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เร่ิมประชุมเวลา   9.๓๐   น. 

               เมื่อไดเวลาทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเขาหองประชุม  และ
ไดนับจํานวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม   ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมในวันนีไ้ดเขาประชุม   ๒2 ทาน 
ไมมาประชุม - ทาน โดยนายจามเรศ  ภูมิประดับศรี ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   ไดเปนตัวแทน
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

     ระเบียบวาระที่  1      -  เรื่องประธานแจงในที่ประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ   สําหรับวันน้ีเปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  สมัย  
    (ประธานสภา ฯ)            สามัญที ่ 1  ประจําป 2563   ในเรื่องหลัก ๆ วันน้ี   ก็จะเปนการกําหนดสมัย  
                                    ประชุมของป  2561   เขาสูระเบียบวาระที่  2  นะครับ 

   ระเบียบวาระที่  2         - เรื่องรับรองการประชุมที่ผานมา 
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ      ก็ขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมานะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)             เปนการประชุมสภาสมัยสามัญที ่4 ประจําป 2562  เม่ือวันที่ ๒5 พฤศจิกายน                           
                                    ถามีขอตกบกพรองประการใดก็จะไดนําไปแกไขตอไป 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - มีสมาชิกทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมมั้ยครับ  ถาหากวาไมมี 
     (ประธานสภา ฯ)           ผมกจ็ะขอมติในที่ประชุมนะครับ  (สักครู)  ครับ    ทานสมาชิกทานใดเห็นควร                     
                                    รับรองการประชุมสมัยสามัยที่  4  ประจําป 2562  กรุณายกมือขึ้นครับ 

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

   ระเบียบวาระที่  3       -   กระทูถาม   
                                      (ไมมี) 

   ระเบียบวาระที่  4       -   เร่ืองที่คณะกรรมการสภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว  
                                       (ไมมี) 

   ระเบียบวาระที่  5       -   เรื่องที่เสนอใหม 

   ระเบียบวาระที่  5.1    -   การกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจําป  2563   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ   ตามที่ผมไดแจงใหทานสมาชิกไดทราบนะครับ   สําหรับการกําหนดสมัย   
     (ประธานสภา ฯ)            ประชุมสภาสมัยสามัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัประชุม   
                                     สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ    
                                     2554  ใหกําหนดสมัยประชุมสภาไมนอยกวา  2  สมัย แตไมเกิน 4 สมัย ของ  
                                     แตละป ก็ขอใหทานสมาชิกไดเสนอเขามานะครับ    วาจะกําหนดกันก่ีสมัยโดย              
                                     ใหมีผูรับรองสองทาน ก็ขอใหทานสมาชิกไดนําเสนอในที่ประชุมครับ  เชิญครับ 
                                     คุณเพียร 

                                                                                                                     นายเพียร.../   
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    นายเพียร  ไกรราม       -     เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิก  ฯ ทุกทานนะครับ กระผมนายเพียร                  
     (สมาชิกหมูที่  1)              ไกรราม  สมาชิกหมูที่ 1 ขอเสนอเปนการประชุม  4  สมัย คะ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -    ครับ   มีทานสมาชิกทานอ่ืนที่จะเสนออีกหรือเปลาครบั   (สักครู)    ไมมีนะครับ 
     (ประธานสภา ฯ)               ถาอยางนั้น   ก็เอาตามที่คุณเพียร  ไกรราม เสนอนะครับ    สมัยประชุมสามญั  
                                        ประจําป 2563  ก็จะเปนการประชุม 4 สมัยเหมือนเดิมนะครับ ตอไปก็จะเปน   
                                        การกําหนดสมัยประชุมสมัยที่ 2 นะครับ ซึ่งปกติในปที่แลวเราจะกําหนดในชวง  
                                        เดือนมิถุนายน  สวนสมัยที่ 3 เดือนสิงหาคม ก็จะเปนการประชุมสภา ฯ ในเรื่อง    
                                        ของขอบัญญัติประจําปงบประมาณรายจาย เพื่อใหสมาชิกสภา ฯ    ไดพิจารณา   
                                        สมัยสามัญที่ 4 ก็จะเปนการประชุมในชวงเดือนธันวาคม  2563  นะครับ ก็ขอ  
                                        ใหทานสมาชิกไดเสนอการประชุมสภาสมัยที่ 2 ประจําป 2563 มากอนนะครับ 
                                        เชิญครับ คุณภานุเดช                                   

นายภานุเดช  สัมนา          -    เรียนทานประธานสภา ฯ และสมาชิก ฯ ทุกทานนะครับ  ผมนายภานุเดช  สัมนา      
   (สมาชิกหมูที่ 7)                 สมาชิกหมูที่  7  ขอเสนอวันประชุมในสมัยสามัญที่  2   ระหวางวันที่  1 - 15                                                  
                                       มิถุนายน  2563  ครับ   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  -  ขอผูรับรองสองทานดวยครับผม   ผูรับรอง 
    (ประธานสภา ฯ)                   1. คุณชํานาญ   จันครา                สมาชิกหมูที่  6 
                                           2. คุณโสภา     ใจมนต                 สมาชิกหมูที่  9 
                                      มีสมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนือจากนี้ม้ัยครับ (สักครู) ไมมีนะครับ  ผมจะขอมต ิ             
                                      เห็นชอบจากสภาทองถิ่นเลยนะครับ   ทานสมาชิก ฯ ทานใด   เห็นชอบตามทีคุ่ณ   
                                      ภานุเดช  เสนอในการกําหนดวันประชุมสมัยสามัญที่  2 กรุณายกมือขึ้นครับ 

