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เร่ิมประชุมเวลา   9.0๐   น. 

                  เมื่อไดเวลา  ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเขาหองประชุม  
และไดนับจํานวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม   ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมในวันน้ีไดเขาประชุม 20
ทาน   ไมมาประชุม  1  ทาน   โดยนายจามเรศ  ภูมิประดับศรี   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล โคกเพชร   
ไดเปนตัวแทนจุดธปูเทียนบูชาพระรัตนตรัย     จากนั้นไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้  

    ระเบียบวาระที ่ 1        - เรื่องประธานแจงในที่ประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ   สําหรับวันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  สมัย  
    (ประธานสภา ฯ)            สามัญที่  2  ประจําป 2564  เรื่องหลัก ๆ ในวันน้ีหลัก ๆ ก็จะมีอยู 2 เรื่องนะครับ 
                                    เขาสูระเบียบวาระ ที่ 2 นะครับ  

   ระเบียบวาระที่  2       -  เรื่องรับรองการประชุมที่ผานมา 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ      ก็ขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมานะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)              เปนการประชุมสภาสมัยวิสามญัที่ 1 ประจําป 2564  เมื่อวันที่ 12  มีนาคม                           
                                     ถามีขอตกบกพรองประการใดก็จะไดนําไปแกไขตอไป 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - มีสมาชิก ฯ  ทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมมั้ยครับ  ถาหากวาไมมี 
     (ประธานสภา ฯ)           ผมก็จะขอมติในที่ประชุมนะครับ  (สักครู)  ครับ  ทานสมาชิกฯ ทานใดเห็นควรที่จะ                    
                                    รับรองการประชุมสมัยวสิามัญที่  1  ประจําป 2564  กรุณายกมือขึ้นครับ 

       มติทีป่ระชุม          -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  19  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 

   ระเบียบวาระที่  3      -   กระทูถาม   
                                      (ไมมี) 

   ระเบียบวาระที่  4       -  เร่ืองที่คณะกรรมการสภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว  
                                       (ไมมี) 

   ระเบียบวาระที ่ 5       -  เร่ืองที่เสนอใหม 

  ระเบียบวาระที่  5.1     -  การพิจารณาแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี- ครับ  ก็ขอใหทางทานหัวหนาสมชายไดชี้แจงรายละเอียดในการขอนุมัตกิารแกไข                            
    (ประธานสภา ฯ)           เปลีย่นแปลงคําส่ังช้ีแจงงบประมาณ  ครั้งที่  2 งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑครับ 

