณะกรรมการ  
    (ประธานสภา ฯ)                แปรญัตต ิ คนท่ี 4   กรุณายกมือขึ้นครับ  

   มติท่ีประชุม                 -  เห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  -   ครับ  ทานผูใดเห็นควรใหคุณสมยศ   ครบสุวรรณ  เปนคณะกรรมการ  
    (ประธานสภา ฯ)                แปรญัตต ิ  คนที่  5 กรุณายกมือขึ้นครับ  

   มติท่ีประชุม                 -  เห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ครับ  ทานผูใดเห็นควรใหคุณภานเดช   สัมนา  เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิ 
    (ประธานสภา ฯ)              แปรญัตต ิ  คนที่  6  กรุณายกมือขึ้นครับ  

       มติท่ีประชุม            -  เห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ครับ ทานผูใดเห็นควรใหคุณชํานาญ จันครา  เปนคณะกรรมการแปรญัตต ิ 
    (ประธานสภา ฯ)              คนท่ี  7  กรุณายกมือขึ้นครับ   

มติที่ประชุม                   -  เห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - ครับ  เราก็ไดคณะกรรมการแปรญัตติ ครบแลวทั้ง  7  ทาน  ก็คือ 
   (ประธานสภา ฯ)            นายบรรดร  ใจมนต     สมาชิกสภาหมูที่  2    เปนกรรมการแปรญัตตฯิ คนที่ 1 
                                   นายทองเนตร   วาที    สมาชิกสภาหมูที ่ 11  เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
                                   นายลือชัย  ใจมนต      สมาชกิสภาหมูที่  5    เปนกรรมการแปรญัตตฯิ คนที่ 3 
                                   นายเพียร  ไกรราม      สมาชกิสภาหมูที่  1    เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 
                                   นายสมยศ ครบสุวรรณ สมาชิกสภาหมูที่  9    เปนกรรมการแปรญัตตฯิ คนที่ 5    
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                                   นายภานุเดช  สัมมนา   สมาชิกสภาหมูที่  7    เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 6 
                                   นายชํานาญ  จันครา    สมาชิกสภาหมูที่  6    เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 7          

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี- รางขอบัญญัติที่สภาทองถ่ิน  ไดมีมตลิงมติรับหลักการแลวนั้นทางคณะกรรมการ 
      (ประธานฯสภา)          แปรญัตติก็ไดรับไปแลว  ทีนี้เราก็จะมากําหนดวันที่จะยื่นคําแปรญัตติกันนะครับ         
                                   ก็ใหทางคณะกรรมการแปรญัตติมารอรับคําแปรญัตติในจันทรที ่ 17   สิงหาคม                      
                                   2563  นะครับ  โดยยื่นคําแปรญัตติไดที่หองประชุมสภาฯ  นะครับ   แลวก็ให                                      
                                   คณะกรรมการแปรญัตติมาประชุมกันเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ  
                                   และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัติ  โดยมีทานเลขานุการสภาฯ เปนประธาน  
                                   ชั่วคราว  สวนวันศุกรที ่ 20  สิงหาคม  2564    ใหคณะกรรมการแปรญัตต ิฯ 
                                   มาประชุมกันในชั้นแปรญัตตวิาวาใครมีเสนอแปรญัตติหรือไมมี  แลวรายงานผล   
                                   การแปรญัตติมาทางประธานสภา ฯ ทราบ นะครับ วันที่ 23  ก็จะมีการประชุม   
                                   สภาฯ ในชั้นแปรญัตติ ในวันที่ 26 สิงหาคม ก็จะเปนขั้นตอนการลงมติเห็นชอบ   
                                   ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

     ระเบียบวาระท่ี 6       -  เรื่องอื่นๆ         

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ ทานสมาชิกทานใดที่มีเรื่องใดที่จะนําเสนอตอสภา ฯ อีกไหมครับ                 
       (ประธานสภา  ฯ)         เชิญครับ  คุณภานุเดช 