     มติที่ประชุม              -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  21  เสียง   ไมเห็นชอบ   ไมมี   
                                      ประธานสภา ฯ งดออกเสียง  การกําหนดประชุมสมัยสมัญที่ 2 ประจําป 2563   
                                      ก็จะเปนวันที่  1 - 15  มิถุนายน  2563  นะครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ครับ  ตอไปก็จะเปนการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 นะครับ  ก็จะ  
   (ประธานสภา)                  เปนชวงเดือนสิงหาคมเหมือนเดิมนะครับ เพราะสมัยสามัญที่ 3 น้ันเราพิจารณา  
                                      รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของแตละปนะครับ ซึ่งรางขอบัญญัติ   
                                      งบประมาณรายจายประจําปน้ัน   ตองเสนอตอสภาภายในวันที่  15  สิงหาคม    
                                      นะครับ ก็ขอใหทานสมาชิกไดนําเสนอวาจะกําหนดเอาวันไหนนะครับ เชิญครับ   
                                      คุณมณี 

  นางสาวมณี  ปยพันธ      -  เรยีนทานประธานสภา ฯ ที่เคารพ  และเพื่อนสมาชิก ฯ ผูเขารวมประชุมทุกทาน  
   (สมาชิกหมูที่ 6)              นะคะ ดิฉันขอเสนอ วันที่  13 - 27  สิงหาคม  2563  คะ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี-  ขอผูรับรองสองทานดวยครับผม    ผูรับรอง 
    (ประธานสภา ฯ)                  1. นางสาวแกนจะลา   ใจมนต        สมาชิกหมูที่  8 
                                          2. นายลือชัย  ใจมนต                  สมาชิกหมูที่  5 
                                                                                                                         มีสมาชิก.../ 
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                                     มีสมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนือจากน้ีมั้ยครับ (สักครู) ไมมีนะครบั   ผมจะขอมต ิ             
                                     เห็นชอบจากสภาทองถิ่นเลยนะครับ     ทานสมาชิก ฯ ทานใด  เห็นชอบตามทีคุ่ณ  
                                     สําเนียงเสนอในการกําหนดวันประชุมสมัยสามัญที ่ 3   กรุณายกมือขึ้นครับ 

      มติทีป่ระชุม            -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  20  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                     ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง  กําหนดวันประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 เปนวันที่           
                                     13 - 27  สิงหาคม  2563  คะ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี-  ทีน้ีเราก็จะมากําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่  4  กันนะครับ     ซึ่งก็จะมีการ 
     (ประธานสภาฯ)             ปรับเปล่ียนจากเมื่อกอนเปนเดือนพฤศจิกายน     เราก็จะปรับเปล่ียนข้ึนมาอีก                      
                                     เปนเดือนธันวาคม  เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของปที่ผานมานะครับ  ก็ขอ   
                                     ก็ขอใหทานสมาชิกไดเสนอวาจะเอาวันที่เทาไหรถึงเทาไหรนะครับ   เชิญครับ   
                                     คุณนพคุณ  

นายนพคุณ  พาณิชยศิริกุล   -  เรยีนทานประธานสภา ฯ  และสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ    กระผมนายนพคุณ               
    (สมาชิกหมูที่ 4)              พาณิชยศริิกุล   สมาชิกหมูที่ 4  ขอเสนอวันที่  10 - 24  ธันวาคม 2563 ครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ขอผูรับรองสองทานดวยครับผม  ผูรับรอง 
    (ประธานสภา ฯ)                  1. นายบุญมา    เสาตรง                 สมาชิกหมูที่  11 
                                          2. นายบรรดร    ใจมนต                 สมาชิกหมูที่  2 
                                    สมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนือจากน้ีมั้ยครับ (สักครู) ไมมีนะครับ   ผมจะขอมต ิ             
                                     เห็นชอบจากสภาทองถิ่นเลยนะครับ  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามทีคุ่ณนพคุณ   
                                     เสนอในการกําหนดวันประชุมสมัยสามัญที่  4   กรุณายกมือขึ้นครับ 

      มติที่ประชุม           -    มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  21  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                     (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง)   กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญที่  4  เปน   
                                     วันที่  10 - 24  ธันวาคม  2563 ครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี  -  ตอไป เราก็จะมากําหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปถัดไป  ซึ่งก็คอื ป 2564 
      (ประธานสภาฯ)            กันนะครับ  เชิญเสนอเลยนะครับ  ก็จะอยูในชวงของเดือนกุมภาพันธ   เชิญครบั 
                                     คุณสําเนียง 

นางสําเนียง  เหมือนสวรรค  - เรียนทานประธานสภา ฯ  และทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะคะ ดิฉัน นางสําเนียง  
       (สมาชิกหมูที่ 3)           เหมือนสวรรค  สมาชิกหมูที่ 3  ขอเสนอวันที่ 1 - 15  กุมภาพันธ 2564 คะ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ครับ    ขอผูรับรองสองทาน ครับ  ผูรับรอง  
      (ประธานสภา ฯ)              1.  คุณนพคุณ  พาณิชยศิริกุล          สมาชิกหมูที่  5 
                                        2.  คุณสมศักดิ์  ใจมนต                 สมาชิกหมูที่  4 
                                    สมาชิกฯทานใดจะเสนอนอกเหนือจากน้ีมั้ยครับ  (สักครู)  ไมมีนะครับ ผมจะขอมต ิ 
                                    เห็นชอบจากสภาทองถิ่นเลยนะครบั   ทานสมาชิก ฯ  ทานใด   เห็นชอบตามทีคุ่ณ     
 