 นายสมชาย  จันครา       - เรียนทานประธานสภา ฯ คณะผูบริหาร และทานสมาชิก ฯ ทุกทาน นะครับ   สําหรับ 
  (หัวหนาสํานักปลัด)         การเพิ่มเติมแผนฉบับที่ 3/2564 ก็จะวาระเรงดวนที่เขามานะครับ    สืบเนื่องจากใน  
                                  สวนของบานเสลานะครับ แจงวามีโครงการเรงดวนที่ตองทํากอนที่ฤดูฝนจะมานะครับ    
                                  เลยมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มเติมแผนในสวนของการวางทอระบายน้ําซึ่งมีอยู  2 จุด    
                                  นะครับ  ใหทานเปดไปที่เรื่องแรกเลยนะครับ   ในสวนของงานเคหะและชุมชนนะครับ    
                                  ก็จะเปนโครงการวางทอระบายนํ้าหมูที่ 6  จํานวน 2 จุด   จุดแรกจะเปนเสนดานขาง  
                                  โรงเรียนไปทางบานผูใหญพนมไพร  วาที   เน่ืองจากตรงน้ันจะมีการถมที่ซึ่งก็จะไปกีด   
                                  ขวางทางนํ้าที่จะไหลไปทางฝงทิศตะวันตกของถนนลาดยาง    ซึ่งจําเปนจะตองวางทอ  
                                  เขาไปเพื่อระบายน้ํา  จุดที่ 2  ก็จะเปนจุดที่อยูตรงขามบานทานรองฯ  ฉลิน   นะครับ     
                                  เน่ืองจากเจาของที่เขาจะถมที่  ทีนี้ทางระบายน้ํามันจะไหลไปจากทิศตะวันตก ถาถมที ่  
                                  ก็คือจะไมมีที่ไป จุดนั้นเราจะปลอยนํ้าไหลไปตามทุงนาเลยนะครับ  ซึ่งในสวนของทาง   
                                  บานเสลาก็ไดแจงเรื่องเขามา   เพื่อเพิ่มเติมแผนในครั้งที่ 3 น้ี  ก็จะใชงบประมาณ อยู    
                                  ประมาณ 5 แสนบาทนะครับ โครงการที่ 2 ก็เปนโครงการสบืเน่ืองมาจากกการเตรยีม    
                                  โครงการที่จะดําเนินการในป 2565   ก็คือการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธซึ่งเบื้องตน  
                                  เขาก็ใหทางองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรรับเปนเจาภาพอีก 1 สมัย ก็ยงัไมแนใจ   
                                  วาเราจะรับเปนเจาภาพเหมือนเดิมหรือเปลา แตเราตองวางแผนกันไว    เราก็เลยตอง   
                                  เพิ่มเติมแผนเขามางบประมาณอยูที่ 250,000 บาท  โครงการที่ 3 ก็จะเปนโครงการ   
                                  อาสาสมัครบาลตําบลโคกเพชรนะครับก็จะเปนงบประมาณในสวนของกรม ฯ  นะครับ    
                                  จริง ๆ   แลวในสวนของปงบประมาณ 2564   เขาใหเราดําเนินการจัดหาอาสาสมัคร  
                                  บริบาลไว  ทีนี้ในสวนของโควิด - 19 เขามาพอดี  กระทรวงมหาดไทยเองก็ไดจัดสรร   
                                  งบประมาณมาใหใชงบของกระทรวงมาเลย แตในสวนปงบประมาณ 2565  ก็คงตอง   
                                  กลับมาใชงบประมาณของอบต. เหมือนเดิม  ซึ่งในสวนของอาสาสมัครเบ้ืองตนเราจาง  
                                  ไว  2 ทานนะครับ ที่ผานการฝกอบรมมาแลวอีกสวนหนึ่งจะจัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับ  
                                  ออกไปดูแลผูมีภาวะพึ่งพิงที่ทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล   ไดประเมิน   
                                  มาแลววาใครก็จะดําเนินการตอไปเรื่อย ๆ ซึ่งคาดวาปตอ ๆ ไป  จะจัดหามามากกวานี้    
                                  เพราะก็จะเปนในชวงของผูสูงอายุที่เราจะตองดูแลในดานน้ีนะครับ  ตั้งงบประมาณไว   
                                  300,000 บาท  ภายในปงบประมาณ  2565  นะครับ โครงการตอไปก็คือโครงการ    
                                  ปรับปรุงหองสํานักงานก็ตั้งโครงก่ีเผื่อไวในสวนของกองการศึกษานะครับ ก็จะมีในสวน  
                                  ของฝาที่ตองปรับปรุง    เพราะรูสึกวาจะมีหนูมันขึ้นไปอาศัยอยูก็จะตองหาวิธแีกไขตั้ง   
                                  งบประมาณไวที่  200,000  บาท   ก็อาจจะปรับปรุงในสวนของสํานักงานสวนอื่น ๆ    
                                  ดวยนะครับ  ก็ทําแผนเผ่ือไวในป 2565 นะครับ  ในสวนของโครงการเองก็จะมีอยู 4    
                                   โครงการนะครับทีน้ีในสวนของครุภัณฑก็ตั้งเผื่อไวครับ     สวนของครุภัณฑเกษตรจะ   
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                                     เปลี่ยนไปเปนครุภัณฑโรงงานของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ก็จะตั้งใหมัน   
                                     ตรงกับในสวนที่เราจะซื้อเนื่องจากเราไดทําเรื่องไปขอใบอนุญาตซ้ือเลื่อยยนต ซึ่งใน  
                                     สวนของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ ก็ไดแนะนํา   
                                     ใหจัดซ้ือนะครับ เดิมเราตั้งงบประมาณไวที่ประมาณสองหมื่นกวาบาท   ในสวนของ   
                                     ราคาที่เราตองทําการจัดซ้ือจัดจางจริง ๆ ก็จะอยูทีป่ระมาณ 31,000 บาท ก็นํามา   
                                     บรรจุใหมเพ่ือใหสภาทราบนะครับ  ในสวนของครุภัณฑอีก  2  ตัว   ก็คือการจัดหา  
                                     รถจักรยานยนตใหสํานักงานปลัด 1 คัน  สําหรับงานอาสาสมัครบริบาลที่จะออกไป  
                                     ดูแลผูที่มีภาวะพึ่งพิง   อีก 1 คัน   ก็จะเปนในสวนของทางกองชางที่จะตองออกไป  
                                     จดมิเตอรนํ้าใช   ในสวนของงานประปาตรงน้ีจะเปนการจัดเก็บในสวนของกองคลัง    
                                     ก็จะใชรถจักรยานยนตเหมือนกัน ก็ตั้งเอาไวในปงบประมาณ 2564 - 2565 ก็นํา   
                                     เรียนใหทางสภา ฯ ไดพิจารณาเห็นชอบในรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ฉบับเพ่ิมเติมครั้ง   
                                     ที่  3 /2564   ขอบคุณมากครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร  - ครับ ทางคณุสมชายหัวหนาสํานักงานปลัดก็ไดนําเรยีนช้ีแจงใหทานสมาชิกฯ  ไดรับ  
     (ประธานสภา ฯ)            ทราบรายละเอียดไปแลวนะคร ับ  เก่ียวกับแผนพัฒนาทองถิ่นป  2561  - 2565     
                                     ฉบับเพิ่มเติมนะครับ ทั้ง 4 ขอ นะครับ   มีทานสมาชิกทานใด มีขอสงสัยหรือเปลา   
                                     ครับ  ถาไมมีผมจะขอมติในที่ประชุมเลยนะครับ  ทานสมาชิก ฯ ทานใดเห็นชอบใน   
                                     การเพิ่มเตมิแผนพัฒนาทองถิ่นป 2561 – 2565  ฉบับเพิ่มเติม กรุณายกมือข้ึน 