นายภานุเดช  สัมนา         - เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ  กระผมก็จะมีเรื่องของ 
     (สมาชิกหมูที่ 7)           การเขาเวรของศนูยพักคอย นะครับ  แตละศูนยก็จะมีทานสมาชิก ฯ มีเจาหนาที่      
                                   มีอปพร.นะครับ แตก็ดูวาบางทานก็ยังไมมาปฏิบตัิหนาที่  ก็นําเรียนทานสมาชิกฯ   
                                   ตรงนี้เลยนะครับ วาก็ใหชวยๆ กัน อีกเรื่องหนี่งก็คือเรื่องการเบิกจายคาตอบแทน  
                                   ของผูเขาเวร  หลายๆ ทานยังไมได  ก็ไมทราบวาเบิกจายไดหรอืยัง  ก็ฝากไปทาง  
                                   ทานนายก ฯ  ทานปลัด ชวยดูแลตรงนี้ดวยครับ  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี- ครับ   เชิญทานปลัด ฯ ครับ 
     (ประธานสภา  ฯ) 

นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน  -  ครับ   ขออนุญาตทานประธานฯ นะครับ    ในสวนที่ทานสมาชิกฯ ภานุเดช  ได   
     (ปลัดอบต.โคกเพชร)       สอบถามมานะครับก็เปนเรื่องของการปฏิบัติหนาที่ในศูนยพักคอยของเจาหนาที่    
                                     ก็นาจะอยูในเรื่องของการดําเนินการ   ในสวนรายละเอียดประกอบการเบิกจาย  
                                     ตาง ๆ นะครับ  ก็คิดวาคงไมนานนะครับ  ก็รอซักพักนะครบั เพราะในสวนของ  
                                     คนที่เขาเวรปกติก็ไมมีปญหาอะไร  แตอาจจะมีรายละเอียดปลีกยอย  อยางเชน                  
                                     การรักษาความสะอาดในศูนยพักคอย การรับสงผูปวย  ตรงนั้นรายละเอียดการ  
                                     เบิกจายคอนขางเยอะ  ก็อาจจะมีผลทําใหการเบิกเงินของเจาหนาที่ประจําศูนย  
                                     ชาไปดวยทางทานนายก ฯ ทางผมเองก็อยากจะใหทางพวกทานไดคาตอบแทน    
                                     คนที่ทํางานก็ตองไดรับคาตอบแทน เปนขวัญกําลังใจทุกคนแตตองทําใหถูกตอง   
                                     ตามระเบียบดวยวาทํายังไงเราถึงจะไมถูกเรียกเงนิคืน    ซึ่งจรงิแลวๆ ทางอบต.  
                                     โคกเพชรที่ทํามานี่คือดีทุกอยาง  ตั้งแตตนมา เรามีปญหาแคเราหาสถานที่ไมได    
                                     แตมาถึงตอนนี้เรากลายเปนตําบลตนแบบในการดูแลผูปวย   อันนี้ในภาพรวมที ่ 
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 ทางอําเภอเขามองมายังเรา ทั้งในสวนของอบต.เอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
                                     ประจําตําบล เราตางคนตางชวยกันลาสุดก็มาติดปญหาตรงคนที่ทําหนาที่ขับรถ  
                                     รับ-สงผูปวย กับคนท่ีจะตองไปดแูลในเรื่องของการรักษาความสะอาดใครจะทํา    