                                                                                                                         สําเนียง.../ 
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                                    สําเนียงเสนอในการกําหนดวันประชุมสมัยสมัยแรกของปถัดไปกรุณายกมือขึ้นครับ        

     มติทีป่ระชุม           -    มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท    เห็นชอบ  21  เสียง   ไมเห็นชอบ   ไมมี   
                                    ประธานสภาฯ งดออกเสียง  กําหนดสมัยประชุมใหเปนวันที่ 1  - 15 กุมภาพันธ                  
                                    2564 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี-  ครับ     มติที่ประชุมไดเห็นชอบเปนเอกฉันท  ในการกําหนดสมัยประชุมสามัญ 
     (ประธานสภา)              ประจําป  พ.ศ. 2563  จํานวน  4  สมัย  ดังนี้  นะครับ 
                                    กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 2 ก็เปนวันที่   1   -  15  มิถุนายน   2563 
                                    กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 3 ก็เปนวันที่  13  -  27  สิงหาคม   2563 
                                    กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 4 ก็เปนวันที่  10   - 25  ธันวาคม   2563                                                                       
                                           สวนในการกําหนดสมัยการประชุมสภาสมัยแรกของปถัดไป   ก็จะเปนในวันที่  
                                  1 - 15  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2564   ในระเบียบวาระตอไปก็จะเปนสวนการพิจารณา                    
                                  เพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ. 2561  - 2565  ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่  2 ประจําป                 
                                  2563 เชิญคุณสมชาย หัวหนาสํานักปลัด ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับยทุธศาสตร   
                                  ตาง ๆ  เชิญครับ 

ระเบียบวาระที่  5.2    -   การพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561  - 2565  ฉบับเพิ่มเตมิ   
                                คร้ังที่  2  ประจําป  2563  

     นายสมชาย  จันครา  - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ ทุกทาน ทานคณะผูบรหิาร ผูเขารวมประชุม                  
       (หัวนาสํานักปลดั)     ประชุมนะครับ   เน่ืองจากทางสํานักปลัดมีโครงการจะตองเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน                 
                                 นะครับ  เรื่องเก่ียวกับการฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัตปิระจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น             
                                 ซึ่งโครงการน้ีเปนการดําเนินงานมาจากกองงานจิตอาสาพระราชทาน 904   ของทาง  
                                 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10ใหมีการสมัครจิตอาสาภัยพิบัติของทุกพื้นที ่  
                                 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนะครับ  อยางนอยอปท.ละ 50 ทานนะครับ   ในสวน   
                                 ของอบต.โคกเพชรเราเองก็ไดสมัครไปแลวนะครับ สวนใหญก็จะเปนทางคณะผูบริหาร    
                                 พนักงานสวนทองถิ่นแลวก็ลูกจางนะครับ      ในสวนทางดานของการจัดฝกอบรมทาง  
                                 จงัหวัดศรีสะเกษไดจัดทําแผนงานการฝกอบรมไวแลวนะครับ ของอบต.โคกเพชร ก็จะ  
                                 เปนในสวนของคายสิงหดํา  ที่อําเภอกันทรลักษณ  จํานวน 3 วัน 2 คืน  เบื้องตนก็ได  
                                 ประเมินงบไวประมาณ 150,000 บาท   เลยมีความจําเปนจะตองใชงบประมาณแต   
                                 เนื่องจากยังไมไดกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น  จึงจะตองขออนุมัติจากทานนายก ฯ     
                                 เพิ่มเติมในแผนไดเลยโครงการน้ีเปนโครงการมาจากนโยบายของรัฐนะครับ    ผานทาง  
                                 กระทรวงมหาดไทย เปนอํานาจของทานนายก ฯ  ที่สามารถเพิ่มเตมิแผน   แลวใหทาง   
                                 สภา ฯ อนุมัติไดเลย   ไมเหมือนโครงการอ่ืนนะครับที่ตองผาน   คณะกรรมการตาง ๆ    
                                 โครงการน้ีก็จะตั้งไวในดานยุทธศาสตรที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความ   
                                 ระเบียบเรียบรอยในชุมชนนะครับก็จะเปนการอบรม 1 รุน นะครับก็จะมีอยู 50 ทาน   
                                 นะครับ โดยงบประมาณตั้งไว 150,000 บาท ในป2563 เผ่ือจะมีโครงการฝกอบรม 
 
                                                                                                                     ในป 2564.../ 
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                                  ในป 2564 และป 2565 นะครับ  เราก็เลยระบุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นดวยเลย โดย    
                                  ตัวช้ีวัด ก็จะเปนจํานวนผูฝกอบรม 50 ทานนะครับ สํานักงานปลัดจะเปนผูรับผิดชอบ  
                                  โครงการ  จึงขอนําเรียนมา  เพือ่ใหทางสภา ฯ  ไดพิจารณาเห็นชอบในการขอเพิ่มเติม    
                                  แผนทองถิ่น  2561 - 2565  ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่  2/2563  ตอไปนะครับ   

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี- ครับ  ขอบคุณครับ  ทานหัวหนาสมชาย  กอนที่จะทําการลงมติก็ขอเชิญทานปลัด ฯ                    
       (ประธานสภา ฯ)       ไดชี้แจงอีกครั้งหนึ่งครับ 