      มติที่ประชุม             -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  19  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                       (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)     
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ครับ  เขาสูระเบียบวาระตอไปเลยนะครับ  
      (ประธานสภา ฯ) 

ระเบียบวาระที่ 5.2         -  การโอนงบประมาณรายจายประจําป  ประจําปงบประมาณ  2564  คร้ังที่ 4 
 
 นายจามเรศ  ภูมปิระดับศรี - ครับ  ในระเบียบวาระน้ีก็จะเปนการโอนงบประมาณเก่ียวกับบัญชีครุภัณฑนะครับ     
         (ประธานสภา ฯ)        เปนการโอนงบประมาณในครั้งที่ 4 นะครับ  ครับ ก็ขอเชิญทานหัวหนาสมชายได   
                                     ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมครับ 
 
     นายสมชาย  จันครา     - เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิก ฯ นะครับ  สําหรับในระเบียบวาระน้ีก็จะเปน     
         (หัวหนาสํานักปลัด)    การโอนงบประมาณ  ในครั้งที่ 4   ก็จะมีรายการเดียวก็คือจัดซื้อเล่ือยยนต  นะครับ     
                                    ใหทานสมาชิก ฯ  เปดไปในเอกสารที่เปนแบบขวางนะครับ   ขางบนจะเขียนวาบัญช ี 
                                    โอนงบประมาณรายจายงบประมาณ ประจําป 2564 ครั้งที่ 4  ในสวนของเล่ือยนะ  
                                    ครับ  เดิมจะอยูในงบประมาณของป 2564   อยางที่นําเรียนไปเบื้องตนในสวนของ   
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                                    งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปลัดไดทําเรื่องไปขออนุญาตจัดซื้อกับ 
                                     กับสาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งเขาไดแนะนํา   
                                     ในสวนของมาตรฐานเครื่องที่เราจะตองทําการจัดซื้อ  เดิมเราตั้งงบประมาณไวอยูที่   
                                     21,400  บาท  ซึ่งยงัไมถูกตอง    ทีท่างเขาแนะนํามาที่ถูกตองงบประมาณจะอยูที่    
                                     31,000 บาท ก็เลยจะตองใหมีการโอนงบประมาณเพิ่มใหเปนไปตามาตรฐานที่เขา  
                                     สามารถออกใบอนุญาตใหเราไดนะครับ   ก็เลยจะตองนํามาใหทางพิจารณาการโอน 
                                     งบประมาณในครั้งน้ี  ซึง่อยูในอํานาจของสภา  ฯ  ทองถ่ิน ก็จะโอนลดจากเงินเดือน  
                                     ของทานสมาชิก ฯ  ซึ่งงบประมาณกอนโอนจะอยูที่  864,800 บาท เราโอนลดมา   
                                     9,600  บาท    เพื่อไปเพิ่มครุภัณฑในสวนของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
                                     ที่ตั้งไวเดิม 21,400 บาท  งบประมาณรวมที่เราจะจัดซ้ือก็คอื 31,000 บาท ก็นํา   
                                     เรียนใหทางสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติเพียงเทาน้ีครับ   ขอบคุณมากครับ 

