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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันที่   21  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕63  เวลา ๐๙.๓๐ 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 นายร าเพย   สิงหา สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 ร าเพย   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 ประจวบ   ปราศจาก  
15 นายประวิทย์  ชอบธรรม ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ ประวิทย์  ชอบธรรม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเหลือ  เดือนประโคน นายก อบต.โคกมะขาม เหลือ  เดือนประโคน  
2 นายสุเทพ   ผูกแก้ว รองนายก อบต.โคกมะขาม สุเทพ    ผูกแก้ว  
3 นายสงค์    มั่งคั่ง รองนายก อบต.โคกมะขาม สงค์    มั่งคั่ง  
4 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์   ธนโชตโิภคินกุล  
5 นางสาววัลลี    เภาสลัก หัวหน้าส านักปลัด วัลลี    เภาสลัก  
6 นางสาวปัฐมญชุ์    มีเสนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชก) ปัฐมญชุ์    มีเสนา  
7 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  พจนา   ทองรักสี  

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จ านวน 15 คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  7 คน  

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามตรวจสอบ
ครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 



2 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1   
    ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 ท่านสมาชิกสภาฯ มาประชุมครบทุกคน  และขอ 
    แนะน าปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนใหม่  นายประวิทย์  ชอบธรรม  ขอเชิญท่าน 
    ปลัดแนะน าตัวกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม    
นายประวิทย์  ชอบธรรม - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ท่านรองนายกองค์การ 
(ปลัด อบต.)   บริหารส่วนต าบล ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและท่านผู้เข้าร่วมประชุม 
    ทุกท่าน  กระผมนายประวิทย์  ชอบธรรม  ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ย้ายมาจากเทศบาลต าบลจันดุม อ าเภอพลับพลาชัย   
จังหวัดบุรีรัมย์  มาด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  
ระดับกลาง)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ตั้งแต่วันที่  6  มกราคม  2563   
กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างเต็มที่ ภายใต้ระเบียบและ 
กฎหมาย  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลทุกท่าน เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามให้ดียิ่งขึ้นไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ครั้งที่  1 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  20 ธันวาคม  2562 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ท าหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี 2563  
    และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1   
    ประจ าปี 2562 ไปพร้อมกันแล้วนั้นท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการประชุม 
    กันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญอ่านและ 
    ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไข 
    เพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20  
ธันวาคม  2562 ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  13  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  
    ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20  ธันวาคม  2562    

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
    (กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง) 
ประธานสภา อบต. - สืบเนื่องจากคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ครั้งแรก  เมื่อวันที่   
    27  พฤศจิกายน  2556  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้เสนอให้  

นายนพรัตน์    เนียมหัตถี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าหน้าที่เลขานุการสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล  แต่เนื่องจาก  นายนพรัตน์   เนียมหัตถี  ได้พ้นจากต าแหน่ง 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพราะได้เกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 1   
ตุลาคม 2562  ท าให้ต าแหน่งเลขานุการสภาฯ ว่างลง วันนี้ขอให้ท่านสมาชิกสภา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านเสนอชื่อเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลโคกมะขาม  และขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลชั่วคราวเพื่อด าเนินการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตามระเบียบฯ ต่อไป 

นายประวิทย์  ชอบธรรม - เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯชั่วคราว) (กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง)   

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

    (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  หมวด ๑ ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น  
    รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของ 
    สภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ 
    เลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี แทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน 
ต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
   ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทัง้นี้ให้ 
ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง 
ให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
   ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว 
พ้นจากต าแหน่ง  
   ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ 
สภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่า 
ผู้นั้นได้รับเลือก  
วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อ 
พนักงานหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิก 
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงครัง้เดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  

ประธานสภา อบต. - ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน 
  ต าบลโคกมะขาม 
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - ขอเสนอนายประวิทย์   ชอบธรรม  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม เป็น 
ส.อบต.หมู่ 5  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
ประธานสภา อบต. - ขอเสียงรับรองตามที่นางสุกัญญา  ไชยปลัด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 เสนอ  

นายประวิทย์   ชอบธรรม  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเลขานุการสภาองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
ที่ประชุม  - ผู้รับรองคนที่ 1  นายร าเพย    สิงหา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายสุทธิรักษ์   หล้าสุด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลเป็นเลขานุการสภาฯ อีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - เมื่อที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนออีกนอกเหนือจากที่นางสุกัญญา  ไชยปลัด  สมาชิก 
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    สภา อบต. หมู่ที่ 5  เสนอ นายประวิทย์  ชอบธรรม  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    เป็นเลขานุการสภาฯ  ให้ถือว่า  นายประวิทย์   ชอบธรรม  เป็นเลขานุการสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ปฏิบัติหน้าที ่
นายประวิทย์  ชอบธรรม - ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ให้ความไว้วางใจเลือกกระผม 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กระผมจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการ 
    สภาฯ อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลและ 
    ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ขอเชิญท่านประธานสภา 
    องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1  พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563  และก าหนดสมัย 
    ประชุมสามัญ  สมัยแรกของปีถัดไป 
ประธานสภา อบต. - เรื่องการเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2563 และก าหนดสมัย 
    ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ปี พ.ศ. 2564 