นายณัฐธรี  เปยมธราพัฒน  - ครับ ขอบคุณทานประธานสภาฯ นะครับ  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิก ฯ 
   (ปลัดอบต. โคกเพชร)      พี่นองขาราชการทุกทานนะครับ ในวันน้ีก็จะเปนการประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญที่  1    
                                   ของป 2563  ก็คิดวาสมัยน้ีก็จะเปนการประชุม เพ่ือจะกําหนดสมัยการประชุมเปน  
                                   หลักนะครับก็คงใชเวลาไมนาน ก็ขอบคุณทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ ทุกทาน    
                                   ที่เขามาประชุมอยางพรอมเพรียงนะครับ  ซึ่งในกําหนดสมัยประชุม   ทานสมาชิก ฯ    
                                   ก็ไดกําหนดสมัยประชุมเรียบรอยแลว  ก็จะไดดําเนินการตามปฏิทินไว  แมวาเราเอง   
                                   ยังไมทราบวาในอนาคตน่ีเรา จะมกีารเลือกตั้งทองถ่ินเมื่อไหร  ซึ่งในตอนนี้เราก็ ไดมี  
                                   การคัดเลือกคณะกรรมการเลือกตั้งทองถ่ินไวแลวนะครับ    ซึ่งก็ไดมีการรับสมัครไป   
                                   เม่ืออาทิตยที่ผานมา ซึ่งทางอบต. โคกเพชร เราเอง  ก็มีการสมคัรครบจํานวนนะครับ    
                                   ซึ่งกกต.  ทองถ่ินตามกฎหมายฉบับนี้มีจํานวนลดลง แตกอนมี 5 ทาน  โดยทุกวันน้ีมี   
                                   3 ทาน สืบเน่ืองจากการจัดการเลือกตั้งก็เปนหนาที่หลักของทองถ่ินอยูแลว โดยจะมี  
                                   ทางปลดัอปท. กับขาราชการในหนวยงานเปนผูจัดการเลืกตั้งนะครับในสวนของกกต.   
                                   ทองถิ่น  ที่คัดเลือกกันมา ก็จะดูในเรื่องการจัดการเลือกตั้งในภาพรวม ก็ไมถือวายาก   
                                   ยากลําบาก   เพราะเราปฏิบัติกันมานานแล วกฎหมายฉบับใหมก็จะไมใหขาราชการ   
                                   ทองถิ่นไปเปนกรรมการประจําหนวย  ก็เปนเร่ืองของอนาคตนะครบั    ตอนนี้ก็ยังไม   
                                   ชัดเจน  เรื่องงบประมาณทางรัฐบาลก็จะสามารถใชจายงบประมาณ    ไดตั้งแตเดือน  
                                   เมษายนเปนตนไปนะครบั   เพราะวาในพ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป  2563     
                                   ศาลรัฐธรรมนูญก็ไดมีมติจบไปแลว  ก็ถือวาสามารถบังคับใชไปไดแลว    ก็ถือวาเปน   
                                   เรื่องที่ดเีพราะวาระบบประมาณของประเทศก็จะไดดําเนินการตอไปได   ตองรอดูนะ   
                                   ครบัก็เรียนทานสมาชิกฯ ในเบื้องตนตามกระแสขาวก็นาจะประมาณเดือนพฤษภาคม     
                                   เปนตนไป  ที่จะจัดใหมีการเลือกตั้ง  อันน้ีเปนการคาดการณนะครับ  ซึ่งอาจจะยังไม  
                                   แนนอน  แนวโนมก็จะเปนของอบต.กอน  ซึง่มีขนาดเล็กไมนาจะกระทบตอภาพรวม   
                                   ของประเทศ ก็นาจะเปนหนวยนํารองหลังจากน้ันก็จะเปนในสวนของเทศบาล  อบจ.   
                                   ตอไป  ทางรัฐบาลเขาก็จะตองวางแผน ซึ่งเราก็จะตองติดตามกันตอไป  เรื่องที่สองก็  
                                   จะเปนเรื่อของการอบรมอาสาสมัครภัยพิบัตซิึ่งอันน้ี เปนนโยบายของกองงานในสวน  
                                   ของรัชกาลที่ 10 ซึ่งเปนพระราชดําริของพระองคทาน เปนสิ่งที่ตองปฏิบัติสวนใหญ  
                                   ของอบต.เรา ก็จะเปนการสงรายช่ือของทางคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกฯ  รวมไปถึง  
                                   เจาหนาที่สาํนักงาน นะครับ ก็ไมรูจริง ๆ วา เมื่อถึงเวลาปฏิบัติภารกิจจริง ๆ พวกเรา  
                                   มีความพรอมหรือไม  เพราะวาตามแผนการฝกอบรมมันชวงเดือนมีนาคม  แตตอนนี ้ 
 