นายจามเรศ  ภูมประดับศรี   - ครับ  ก็ตามที่ทานสมาชิกฯ  ไดชี้แจงแลวนะครับ    ในสวนของการโอนงบประมาณ  
         (ประธานสภา ฯ)         ครุภัณฑ   ก็จะมีในสวนของการจัดซื้อเล่ือยยนตเพียงแครายการเดียว   จํานวนเงิน  
                                      9,600 บาท   โอนลดมาจากเงินเดือนทานสมาชิกฯ ไปรวมกับที่ตั้งไวในขอบัญญัติ    
                                      21,400 บาท  มีทานสมาชิกทานใดสงสัยไหมครับ  ถาไมมีผมก็จะขอมติที่ประชุม  
                                      เลยนะครับ (สักครู)  ทานสมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจาย   
                                      ประจําป 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยโอนลดมาจากเงินเดือนทานสมาชิก  จํานวน  
                                      เงิน 9,600 บาท เพื่อสมทบการจัดซื้อเลื่อยยนต  ทานสมาชิกฯ ทานใด  เห็นชอบ   
                                      กรุณายกมือขึ้นครับ 
 
             มติที่ประชุม       -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  19  เสยีง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                       (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)     
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี     - ครับ   เขาสูระเบียบวาระตอไปเลยนะครับ 
        (ประธานสภา ฯ) 

       ระเบียบวาระที่ 6        -  ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี     - ครับ  ก็เชิญทานปลัด ฯ ไดพบปะทานสมาชิก ฯ ซักนิดนึงครับ  
     (ประธานสภา ฯ) 

นายณัฐธรี  เปยมธราพัฒน      - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ   พี่นองขาราชการที่เขารวมประชุมทุก 
     (ปลัดอบต.โคกเพชร)          คนนะครับ จริง ๆ แลว  วันน้ีเปนวันหยุดราชการพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี  แต   
                                        เน่ืองจากเรามีภารกิจเรงดวนที่จะตองพิจารณา  ก็เลยไดนัดหมายทานสมาชิก ฯ     
                                        มาประชุมกันในวันนี้ โอกาสน้ีผมก็จะคงจะไมใชเวลานานมากนะครับ  เน่ืองจาก   
                                        วันน้ีมีภารกิจเยอะ  หลายทานก็ติดชวยงานแตงงาน ซึ่งผมเองชวงสิบโมงเชาก็จะ   

มีไปที่จังหวัด…/ 
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                                         มีไปที่จังหวัด มาดูในเรื่องของสถานการณโควิดนะครับ ทุกทานเองก็พอจะทราบ 
                                         ขอมูลไปเบื้องตนแลวนะครับ   อําเภอขุขันธเราเองมีผูติดเช้ือโควดิก็นาจะยืนยัน  
                                         รอยเปอรเซ็นตแลว เพราะวาวันน้ีเขากร็อผลตรวจกลุมเสี่ยงที่อยูใกลชิดกับผูปวย  
                                         ประมาณ 5 - 6 คน   ซึ่งบังเอิญวาในตําบลโคกเพชรเราน้ีมีผูที่อยูในกลุมเสี่ยงใน  
                                         กรณีน้ีดวย  เน่ืองจากวาไปอยูใกลชิดกับผูติดเชื้อ  ตามไทมไลน เขาเองก็นาจะได   
                                         ไดรับเชื้อมาจากกรุงเทพฯ ก็ยังไมรูวาอยูตรงสวนไหน แตก็ยังไมแนใจ  ก็เปนราน   
                                         ขายวัสดุกอสรางที่หนาอําเภอขุขันธเรานี่เอง เห็นวาไปตามที่ตางๆ ทั่วอําเภอเลย    
                                         เพราะเจาตัวเขาไมรูวาไดรับเช้ือมา  ก็พาลูกไปสงที่โรงเรียนศรีประชานุกูล ไปทํา  
                                         ธุรกิจตรงน้ันตรงน้ี   ก็หลายที่ซี่งกําลังเช็คกันอยูวาไปที่ไหนมาบาง ของโคกเพชร  
                                         ก็เปนคนอยูบานระกานะครับ     ซึ่งทํางานเปนลูกจางอยูตรงนั้นก็อาจจะตองไป  
                                         ตรวจสําหรับผูที่ไมม่ันใจ เพราะวาตัวใหมมันเปนเชื้อสายพันธอังกฤษซึ่งมันติดไว    
                                         ทานใดที่คิดวาเราสัมผัส เราใกลชิดก็กักตัวไวเลย  ก็พยายามอยาไปในที่ ๆ มีการ  
                                         ชุมชนเปนจํานวนมาก ก็ใหดูแลตัวเองไวกอนสวมหนากาก ลางมือบอยๆ  ก็เรียน  
                                         พวกเราไว  เดี๋ยวทางอสม. เองก็คงจะไดรายงานไป    ซ่ึงซักพักทานนายอําเภอก็ 
                                         คงจะไดเรียกประชุมหัวหนาสวนราชการเก่ียวกับมาตรการตางๆที่จะตองควบคุม   
                                         ก็เรียนทานสมาชิก ฯ เบื้องตนไวเพียงเทานี ้  เรื่องที่สองคือเรื่องการเลือกตั้งของ 
                                         พวกเรา ซึ่งสืบเน่ืองมาจากการประชุมครม. เมื่อวันพุธ ที่ผานมา ก็ไมปรากฏการ   
                                         นําเสนอครม.ในเรื่องของการเลือกต้ังทองถิ่น   ก็คดิวาคงไมเปนไปตามไทมไลนที ่ 
                                         ไดแจงไวในตอนแรกนะครับ   เพราะวาสถานการณหลายอยางมันเปล่ียนไปแลว   
                                         ซึ่งในที่ประชุมชุดเล็กของกระทรวงมหาดไทย    เบ้ืองตนออกมาแลววาประมาณ  
                                         เดือนมิถุนายนถึงจะใหหยุดปฏิบัติหนาที ่แตจะยาวไปถึงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน   
                                         สิงหาคมก็จะไมไดอีก   เนื่องจากติดการพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจาย   
                                         ประจําปก็คิดวานาจะรอฟงรัฐบาลอีกครั้ง เพราะวายังไมมีเรื่องเขาคณะรัฐมนตร ี    
                                         ก็เรียนพวกเราวาเรื่องของการเลือกตั้งทองถิ่นก็คงจะตองเลื่อนออกไปกอน  ก็ถือ   
                                         วาพวกเราก็ยังคงไมตองเขาสูโหมดการเลือกตั้ง ถาสถานการณโควิดยังเปนอยาง  
                                         น้ี  ก็อาจจะตองลากยาวไปถึงปลายปน้ี  