                                     ลาสุดเม่ือคืนก็มีปญหารื่องน้ําดื่มของผูปวยเขาวามันเปนการเพ่ิมขยะซึ่งเราไมได  
                                     กําจัดวันตอวัน เราทิ้งเอาไวหลายวันมันก็เกิดการสะสมคนทีเ่ปนบุคคลภายนอก 
                                     ก็ไมกลาเขาไปกําจัดขยะ  สุดทายผมก็คุยกับทางรพ.สต.เบื้องตน เราใชถงน้ํามัน   
                                     200 ลิตรเผาขยะเอาทีนี้พอเผาแลวมันเปนมลพิษทางควัน คุณหมอก็แนะนําวา  
                                     ใหใชถังน้ําแลวก็ใชแบบกดดื่มเอา  ก็เลยไปซื้อถังมา ซื้อก็มีปญหาวาไมมีใครกลา  
                                     เขามาเติมน้ํา ติดตอไปที่ผูผลิตเขาก็บอกวาเขาพรอมบริการให   แตถังน้ําดื่มเขา 
                                     นี่จะเอายังไง  เขากลัวมีเชื้อติดมาดวย  ผมก็เลยบอกวาเดี๋ยวจะใหทางเจาหนาที่ 
                                     ชวยพนฆาเชื้อให ก็ยังไมยอม ตอนนี้ก็คงจะตองใชน้ําขวดไปกอน แตเทาที่ผมคุย 
                                     กับหลายๆ ที่บางอบต.เขาใชวิธีการกลบฝง อยางอบต.หนองฉลอง  เขาขุดความ  
                                     ลึกประมาณ 3 เมตร กวางประมาณ 2x2 เมตร แลวก็นําขยะเขาไปทิ้งแลวกลบ  
                                     ฝงเอา แตทีนีก็้เกิดปญหาวาอยางอบต.เรา จะไปกลบฝงที่ไหน ฝงใกลแหลงน้ําก ็  
                                     ไมนาจะดี ตองไปฝงที่เฉพาะก็เปนปญหาอยูอยางนี้   ในสวนเรื่องคาตอบแทนที ่ 
                                     ทานภานุเดช  ก็เดี๋ยวฝากทานสมชายดูแลใหดวยนะครับ  สวนการรับสงผูปวยก็     
                                     ไมมีปญหา จะมีก็ตรงผูปวยที่หายแลวจะกลับมากักัตัวทีบ่าน  บางหมูบานก็ไมม ี 
                                     รถไปรับทางหมูบานบอกไมใชหนาที่ ผมก็ไมรูจะวาอยางไร ก็ตองชวยกัน  ก็เลย  
                                     กําลังคยุกันอยู ทางทานนายอําเภอก็บอกใหทางอบต.จัดรถรับสงใหเราก็บอกวา   
                                     เดี๋ยวดูเปนกรณีไปของเราก็มีปญหาอยูเพียงเทานี้ นอกนั้นก็ดีหมดก็เรียนทานวา   
                                     ในสวนของโควิดก็นาจะไปไดเรื่อยๆแนวโนมก็อาจจะไดปดศูนยเปนบางสวน แต   
                                     ไมไดรื้อไปเลยก็คือปดชะลอ ถามีกรณีเกิดขึ้นมอีกก็ตองดําเนินการกันตอไปก็นํา  
                                     เรียนเบื้องตนแกทางทานสมาชิกฯ  ไวเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณครบั 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ   เชิญครับ 
       (ประธานสภา  ฯ)          