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุม 
สามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ 
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัย 
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม 
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  และเม่ือสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภา 
ท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ  
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.  2552  มาตรา  53  ก าหนดให้ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม 
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้อง 
ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนด วรรคสี่  ความว่า  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

    ล าดับต่อไปขอเชิญสภาฯ ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี 2563 
ก าหนดให้มีกี่สมัย  ก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2563  โดย 
เริ่มก าหนดสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  2563  และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม 
สามัญสมัยแรกของปีถัดไป คือประจ าปี 2564 ขอเชิญที่ประชุมสภาฯ ได้เสนอ 

นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด   - กระผมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  หมู่ที่ 7  ขอเสนอก าหนดสมัย 
(ส.อบต.หมู่ 7)   ประชุมสามัญ  ประจ าปี 2563  ก าหนดให้มี  4  สมัย  โดยเริ่มก าหนดวันเริ่มประชุม 
    ของสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ดังนี้ 

สมัยสามัญ  สมัยที ่2 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 พฤษภาคม 2563 มีก าหนด 15 วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที ่3 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 สิงหาคม 2563 มีก าหนด 15 วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที ่4 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 ธันวาคม 2563 มีก าหนด 15 วัน  
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และสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 มี 
ก าหนด 15 วัน 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2563   
    และก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจ าปี 2564  ขอเสียงรับรอง 
    ตามท่ีเสนอด้วย 
ที่ประชุม  - ผู้รับรองคนที่ 1  นางสุกัญญา  ไชยปลัด  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
    ผู้รับรองคนที่ 2  นายประจวบ   ปราศจาก   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ต่อไปขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบตามที่ท่าน 
    สมาชิกได้เสนอให้มีสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2563 มี  4  สมัย  โดยเริ่มก าหนด 
    วันเริ่มประชุมของสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ดังนี้ 

สมัยสามัญ  สมัยที ่2 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 พฤษภาคม 2563 มีก าหนด 15 วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที ่3 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 สิงหาคม 2563 มีก าหนด 15 วัน 
สมัยสามัญ  สมัยที ่4 ตั้งแตว่ันที่ 10 - 24 ธันวาคม 2563 มีก าหนด 15 วัน  
และสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 10-24 กุมภาพันธ์ 2564 มี 
ก าหนด  15  วัน 
ขอเชิญยกมือขึ้น 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  13  เสียง  
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

    ไมเ่ห็นชอบ    -ไม่มี-  

    4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  
    (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 
ประธานสภา อบต. - เรื่องการเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 –  
    2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563  ขอเชิญท่านนายกฯได้เสนอต่อที่ประชุม 
นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 –  
(นายก อบต.)   2565 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี   
พ.ศ. 2561 – 2565  ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2562  และองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
ด าเนินการตามโครงการที่มีในแผนพัฒนามาโดยตลอด  แตเ่นื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในเรื่องการจัดการขยะและเรื่องการด าเนินการ 
ของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประกอบกับผู้บริหารมีนโยบายที่ต้องการพัฒนา 
ต าบลโคกมะขามให้มีศักยภาพมากข้ึนโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาให้ความรู้แก่บุคลากรที่ 
มีความส าคัญของต าบลเพ่ือน าความรู้ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และ 
เนื่องจากไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นให้ครอบคลุมมากขึ้นเพ่ือให้ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ 
ผู้บริหาร 

ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย 
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นายประวิทย์  ชอบธรรม - เรื่องการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
    ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ทีเ่พ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย 
    เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
    ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น 
    อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  
    46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย 
    เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
    ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ 
    พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  
    ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 
    ตามมาตรา 46แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537  
    ด้วย และเม่ือแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ 
    ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความ 
    เห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
นายเหลือ  เดือนประโคน - การเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารที่จะเสนอเพ่ิมเติม 
(นายก อบต.)   เปลี่ยนแปลงได้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเพ่ือขอความเห็นชอบในการเพ่ิมเติม 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้  โดยมีรายละเอียดโครงการที่ขอเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 4 การส่งเสริมเศรษฐกจิแบบพอเพียงและเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมสัมมนา 
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของคนใน
ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนา
ชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯอบต. 
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจา้ง 
อบต. และผู้น า
ชุมชนและกลุ่ม 
อสม. กลุ่มอาชพี 
และประชาชนทัว่ไป 
เป็นตน้ 