นายสุเทน  ดวงธนู                -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ  กระผมของสอบถาม  
   (สมาชิกหมูที่ 7)                   ในเรื่องของประปาหมูที่ 7  นะครับ  เมื่อไหรจะไดใชเน่ืองจากตอนน้ีน้ําเค็มมาก     
                                         ใชไมไดเลยครบั 

นายจามเรศ   ภูมิประดับศร ี   -   ครับ  ก็เด๋ียวทางทานปลัดฯ  จะไปติดตามดใูหอีกทีนะครับ มีสมาชิกฯ ทานใดที่ 
     (ประธานสภา ฯ)                จะนําเสนอในที่ประชุมอีกไหมครบั  (สักครู) ไมมีนะครับ  ถาไมมี     ผมก็ใหทาน   
                                         ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวดวนนะครับ  เพราะผมรูสึกวาการระบาดในรอบ   
                                         น้ีมันคอนขางกระจายตัวนะครับผม แลวก็ไมคอยแสดงอาการที่ชัดเจนเหมือนใน   
                                         ครั้งแรก ก็ผมก็ขอใหอํานาจคุณพระศรัตนตรัยจงปกปองดูแลทุกทาน ขอใหทาน  
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                                         จงประสบแตตวามสุขความเจริญ  คิด  หวัง ส่ิงใด ก็ขอใหสมหวังดังปรารถนาทุก 
                                         ประการ  ขอขอบคณุ ทานสมาชิกฯ เจาหนาที่ทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการ 
                                         ประชุมสภาฯ ในคร้ังน้ี ผมก็ขอปดการประชุมสภาสมัยที่  2 ประจําป  2564    
                                         เอาไวแตไวเพียงเทานี้  ขอบคุณครับ               

                                        -  ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 
 
 

                            (ลงชื่อ)                       ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                            (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 

 
       (ลงช่ือ)                                                  กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                        (นางสําเนียง  เหมือนสวรรค) 
                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่ 3 

 

         (ลงช่ือ)                          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                        (นายสมยศ  ครบสุวรรณ)  
                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่ 9 
 

                       
    - การรับรองรายงานการประชุม 
     ..สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร....ไดมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งน้ี ในการประชุมสภา ฯ 
สมัยสามัญ ที่ 3 ประจาํป..2564...คร้ังที่...1... เมื่อวันที่....16…สิงหาคม...2564……… 

 
  
                                    (ลงชื่อ)                        
                                            
                                                          (นายจามเรศ    ภูมปิระดับศรี) 
                                    ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
                
 