นายภานุเดช  สัมมนา       -  กระผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ   ในเรื่องของการเขาไปสงอาหารภายใน 
    (สมาชิกหมูที่ 7)             ศูนยพักคอยบานโนนสําราญ ประตูที่มันเปดไวนี่มันอยูคอนขางไกลนะครับ  จาก     
                                    ประตูขางนอกตะโกนไปนี่มันก็ไมไดยิน เวลาเราจะไปสงของฝากจากญาติพ่ีนอง   
                                    ที่เขาฝากเอาไว บางทีเปนของรอนๆ อยางกวยเตี๋ยว  ถารอคนสงขาวที่เขาเขาไป  
                                    เปนรอบก็อาจจะชาไป ผมก็อยากจะไดโทรโขงซกัอันหนึ่งเอาไวเวลาไปประกาศ  
                                     เรียกชื่อเขาออกมารับของ  ประมาณนี้ครับ  ขอบคุณครับ 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ   เชิญครับ ทานนายกฯ 
       (ประธานสภา  ฯ)          
นายสุรศักดิ์  สายแกว        - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกฯ  ทุกทานนะครับ     ในเรื่องสถานการณ  
(นายกอบต.โคกเพชร)          โควิด 19 ที่ผานมานะครับ  ผมเองก็มีความรูสึกวาจากสิ่งที่เราสัมผัสเบื้องตนนะ   
                                    ครับตั้งแตศนูยแรกไปจนศูนยที่สาม ผมก็อยากขอขอบคุณทางหัวหนาสํานักปลัด  
                                    นะครับ ที่รับนโยบายมาจากนายกฯ ไปปฏิบัติไดเปนอยางดี    แลวก็ขอขอบคุณ  
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                                    ไปทางบานตาองค  บานโคกเพชร  บานโนนสําราญ ดวยนะครับ  ที่ไดใหสถานที่    
                                    ที่สําคัญผมเองก็ขอขอบคุณไปยงัทานสมาชิกฯ  แลวก็คณะบริหารที่ไดดูแลกันมา 
                                    เปนอยางดี ทั้งกําลังกาย กําลงัใจ กําลังทรัพย  ผมก็หวังวาตามสถานการณโควิด  
                                    ในตําบลเรา ที่คุณหมอรายงาน ก็อาจจะไดปดศูนยใด ศูนยหนึ่ง เร็วๆ นี้  นะครับ   
                                    ซึ่งทางศูนยหนึ่งก็เหลือเพียง 3 ทาน ศูนยที่ 2 ก็เหลือ  3 ราย ทางศูนยบานโนน 
                                    สําราญก็เหลือ 8 ราย ก็ตองขอบคุณไวตรงนี้   ซึ่งตอไปถาหากเกิดมีการปดศูนย 
                                    หนึ่งข้ึนมา  ตามแนวทางตอไปก็อาจจะทําเปนศูนยกักตัวตอไป  เนื่องจากตอนนี้ 
                                    เราก็ประสบปญหากรณทีี่ผูปวยเขาไปรับการรักษาหายแลว   แตยังตองมากักตัว  
                                    ตอที่บาน  แตก็มีปญหาทะเลาะกับเพื่อนบานก็เปนเรื่องที่นาเห็นใจนะครับ พวก  
                                    เราเองก็ตองพยายามสรางความเขาใจกับชาวบานในพ้ืนที่เกียวกับการปฏิบัติตัว  
                                    ดวยนะครับ ผมก็ขอฝากไวและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ  สําหรับปญหาเรื่องขยะ    วันนั้นผมก็ไดเดินทางไปรับการฉีดวัคซีนกับทาง 
       (ประธานสภา  ฯ)         โรงพยาบาลขุขันธก็ไดยินเจาหนาที่บนอยูเหมือนกันวา   ขยะกลองโฟมมันเยอะ  
                                    จริงๆ นะครับ ลมพัดมาก็ปลิวไปทั่ว เขาก็คิดอยูวาจะทํายังไง วันนั้นเองคุณหมอ      
                                    เองก็นาจะหละหลวมไปหนอยนะครับ  ทานก็นัดคนไปเปนพัน  เพ่ือไปฉีดวัคซีน    
                                    ทานก็ไมนัดไปเปนตําบล  คนก็ไปแออัดกันอยูตรงบัตรคิว  คนทีเ่ขาพามาดวยก็  
                                    ยิ่งเพ่ิมจํานวนไปอีก เจาหนาที่ก็พูดวาใหหางกันแลวคนเปนพันตรงนั้นมันจะหาง   
                                    กันไดอยางไรคนแกไมมีที่นัง่ก็นอนไปตรงลานหญา ทานใดทีม่ีกระบอกเสียงก็ให 
                                    ฝากๆ บอกกันไปดวยนะครับมีทานใดจะนําเสนออีกไหมครับ 

       นายบรรดร  ใจมนต   - เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกฯ ทุกทานนะครับ กระผมขอเรียนถาม   
          (สมาชิกหมูที่ 2)       ในเรื่องของการดําเนินงานโครงการในขอบัญญัติและโครงการจายขาดเงนิสะสม   
                                    ไมทราบวาไปถึงไหนแลวครับ 
 นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - เชิญครับ  ทานปลัด  
     (ประธานสภา ฯ) 

นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน   -ขอบคุณครบัทานประธานสภาฯ  สําหรับโครงการสวนของการจายขาดเงินสะสม    
   (ปลัดอบต.โคกเพชร)       ในตอนนี้ก็ดําเนินการไปเกือบหมดแลวทําสัญญาไปหมดแลวก็คิดวาผูรับจางนาจะ 
                                   เขาดําเนินการเร็วๆนี้  ก็อาจจจะลาชานิดนึงในเรื่องของการคํานวณงาน เพราะวา 
                                   เราไมมีชาง ไมมีคนควบคุมงาน ก็ลําบากนิดนึง ตอนนี้ก็มีนองใหมเขามดําเนินการ    
                                   ในเรื่องของการทํารายงานชาง ก็อาจจะลาชา แตในสวนของเรื่องเงินจายขาดเงิน  
                                   สะสมก็ดําเนินการใกลเสร็จแลวก็เหลืออยูแค 2 โครงการ ซึ่งอาจจะยากมาหนอย    
                                   ตองใชเวลานิดนึง ในการสํารวจก็ตองละเอียด อันนี้คือปญหาที่ 1 ปญหาที่ 2 คือ   
                                   การประมาณราคาปริมาณงานก็สําคัญนะครับ เวลาสํานักงานตรวจเงินแผนดินมา 
                                   ตรวจมันก็แกตัวไมไดเลย ตรงนี้คือเปนปญหา  แตวาการแกปญหาของขางบนเขา 
                                   ก็รูแหละวามันไมไดเกิดแตที่โคกเพชร มนัเกิดทุกที่    เรื่องของนายชางขาดแคลน    
                                   เรื่องคนคุมงาน  ลําพังการทํางานก็อาจจะไมละเอียดพอสตง.มาตรวจก็เกิดปญหา  
                                   เวลาคํานวณงานบางอยางมันไมเปนไปตามกระบวนการ  ดังนั้นที่ผมบอกกอนเริ่ม  

ดําเนินการ.../ 
                                   ดําเนินการนี่สําคัญ สวนการทําสัญญา การจัดซื้อจัดจางมันเปนปลายทาง ของเรา  
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                                   ตอนนี้มันขาดตนทางมันเลยลาชา     ตอนนี้ที่เหลือก็คือโครงการขยายเขตประปา  
                                   ทําโรงสูบน้ําใหม งานขอบัญญัติตอนนี้ก็เหลือ 5 โครงการก็นาจะไดแลวปญหาคือ  
                                   ก็ตองรอเงิน  แตคิดวารายจายที่เราประคองกันมาก็นาจะไปได อยางผมเองไปขอ 
                                   ความอนุเคราะหชางท่ีอื่นเขาก็ไมมา  ไมมีใครอยากทําใหใคร    เราก็เลยเอาเทาที ่ 
                                   ได แตก็จะพยายามทําใหทันปงบประมาณงานคอนกรีตอะไรพวกนี้ก็พอได  แตถา  
                                   เปนโครงสรางหลัก ๆ ผมจะใชเวลานานมากนะครับ เพราะวาราคาพาณิชยทีท่าง  
                                   จังหวดไมมี  ตองไปสืบราคาที่จังหวัด ตามรานตางๆ พวกคาขนสง ราคาคาน้ํามัน   
                                   น้ํามันอะไรตางๆพวกนี้แตวาเราก็คุยกับทางผูรับจางได ก็รอนิดนึง ก็ขอเรียนทาน  
                                   สมาชิก ฯ เบื้องตนเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี - ครับ   ทานใดมีขอสงสัยหรือเพ่ิมเติมตรงไหนอีกไหมครับ  ถาไมมีผมก็ขอปดการ 
        (ประธานสภา ฯ)       ประชุมในวันนี้ ไวเพียงเทานี้กอนนะครับ 

                                 -  ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 
                                              
                           

                                (ลงชื่อ)                                        ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                                             (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                                เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

                               (ลงชื่อ)                      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                      (นางสําเนียง  เหมือนสวรรค) 
                           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่ 3 

         

                       (ลงชื่อ)                                         กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                          (นายสมยศ  ครบสุวรรณ)  
                          สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่ 9 

    
 -    การรับรองรายงานการประชุม 
       ……สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรไดมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภา ฯ  ครั้งนี้  ในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  2 ประจําป 2564  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564……………………… 

 

      
                         (ลงชื่อ)                                             
                                              (นายจามเรศ    ภูมิประดับศรี) 
                         ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 


