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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2560 
วันที่  18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
…………………………………………… 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายภูริเดช  จ่ายประโคน ประธานสภา อบต. ภูริเดช   จ่ายประโคน  
๒ นายธนาธิป  ปานะโปย รองประธานสภา อบต. ธนาธิป  ปานะโปย  
3 นายแกน   ยึนประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 แกน   ยึนประโคน  
4 นายสุภาพ   ชุมนุมดวง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1  สุภาพ   ชุมนุมดวง  
5 นายกิจ   ชัยประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 กิจ   ชัยประโคน  
6 นายทนงศักดิ์   เสาธง สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ทนงศักดิ์   เสาธง  
7 นายบุญศรี  ประสงค์สุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 บุญศรี   ประสงค์สุข  
8 นายรําเพย   สิงหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 รําเพย   สิงหา  
9 นายทวีศักดิ์ เมียวประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 ทวีศักดิ์   เมียวประโคน  

10 นางสุกัญญา  ไชยปลัด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 สุกัญญา  ไชยปลัด  
11 นายเขื่อน   เดือนประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 เขื่อน   เดือนประโคน  
12 นายสนอง  เนาว์ประโคน สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 สนอง   เนาว์ประโคน  
13 นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 สุทธิรักษ์   หล้าสุด  
14 นายประจวบ  ปราศจาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 - -ลา- 
15 นายนพรัตน์   เนียมหัตถี ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ นพรัตน์   เนียมหัตถี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเหลือ   เดือนประโคน นายก อบต.โคกมะขาม เหลือ   เดือนประโคน  
2 นายสงค์  มั่งคั่ง รองนายก อบต.โคกมะขาม สงค์  มั่งค่ัง  
3 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์   ธนโชติโภคินกุล  
4 นางสาวปัฐมญชุ์  มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปัฐมญชุ์  มีเสนา  
5 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการ  พจนา   ทองรักสี  
6 นางปานรวี    ยืนยงชาติ เจ้าพนักงานธุรการ  ปานรวี   ยืนยงชาต ิ  
     

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 
มีผู้มาประชุม จํานวน  14  คน  มีผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน  6  คน  เมื่อที่ประชุม ครบองค์ประชุมแล้ว  

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามเข้า
ห้องประชุม  นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามตรวจสอบครบองค์ประชุมและได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําปี 2560 ต้องขอขอบคุณทุกท่าน  
    ที่ได้ให้ความสําคัญและเข้าร่วมประชุมสภาวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน สืบเนื่องจากฝ่ายบริหาร  
    ได้ยื่นญัตติเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
    โคกมะขาม  ครั้งที่  2 ประจําปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างเดือนเมษายน  พ.ศ. 2560  
    ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560) เพ่ือนําเข้าที่ประชุมสภาฯ ตามระเบียบฯ จะต้องดําเนินการ  
    ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม  แต่เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามอยู่  
    นอกสมัยประชุมสภาสามัญ  ประจําปี 2560 จึงได้ทําหนังสือขออนุมัติเปิดประชุมสภาสมัย 
    วิสามัญ   สมัยที่ 4  ประจําปี พ.ศ. 2560  ต่อท่านนายอําเภอประโคนชัยตามระเบียบข้อ 
    กฎหมายที่กําหนดและท่านนายอําเภอประโคนชัยได้อนุมัติเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ   
    สมัยที่ 4 ประจําปี  พ.ศ. 2560 มีกําหนด  15  วัน  ตั้งแต่วันที่  9  ตุลาคม  2560 ถึง  
    วันที่  23  ตุลาคม  2560  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  จึงได้ส่งหนังสือ  
    เรียกประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําปี  พ.ศ. 2560  และกําหนดประชุมใน  
    วันนี้คือวันที่  18  ตุลาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป  และวันนี้มีท่าน  
    สมาชิกลาป่วยหนึ่งคน คือ ท่านประจวบ   ปราศจาก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7   

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2560  
เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2560 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําปี  2560 ไปพร้อมกับ  
    บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2560  และท่าน 
    สมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็ได้รับหนังสือไปแล้วนั้น  ท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงาน  
    การประชุมกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญ  
    อ่านและตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือ  
    แก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้  
ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน  

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24  
สิงหาคม  2560  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  12  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี   
    พ.ศ. 2560   เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2560  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง   เสนอเพื่อทราบ 
    3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  

โคกมะขาม  ครั้งที่ 2  ประจ าปีงบประมาณ 2560  
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560) 