                                                                                                                      ยังไมยืนยัน.../ 
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                                   ยังไมยนืยันวาเราจะไดไปตามแผนน้ีหรือไม ก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลง   เพราะวาใน  
                                   เรื่องของงบประมาณเปนเรื่องที่จําเปน  ตอนน้ีงบประมาณเราถูกจัดตั้งไวทั้งหมดแลว      
                                   ทีน้ีมีโครงการเขามาแทรก  เราตองทําการปรับลดโครงการบางโครงการปรับรายจาย  
                                   บางอยางลงก็อาจจะตองใชเวลานิดนึงก็นําเรียนทานสมาชิกไวเทาน้ี สวนรายชื่อที่เรา   
                                   สงไปก็ตองเช็คดูอีทีหนึ่งวาสามารถไปรวมไดมั้ย   เน่ืองจากวันนั้นเราสงไปดวยขอมูล   
                                   ที่เรามซีึ่งเขาตองการขอมูลทันทเีราก็ตองมาเช็ควารายชื่อที่เราสงไปพรอมมั้ย บางคน  
                                   มีโรคประจําตัวก็คงยังไมพรอมที่จะไป ก็ขอใหแจงไปเพราะวาหลังจากนี้ก็อาจจะตอง  
                                   มีบัตรประจําตัวอะไรอีกเปนรุน ๆ ไป  ก็จะเหมือนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  
                                   พวกนีก็้อาจจะตองมีการขึ้นทะเบียนไวเอาไว  มีการฝกทบทวนทุกทีไปก็เปนเรื่องของ  
                                   งบประมาณ   ในปนี้ดานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเราก็เตรียมกันไวในเรื่อง   
                                   ของการจัดซื้อรถน้ําอเนกประสงค ก็จะมีเจาหนาที่เขามาอีก 2-3 คน  ที่จะตองเขามา 
                                   ปฏิบัติหนาที่อยูตลอด ตรงนี้ก็ตองเนนนิดนึง   เพราะวาครุภัณฑนี้มันจะตองเกิดขึ้นใน 
                                   ปน้ี  เราก็ตองเตรียมความพรอมในเรื่องน้ีดวยแตทางสํานักงานปลัดเองก็ไดเตรียมการ  
                                   เบ้ืองตนไวหมดแลว ก็เหลือแคระบวนการในการสรรหาแคนั้น  ก็คงจะไมมีปญหามาก   
                                   แตตัวที่จะตองใชเงินก็ตองพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง อยางในดานเรื่องของพ.ร.บ.ภาษทีี่ดิน  
                                   และส่ิงปลูกสรางนั้น เราก็ตองใชเงินอีกประมาณ 2.5 แสนบาท ซึ่งก็จะตองมีการจาง     
                                   การจัดทําภาษีตรงน้ี เดี๋ยวถามีโอกาสผมจะเลาใหทางทานสมาชิก ฯ ไดฟงอีกครั้งหน่ึง    
                                   เอาเบื้องตนแคน้ีกอนนะครับเปนภาพสรุป ณ เวลานี้ไปขางหนา 3  ป พี่นองเราจะได  
                                   ประโยชนพอสมควร   แตหลังจากนี้  3 ป คนไดประโยชนก็จะเปนนายทุนแลว  คนที่   
                                   มีกิจการภาษีลดลง   สมมุติวาในตําบลเรามีหางโลตัส  ก็จะลดตั้งแตปแรกเลย  สมมุติ 
                                   เราเก็บภาษีโลตัสได 3 หมื่นบาทในปแรก   แตถาภาษีที่ดินมันบังคับใชมันจะลดลงนะ   
                                   จาก  3  หมื่นบาท จะเหลือประมาณอยู 17,000 บาท ลดไป 13,000 บาท  แตใน   
                                   สวนประชาชนหลังจากนี ้ 3  ป   คนที่เสียภาษีบํารุงทองที่ ปละประมาณ  250 บาท  
                                   หรือ 400 - 500 มันก็จะเพิ่มไปอีก 2 - 3 เทา มันก็เปนเรื่องที่จะซับซอนพอสมควร     
                                   ตรงน้ีก็ตองใชเวลา   เพราะทางกระทรวงมหาดไทยก็มีการประกาศเลื่อนการบังคับใช     
                                   บางกิจกรรรมโดยเฉพาะการสํารวจตองดําเนินการใหเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ภาษี    
                                   ตอนนี้ก็จะชะลอการจัดเก็บไปกอน รวมไปจนถึงภาษีบุคคลธรรมดาเรา  ก็ดวยนะครับ    
                                   มติค.ร.ม.  ก็จะยืดไปถึงเดือนมิถุนายน  ซึ่งปกติเราก็จะตองยื่นกันภายในเดือนมีนาคม     
                                   อันน้ีก็นําเรียนทานสมาชิกไวเทานี้กอนนะครับ ในสวนระเบียบวาระอื่นๆ ก็จะไดพูดคุย  
                                   กันอีกครั้งหน่ึงในเรื่องของกิจกรรมที่เราตองปฏิบัติรวมกัน ขอบคุณครับ                                

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน   
     (ประธานสภา)             พ.ศ. 2561  - 2565  ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ของป 2563  แผนงานเก่ียวกับการ   
                                   จัดระเบียบชุมชนและสังคม  แผนงานรักษาความสงบเรียบรอย กรุณายกมือขึ้นครับ 
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    มติที่ประชุม             -  เห็นชอบเปนเอกฉันท    เห็นชอบ  21  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                   (ประธานสภางดออกเสียง)   

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี - ครับ   เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปเลยนะครับ 
     (ประธานสภาฯ) 

   ระเบียบวาระที่ 6         -  ระเบียบวาระอื่น ๆ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ  เขาสูระเบียบวาระอ่ืนๆ นะครับ  ทานสมาชิกทานใดที่มีเรื่องอะไรที่จะเสนอ      
      (ประธานสภา)             ตอที่ประชุม  ก็สามารถนําเสนอไดเลยนะครับ  แตทางผมเองก็มีเรื่องที่จะแจงทาน  
                                    สมาชิก ฯ  ใหทราบเก่ียวกับโครงการงานกีฬาตานยาเสพติด    ซึ่งทางทานผอ.กอง   
                                    การศึกษา ฯ  ติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได  ไดฝากเรียนมาสอบถามในที ่  
                                    ประชุมวา เราจะดําเนินการกันชวงไหน  ทานสมาชิกก็สามารถนําเสนอ ฯ เขามาได  
                                    นะครับ  (สักครู)  ครับ ผมก็สรุปเลยละกันนะครับวา  เอาเปนชวงเดือนมีนาคมเลย  
                                    นะครับ  ตอไปก็จะเปนเรื่องศึกษาดูงานนะครับ  ก็เดี๋ยว ใหทางทานหัวหนาสมชาย              
                                    ชี้แจงตอเลยนะครับ  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันครา         -  ครับ   เรียนทานประธานสภาฯ  และทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะครับ สาํหรับในเรื่อง            
(หัวหนาสํานักปลัด)             การศกึษาดูงาน  ปนี้หลักสูตรที่จะใชในการอบรมจะเปนการบริหารจัดการบานเมือง   
                                    บานเมืองที่ด ี ในวันที่  25  กุมภาพันธ  นี้ เราจะทําการฝกอบรมอยูที่สํานักงานเรา   
                                    นะครับ โดยไดรับเกียรติจากทานทองถ่ินอําเภอนะครบัมาเปนวิทยากรบรรยายเรือ่ง 
                                    การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีแลวก็มีทานประสทิธิ์ สาระชาติ ปลัดองคการบริหาร   
                                    บริหารสวนตําบลหวยสําราญอีกหน่ึงทานจะมาทําการบรรยายเสริมนะครับ สถานที ่  
                                    สถานที่ที่เราจะไปศึกษาดูงานนะครับมีอยู 3 ที่ มีอยู 2 ที่  ที่เปนในสวนขององคกร   
                                    ปกครองสวนทองถ่ินนะครับ  ก็คือ  เทศบาลตําบลพนัสนิคมกับองคการบริหารสวน   
                                    ตําบลมาบขา  เขาจะไดรับรางวัลกิจกรรมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีปลาสุดนะ   
                                    ครับ วันที่ 26 จะอยูที่เทศบาลตําบลพนัสนิคมนะครับ  การแตงกายก็จะเปนชุดเส้ือ  
                                    แกปนะครับ  หลังจากนั้นจะไปพักอยูพัทยาใตนะครับวันที่  27  เราจะเขาไปศึกษา    
                                    ดูงานที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   จ.ระยอง   
                                    นะครับ การแตงกายก็เอาเปนเสื้อสีมวงนะครับ  สีประจําพระองคทาน  วันศุกรเราก็  
                                    จะไปดูงานที่องคการบริหารสวนตําบลมาบขาก็จะเปนเส้ือสีเหลืองนะครบั สวนวันที่   
                                    25  ก็จะเปนชุดขาราชการสีกากีเลยนะครับ สาํหรับวันเปดการอบรม   เดี๋ยวเราจะ  
                                    มีหนังสือแจงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันที่ 27  ชวงบายหลังจากเขาที่พักแลวนะครับ   
                                    เราก็จะมีกิจกรรม od เปนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรกันนะครับ ก็ใหทุกทานเตรียมชุด  
                                    กีฬาไปดวยนะครับ วั นที่ 28 ขากลับ ก็จะเปนชุดสีเหลืองนะครับ  กําหนดการก็จะ   
                                    มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แตสวนหลกัๆ ก็จะยึดตามนี้นะครับคืนแรกที ่  
                                    พัทยาใต   คืนที่สองก็จะเปนหาดแมรําพึง  จ. ระยอง นะครับ  รถกจ็ะออกตอนเย็น   
                                    วันที่ 25 เวลา 21.00 น. นะครับ ขอใหทุกทานตรงเวลาดวยนะครับ อบรมวันแรก   
 
                                                                                                                      เราจะมีการ.../ 
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                                    เราจะมีการทําแบบทดสอบกอนเขารับการอบรมดวยนะครับ  สวนทานใดทีย่ังไมสง  
                                    แบบตอบรับก็สงไดเลยนะครับ  ก็ใหทานรีบดําเนินการดวยนะครับ   เพราะเราตอง  
                                    ทําการจองที่พักตาง ๆ ดวยนะครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ทานใดที่มีเรื่องจะแจงตอทีประชุมสภา ฯ อีก  ก็เชิญไดนะครับ  เชิญครับคุณ          
    (ประธานสภา ฯ)             ภานุเดช 

นายภานุเดช  สัมมนา       -  เรียนทานประธานสภา  ฯ  และทานสมาชิกฯ ทุกทานนะครับ  ผมอยากจะสอบถาม   
    (สมาชิกหมูที่ 7)             ในเรื่องโครงการจายขาดเงินสะสมของหมูที่ 7 นะครับ ไมทราบวาทางคณะผูบริหาร   
                                    ผูบริหารกับทางผูรับเหมาไดดําเนินการบางรึยัง    เพราะนานมามากแลวครับตอนนี้    
                                    ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  เชิญครับทานปลดั ฯ 
     (ประธานสภา ฯ) 

นายณัฐธรี  เปยมธราพัฒน  - ครับ  ในตอนน้ีก็นาจะอยูในชวงของการกําหนดราคากลางนะครับ ก็มีอยู 1 หมูบาน    
  (นายกอบต.โคกเพชร)        ที่ตองรอลายเซ็นของวศิวกร  เพราะมีอยูบานตระมูงที่เททบัถนนคอนกรีตเดิม ซึ่งยัง  
                                    ไมใชแบบมาตรฐานก็ตองใหทางวิศวกรรับรองไป นอกนั้นก็ไมมีปญหาของบานเสลา  
                                    ก็จะเปนแบบมาตรฐานไมมีปญหาอะไร   ก็คดิวานาจะ ไดลงงานภายในวันศุกรน้ีนะ  
                                    ครับ  ทั้งหมดกระบวนการก็อาจจะลาชานิดนึงนะครับ   เพราะเราตองตรวจเอกสาร      
                                    ไมเกิน 1 - 2 อาทิตยนี้ ผูรับจางก็คงเขามาทําก็รออีกนิดนึงนะครับ ปน้ีเราก็ยังไมได    
                                    รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ     เพราะเราอยูระหวางการปรับฐานขอมูลอยู  ตอนน้ีก็ให  
                                    ทางกองชางทําขอมูลทะเบียนทางหลวงใหเรียบรอยอีกเรื่องที่อยากเรียนทานสมาชิก  
                                    ก็คือ  ตอนน้ีสํานักงานทองถิ่นเราเขาจะเนนหนักในเรื่องของธนาคารนํ้าใตดิน   ทาน  
                                    สมาชิก ฯ   ที่มีพื้นที่ที่สามารถจัดทําไดก็ใหแจงมานะครับ   แตวาการทําธนาคารนํ้า  
                                    ใตดิน  ไมไดหมายความเฉพาะการไปขุดสระนะครับ แตมันหมายถึงการขุดลอกดวย    
                                    ของเราตอนน้ีก็มีที่บานโนนสําราญตัวหนึ่ง แลวก็บานโคกเพชร    อีกตัวหนึ่งนะครับ   
                                    ครับ แตทางบานโคกเพชรน่ีก็ยังมีปญหารเรื่องนํ้าเยอะอยู   ถาผูรับจางเขามาสูบนํ้า   
                                    หรือปลอยน้ําออกไปก็อาจจะกระทบบตอพี่นองประชาชนในพ้ืนที่   ก็ขอฝากใหทาน  
                                    สมาชิก ฯ  ชวยดูดวยนะครับ เกิดเวลาผูรับจางไปสูบนํ้าหรือไปปลอยน้ําออก  พี่นอง  
                                    ประชาชนจะมาโวยวายวาไมมีน้ําใชจะเปนปญหาในสวนของป  2563 เราจะรอการ 
                                    ของบประมาณกาอุดหนุนเฉพาะกิจ เก่ียวกับเรื่องการขออนุญาต   การขอพื้นที่อะไร  
                                    ตาง ๆ  ก็ตองชะลอไปกอน  เดี่ยวป 2564 ทางเราทําเรื่องขอไปแลว  3 ตัว  อันน้ัน   
                                    ก็จะเปนเรื่องของถนนนะครับ   ก็จะมีหลายตําบลนะครับที่ไดงบประมาณมาแลว   3    
                                    ถึง  4  ลานบาท  อยางของหัวเสือนะครับ ก็จะเปนถนนคอนกรีตประมาณกิโลกวา ๆ   
                                    นะครับ ของเราก็เรงการทําทะเบียนทางหลวง    ถาเสร็จไปแลวก็นาจะไมมีปญหานะ   
                                    ครับ  ในสวนของโครงการที่งบประมาณไมเกิน 500,000 บาท   ก็อาจจะตองไปรอ  
                                    เงนิเหลือจายทางกรมทองถิ่น ซึ่งจะตองรอหลังจากโครงการใหญเขาดําเนินการจัดซื้อ  
 
                                                                                                                             จัดจาง…/ 
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                                    จัดจางไปแลวเงินก็จะเหลือกลับเขาไป เราก็จะพยายามจัดการงบประมาณที่ทางทาน   
                                    สมาชิกไดอนุมัติแผนไปนะครับทางกองชางก็ไดจัดทํารูปแบบรายการ ประมาณราคา  
                                    เอาไวแลวนะครับ  ก็นําเรียนทานสมาชิก ฯ ไวพียงเทานี้กอนนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ   มีทานสมาชิก ฯ ทานใดที่จะนําเสนออีกมั้ยครับ   เชิญครับ 
     (ประธานสภา ฯ) 

   นายสุเทน  ดวงธนู         -  เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะครับ ผมอยากจะสอบถาม          
    (สมาชิกหมูที่ 7)              สอบถามเก่ียวกับโครงการงบประมาณขุดลอกของหมูที่ 7 นะครบั   ก็อยากจะให   
                                     ดําเนินการเร็ว ๆ เพราะใกลจะหวานขาวแลว   แลวก็อยากใหทําไปทางทิศเหนือ  
                                     นะครับ   แคนี้ครับ    

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ   เดี๋ยวในเรื่องน้ีก็จะใหทานปลัด ฯ  ชวยประสานงานใหอีกทีนะครับ  ครับ 
     (ประธานสภา ฯ)            มีทานสมาชิกทานอ่ืนจะนําเสนออีกมั้ยครับ  (สักครู) เชิญครับ 

 นายลือชัย     ใจมนต       -  เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ ผมมเีรื่องจะสอบถาม   
     (สมาชิกหมูที่ 5)            ไปยังกองชางนะครับ  เนื่องจากหมูที่  5  ไดแจงใหทางกองชางเขาไปดําเนินการวดั    
                                    ทางตัดใหม  แตก็ยังไมเห็นดําเนินการไปถึงไหน ยังไงก็ฝากทานประธานสภาฯ  ชวย             
                                    สอบถามใหดวยวาจะดําเนินการไดชวงไหน  ครับ ขอบคุณครับ 

นายณัฐธรี  เปยมธราพัฒน   - ครับขออนุญาตนิดนึงครับ    ในเรื่องถนนใหมน้ีประสานไปทางกองชางแลวใชไหม  
       (ปลัดอบต.โคกเพชร)     แลวใชไหมครับ ทานสมาชิกฯ ไดพูดคุยกับผูมอบที่ดินแลวใชมั้ยครับ เดี๋ยวยังไงผม  
                                     จะตามใหนะครับ แตผมจะขอเรียนนําเสนอทานสมาชิกเพิ่มเติมนะครับวาแคมีแต 
                                     ตัวหนังสือยินยอมมอบที่ดินใชไมไดนะครับ     ถาเปนโฉนดก็ตองไปตัดแบงโฉนด     
                                     กระบวนการสละที่ดินมันเปลี่ยนไปนะครับ แตกอนรบัทํามอบจบแตตอไปมันตอง   
                                     เขาสูกระบวนการรังวัดที่ดินดวยนะครับ คือเมื่ออบต.ไดรับมอบที่ดินมาแลวก็ตอง   
                                     แจงไปยังสํานักงานที่ดินเพื่อมาตัดแบงโฉนกระบวนการตรงน้ีตองใชเวลา   ถามัน 
                                     กระทบผูเก่ียวของหลายคน  เด๋ียวผมจะดูใหอีกทีนึงนะครับ เดี๋ยวผมจะแจงไปยัง  
                                     ทานผอ.พล ใหอีกทีนึงนะครับ   ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -  ครับ  เชิญครับ  คุณทองเนตร    
    (ประธานสภาฯ) 

นายทองเนตร  วาที          - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ และทานผูเขารวมประชุมนะครับ ทุกทานนะครับ   
   (สมาชิกหมูที่ 11)            ตามทีท่านปลดั ฯ  ไดช้ีแจงเรื่องการจายขาดเงินสะสะสม   ซึ่งสวนใหญในแตละหมูก็จะ   
                                    เปนการกอสรางถนนคอนกรีตนะครับในสวนของทางหมูที่ 11   ก็จะแตกตางกวาหมูอ่ืน   
                                    ก็จะเปนในสวนของการกอสรางบล็อกคอนเวริท     ซึ่งอีกไมก่ีเดือนจะเขาฤดูฝนแลวทาง  
                                    ผูรับจางก็อาจจะดําเนินการไดลําบากก็ขอใหรับดําเนินการ    เพราะชุมชนนั้นก็สอบถาม   
                                    ตลอด  สวนในเรื่องของการที่เราจะไปศึกษาดงูานกัน  แตเน่ืองจากการแพระระบาดของ   
                                    เชื้อไวรัส  ผมเองก็เปนหวงแตก็ไมเปนไรครับ เพราะเราไดกําหนดการเอาไวแลว สวนใน   
 

เรื่องของ../ 
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                                    เรื่องของการประชุมสมัยที่ผานมาที่ผมไมไดเขารวมประชุมดวยนั้นดวยสาเหตุอะไรก็ตาม  
                                    ก็คงไมตองพูดถึงกันมากนะครับ  แตกระผมก็คิดวาในกระบวนการสงหนังสือควรที่จะมี  
                                    แบบตอบรับวาทางสมาชิกไดรับหนังสือหรือไม  ผมก็ขอนําเรียนแคนี้นะครับ    

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี   - ครับ  ขอบคุณทานทองเนตรนะครับ  มีสมาชิกทานอ่ืนจะนําเสนออีกมั้ยครับ   
      (ประธานสภาฯ)            (สักครู)  ไมมีนะครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี   - ครับ  มีทานสมาชิก ฯ ทานใดอีกไหมครับ ถาไมมีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกทาน 
     (ประธานสภาฯ)             นะครับ ทีไ่ดใหความรวมมือในการเขาประชุมสภา ฯ    เปนอยางดีตลอดมานะครับ     
                                     ผมก็ขอใหอํานาจพระคุณศรีรัตนตรัยที่สถิตอยูในอําเภอของเรา    อยูในบานเมือง   
                                     ของเราจงปกปองคุมครองทั้งในชีวิตและทรัพยสิน ทั้งของทานและคนในครอบครัว   
                                     คิดหรือประสงคส่ิงใด   ก็ขอใหไดด่ังใจหมาย ผมก็ขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญ   
                                     ที่  1  ประจําป 2563  ไวเพยีงเทาน้ี  ขอบคุณครับ 

                                  -  ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 
   
 
                                       (ลงช่ือ)                                 ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                   (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                                      เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตาํบลโคกเพชร 
 
  

                                      (ลงชื่อ)                                              กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

                                                (นางสําเนียง  เหมือนสวรรค) 
                                 สมาชิกสองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่ 3 

   

                                   (ลงชื่อ)                                               กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
                                              (นายสมยศ  ครบสุวรรณ)  
                                 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่ 9 

                                      
                                ลงชื่อ)                                               กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
                                                  (นางสาวกัลยานีย  ใจมนต) 

                                สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่ 1 
 
 

 



๑๑ 
 

  

    - การรับรองรายงานการประชุม 
 
      …………สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดมีมตริับรองรายงานการประชุมสภา ฯ คร้ังนี้ ในการประชุม
สภาสมัยสามัญ  ที่ 2 ประจําป 2563 เม่ือวันที่ 15 มิถุนายน 2564…………………… 

 

 
                                    (ลงชื่อ)                                             
                                                  (นายจามเรศ    ภูมปิระดับศรี) 
                                   ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 
 
                             
 
     
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                    
 
 
 
 
   



๑๒ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         -   
             
               
 
 
 
 