  400,000 400,000 400,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาตนเอง
พัฒนาชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกิด
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของคนใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การจัดการสขุภาพ กีฬาและนันทนาการ 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับ

ผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี  
“ประโคนชัยเกมส์” 

เพื่อให้เยาวชนประชาชน
ในเขตต าบลมีพลานามัย
ที่ดี ท าให้เกิดความ
สามัคคีและน าไปสู่การ
พัฒนาต าบล 

เด็กและเยาวชน 
ในเขตต าบล 
โคกมะขาม 

- - 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

เด็กและเยาวชนใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์และห่างไกล

จากยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การสาธารณสขุ และการอนามัย 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์การคัดแยกและ
จัดเก็บขยะมูลฝอย 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รู้จักและเข้าใจการคัด
แยกขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน และสร้าง
รายได้จากการจ าหน่าย
วัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกด้วย
ตนเอง 
 

ประชาชนในเขต
บริการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โคกมะขาม 
จ านวน 7 หมูบ่้าน  

  30,000 30,000 30,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชน 
ต าบลโคกมะขาม 

มีจิตส านึก 
ในการคัดแยก 
ขยะมูลฝอย 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจัดฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัต ิ

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้มีบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ชว่ยเหลอื
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้แก่ จิตอาสาภยั
พิบัติขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
แห่งละ 50 คน/รุ่น 

  286,200 286,200 286,200 จ านวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏบิัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจา้พนักงาน
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ใน
พื้นที่เกิดเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็น
ระบบ และมีมาตรฐาน
เดียวกัน 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัต ิ

เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเพือ่ให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอยา่งถูกต้อง 

ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้แก่ จิตอาสาภยั
พิบัติขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

  50,000 50,000 50,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

จิตอาสาภัยพบิัติมี
ความรู้ความสามารถ
และเข้าใจในการ
ป้องกันและบรรเทาภยั
อันเกิดจากสาธารณภัย 

ส านักปลัด 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ โฆษณาและ
เผยแพร ่

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย แบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร 
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
จ านวน  10 ตัว 

-  230,000 230,000 230,000 ส านักปลดั 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ส านักงาน ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ รัชกาลที่ 10  - - 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ส านักงาน ซุ้มเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  

- - 100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 
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ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านผู้บริหารได้เสนอรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ทีป่ระชุมมี 
    ท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มีผู้อภิปราย 
ประธานสภา อบต. - ต่อไปขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  
    (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ขอเชิญ 
    ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  13  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  
    (เพ่ิมเติม ครั้งที ่1) พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม    

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
นายเหลือ เดือนประโคน - ตามท่ีสภาฯได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  
(นายก อบต.)   (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามไปแล้ว  

กระผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง  และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการในเรื่องที่จะต้อง
ด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน  กระผมจึงขอเสนอญัตติเพ่ือขอความ
เห็นชอบโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  
เพ่ือน าเข้าท่ีประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีท่านผู้บริหารฯ ได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนแก้ไข 
    เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วน  
    และในห้วงการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  สิ้นสุดในวันที่  24   
    กุมภาพันธ์  2563 ถ้าจะขออนุมัตเิปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญก็คงจะล่าช้า ดังนั้น 
    เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามที่ท่านผู้บริหารได้เสนอจึงขอแจ้งนัดประชุมสภาฯ  

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2563  ในวันจันทร์ที่  24 กุมภาพันธ์   
2563  ตั้งแต่เวลา  09.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ต าบลโคกมะขาม  ส าหรับการแต่งกายสวมชุดเครื่องแบบสีกากี  จึงขอแจ้งให้สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามทุกคนทราบและขอให้เข้าประชุมโดยพร้อม 
เพรียงกัน  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มที่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก  ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลโคกมะขามทุกท่านทีไ่ดเ้ข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้    
    และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ท าให้การประชุมในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
    เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม   ขอปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   
    ประจ าปี พ.ศ. 2563  เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
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    ปิดการประชุม  เวลา  12.50  น. 
 

(ลงชื่อ)     ประวิทย์   ชอบธรรม   ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                               (นายประวิทย์     ชอบธรรม) 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม   
 
 
 - 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) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
 
 

      (ลงชื่อ)   ภูริเดช  จ่ายประโคน ผู้รับรองรายงานการประชุม
                            (นายภูริเดช  จ่ายประโคน) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  