ประธานสภา อบต. - เรื่องเสนอเพ่ือทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร  
    ส่วนตําบลโคกมะขาม  ครั้งที่  2 ประจําปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างเดือนเมษายน   
    พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ. 2560)   ขอเชิญท่านนายกฯได้ชี้แจง 
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นายเหลือ  เดือนประโคน - ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม จะต้องดําเนินการติดตามและประเมินผล  
(นายก อบต.)   แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม ครั้งที่ 2  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  

2560 (ระหว่างเดือนเมษายน  พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ. 2560)  ตาม 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
    ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ  
    ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ  
    ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ  
    ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง  
    ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน  
    เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” โดยโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา  
    ท้องถิ่น มีทั้งหมด  739  โครงการ  โครงการที่มีในแผนฯ แล้วนํามาตั้งในข้อบัญญัติ  
    งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 มี 54 โครงการ  โครงการที่แล้วเสร็จ รอบท่ี 2  
    ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนกันยายน  2560 จํานวน  29 โครงการ คิดเป็น 
    ร้อยละ 3.92 รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    องค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  ครั้งที่  2 ประจําปีงบประมาณ 2560  ที่ทุกท่าน  

ได้รับแล้ว  ขอเชิญทุกท่านได้อ่านดูรายละเอียดและถ้ามีข้อสงสัยขอเชิญเสนอหรือสอบถาม
ได้ 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้ชี้แจง  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้อ่านรายละเอียดในเอกสาร  
    รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ 2560  ถ้าท่านใดมีข้อ  
    สงสัยขอเชิญเสนอได้  
ที่ประชุม  - รับทราบและไม่มีผู้เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  
-  ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง อ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ  - ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  
นายเหลือ  เดือนประโคน - วันนี้มีเรื่องท่ีจะเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ 3  เรื่อง  
(นายก อบต.)   เรื่องท่ี 1 ด้วยอําเภอประโคนชัยได้กําหนดจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวาย  

พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม  2560 ตามประกาศสํานักพระราชวัง  ณ  บริเวณสวนป่า 
เฉลิมพระเกียรติพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล  ตําบลบ้านไทร  อําเภอประโคนชัย  ในวันที่   
25 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องอัญเชิญดอกไม้จันทน์ที่ได้จัดทําไปที่ 
บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคลสถานที่จัดงาน   และตาม 
กําหนดการท่ีอําเภอได้จัดเตรียมไว้สําหรับการร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนของ  
ตําบลโคกมะขามของเราได้กําหนดช่วงเวลาคือตั้งแต่ 10.00 – 11.00  น.  ดังนั้นขอ 
ความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์กําหนดการดังกล่าวให้ 
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบทราบ  การแต่งกายในการร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์สําหรับ  
ท่านผู้บริหารท่านสมาชิกให้สวมชุดเครื่องแบบกากีแขนยาวคอพับ ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์  
สําหรับเรื่องนี้ทางองค์การบริหารส่วนตําบลจะทําหนังสือเชิญผู้นําหมู่บ้านและท่านสมาชิก 
ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินการเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงกันของ  
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ประชาชนในการการร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  
อีกครั้งหนึ่ง 
เรื่องท่ี 2 เรื่องวันที่ 23 ตุลาคมนี้เป็นวันปิยะมหาราช  ทางองค์การบริหารส่วนตําบลจะทํา 
หนังสือเชิญท่านร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการรําลึกถึงพระมหา  
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพิธีจะเริ่มในเวลา 07.30 น.   
ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอประโคนชัย  
เรื่องท่ี 3 เรื่องการสมัครจิตอาสา  ท่านนายอําเภอประโคนชัยได้ติติงมายัง อบต.โคกมะขาม  
คือมีจํานวนข้าราชการ พนักงาน และสมาชิกท่ีสมัครเป็นจิตอาสามีจํานวนน้อยมาก อาจจะ  
ต้องให้มีการชี้แจง พวกเราจึงต้องไปร่วมงานพิธีในวันที่ 26  ตุลาคมนี้  โดยพร้อมเพรียงกัน 
เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เราจะได้มีภาพถ่ายเป็นหลักฐานในการไปร่วมพิธี  
เราจะได้ชี้แจงได้   

ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนออีกบ้าง  
นางสุกัญญา ไชยปลัด - ในกรณีที่เราเป็นสมาชิกสภาฯ และเราได้สมัครเป็นจิตอาสาด้วย เราจะต้องใส่ชุดอะไรไป  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 5)  ร่วมงานพิธีในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ 
ประธานสภา อบต. - ใส่ชุดจิตอาสาที่ได้รับพระราชทาน  ถ้าใครไม่ได้เป็นจิตอาสาก็ให้ใส่ชุดเครื่องแบบกากี  
นายทนงศักดิ์  เสาธง - วาระการดํารงตําแหน่งของเราสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามจะสิ้นสุดลง  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 3)  ในวันนี้แล้วคือวันที่ 18 ตุลาคม  แล้วในวันที่ 26 ตุลาคมจะให้เราใส่ชุดเครื่องแบบกากี คือ  
    เราหมดวาระแล้วเราจะแน่ใจหรือมีเครื่องยืนยันได้อย่างไรว่าเรายังดํารงตําแหน่งสมาชิกอยู่  
    เราจะได้ใส่เครื่องแบบหรือชุดไปร่วมพิธีให้ถูกต้อง  
นายเหลือ  เดือนประโคน - มีหนังสือประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.  ระบุว่าให้ผู้บริหารและ  
(นายก อบต.)   สมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าเขาจะประกาศให้มีการเลือกตั้งของอปท.ไม่ใช่  
    รักษาการ  
นายทนงศักดิ์  เสาธง - ขอสอบถามเรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการลงหินคลุกทําไมถึงดําเนินการล่าช้า  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 3)  มาก ทั้งๆที่เป็นงบประมาณของเราเอง  
นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการลงหินคลุกถนน ตามขั้นตอนการดําเนินการจัดซื้อ  
(นายก อบต.)   จัดจ้างของเราตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว และได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว  ตอนนี้ก็รอให้  
    ผู้รับจ้างมาดําเนินการต่อไป และในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2560 กองคลังได้ตรวจสอบ  
    งบประมาณแล้วปรากฏว่ามีงบประมาณเข้ามาเกินฝ่ายบริหารได้ปรึกษาหารือกันจึงได้โอน  
    งบประมาณในหมวดค่าใช้สอยไปซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกที่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 เพ่ือ  
    บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
ประธานสภา อบต. - มีท่านใดจะเสนอหรือจะสอบถามอีกบ้าง  
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - ตามท่ีผู้รับเหมาได้เอาหินคลุกมากองไว้ที่บริเวณลานกีฬาของ อบต.โคกมะขาม ซึ่งเป็น  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 4)  คอนกรีต  ถ้าเกิดความเสียหายคอนกรีตแตกร้าวจะทํายังไง  ใครจะรับผิดชอบ  เดี๋ยวก็จะ  
    เดือดร้อนถึงองค์การบริหารส่วนตําบลถึงสมาชิกสภาฯอีก  
นายเหลือ  เดือนประโคน - ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามมาผมเห็นด้วย  ถ้าผู้รับเหมาเอาหินคลุกออกจากบริเวณลาน  
(นายก อบต.)   กีฬาแล้วถ้าคอนกรีตแตกเสียหายก็ต้องให้ผู้รับเหมามาซ่อมแซม และถ้าจะทําโครงการ  
    ต่อไปก็จะไม่ให้เอามากองแบบนี้ตรงนี้อีก  
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกที่ได้ไปร่วมงานศพที่บ้านหนองอาแมะ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 4) 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - โรงเรียนบ้านหนองอาแมะจัดทําผ้าป่าเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน  จึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 5)  ร่วมเป็นประธาน รองประธาน และกรรมการในการทําผ้าป่าในครั้งนี้  
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นายสนอง  เนาว์ประโคน - ขอฝากท่านนายกฯเร่งผู้รับเหมาให้รีบดําเนินการโครงการจ่ายขาดเงินสะสมให้แล้วเสร็จ  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ 6) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนออีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก กระผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก  
    สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้การประชุม  
    สภาในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ผมขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

เลิกประชุม  เวลา  12.15  น. 
 

     
    (ลงชื่อ)    นพรัตน์   เนียมหัตถี ผู้จดรายงานการประชุม  
             (นายนพรัตน์   เนียมหัตถี)  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  
 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
  
  
  (ลงชื่อ)    บุญศรี   ประสงค์สุข ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   (นายบุญศรี  ประสงค์สุข)  
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4  
    
  
  (ลงชื่อ)     ทนงค์ศักดิ์    เสาธง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   (นายทนงค์ศักดิ์    เสาธง)  
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3  
 
 
  (ลงชื่อ)    สุทธิรักษ์    หล้าสุด คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
   (นายสุทธิรักษ์    หล้าสุด)  
    ขสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
 
 
      (ลงชื่อ)   ภูริเดช  จ่ายประโคน ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                                (นายภูริเดช  จ่ายประโคน)  
                           ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตาํบลโคกมะขาม                


