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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่   24  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62  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 - -ลา- 
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 - -ลา- 
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 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 นายสุเทพ    ผูกแก้ว รองนายก อบต.โคกมะขาม สุเทพ    ผูกแก้ว  
3 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์   ธนโชตโิภคินกุล  
4 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  พจนา   ทองรักสี  
     

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้มาประชุม จํานวน 13 คน  และมีผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน  4 คน  
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นายภูริเดช   จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามตรวจสอบ
ครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขามเข้าห้องประชุมและได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   
    ครั้งที่ 1  ประจําปี พ.ศ. 2562 ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําปี  
    2562  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2562  กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัย 
    ที่  2  ประจําปี 2562 ระหวา่งวันที่  10 – 24 พฤษภาคม 2562 มีกําหนด 15 วัน   
    สภาฯ จึงได้กําหนดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี  2562 ในวันนี้วันที่   
    24  พฤษภาคม  2562  วันนี้มีท่านสมาชิกสภาฯ ลา  2  คน  คือ 

1. นายบุญศรี    ประสงค์สุข  สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 
2. นายเขื่อน    เดือนประโคน  สมาชิกสภา  หมู่ที่ 6 
และต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

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

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีสภาฯ  ได้ทําหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี 2562  
    และส่งไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1   
    ประจําปี 2562 ไปพร้อมกันแล้วนั้นท่านสมาชิกคงได้อ่านและตรวจรายงานการประชุม 
    กันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการประชุมก็ขอเชิญอ่านและ 
    ตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไข 
    เพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจําปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  
20 กุมภาพันธ์  2562  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  ขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  11  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  
    ประจําปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2562    

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญท่านนายกฯ ได้เสนอเพ่ือทราบ 
นายเหลือ  เดือนประโคน - วันนี้มีเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบสองเรื่อง 
(นายก อบต.)   เรื่องท่ี 1 ศูนย์มหาวิทยาวิทยาลัยชีวิตจริงประโคนชัยได้รับโอนจัดสรรเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์จากสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)  
    จํานวนหลายเครื่อง และตอนนี้ทางศูนย์มหาวิทยาลัยชีวิตจริงประโคนชัยจะย้าย 
    สํานักงานไปที่อ่ืนและจะขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ไปด้วย  ทางด้านกํานันตําบล 

โคกมะขามและผู้นําชุมชนทราบเรื่องก็ไม่ยอมให้เอาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปด้วยและได้นํา 
เครื่องคอมพิวเตอร์มาฝากไว้ที่ อบต.ของเรา ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่จากสํานักงานสถิติ 
จังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าตรวจนับและตรวจสภาพทรัพย์สินของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 
มหาวิทยาลัยช  วิตจริง  เมื่อวันที่  13 พฤษภาคม  2562 และสํานักงานสถิติจังหวัด 
บุรีรัมย์มีความประสงค์จะถ่ายโอนครุภัณฑ์จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมหาวิทยาลัย 
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ช  วิตจริงให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม แต่ตอนนี้เอกสารที่เกี่ยวข้องยังไม่ 
ครบยังไม่เรียบร้อยถ้าเอกสารเรียบร้อยก็จะเสนอเข้าท่ีประชุมสภาเพ่ือรับโอนต่อไป 

    เรื่องท่ี 2 ตอนนี้มีหนังสือสั่งการมาใหม่ให้ทําแผนต่อเนื่องมีระเบียบให้ทําแผน 5 ปี   
    ล่าสุดนี้มีหนังสือแจ้งให้เราเตรียมการทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ยกเลิกแผน 4 ปี โดย 
    แนวทางคิดว่าจะเอาโครงการในแผน 4 ปี ไปใส่ในแผน 5 ปี ตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังอยู่ 
    ระหว่างการจัดทําแผนพัฒนาฯ 5 ปี แต่ช่วงนี้ท่านสมาชิกท่านใดคิดว่ารายการโครงการ 
    ในแผน 4 ปี ที่เรามียังไม่ครบถ้วนอาจมีตกหล่นให้ท่านประสานกับช่างให้ออกไปสํารวจ 
    และประมาณการเพ่ือนําเข้าแผนพัฒนาฯ 5 ปี ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่าช่วงนี้กําลัง 
    รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาฯ 5 ปี ขอให้ทุกท่านได้ไปสํารวจ คือโดยรวมแล้วจะ 
    เอาแผน 4 ปี ไปใส่ในแผน 5 ปี ถ้ามีตกหล่นก็สามารถเพ่ิมเติมได้จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม 
    ทราบ 
นายนพรัตน์  เนียมหัตถี - ตามท่ีท่านนายกฯ ได้เสนอเรื่องการรับโอนเครื่องคอมพิวเตอร์ ขอชี้แจงในฐานะที่ผม 
(ปลัด อบต./เลขาฯสภาฯ)  เป็นปลัด เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายตรงนี้ก็อยากจะอธิบายให้เข้าใจ  ถ้า 
    หากหน่วยงานอื่นจะมอบครุภัณฑ์ให้เรา ก็ให้เขาทําบันทึกทําหลักฐานแล้วรับมอบได้เลย  

และนํามาลงทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์และลงไว้ว่าได้รับมอบจากหน่วยงานนี้ไว้เป็น 
หลักฐานไว้เลย  แต่ที่ท่านนายกฯบอกว่าจะนําเข้าท่ีประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบไม่ต้องทําตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาขอความเห็นชอบ นายกฯมีอํานาจ 
ที่จะรับโอนได้เลย โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ พอรับโอนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ 
พัสดุลงทะเบียนคุมได้เลยก็ขอนําเรียนที่ประชุมจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  และที่สําคัญต้อง 
ตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ที่จะรับโอนด้วยว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ถ้าใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องรับ   

ประธานสภา อบต. - การส่งมอบวัสดุมีหลายรายการ แต่ว่ามันมีจํานวนไม่ครบ ทีนี้การรับมอบก็ต้องรับมอบ 
    เฉพาะจํานวนของที่มีอยู่จริงและสามารถใช้งานได้จริง 
นายเหลือ  เดือนประโคน - การรับโอนก็ต้องรับโอนตามจํานวนที่ถูกต้อง แต่ตอนนี้เอกสารการรับโอนก็ยังไม่ 
(นายก อบต.)   เรียบร้อย ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ ตอนนี้เพียงแต่แจ้งว่า 
    เขายังทําเอกสารไม่เรียบร้อย ตอนนี้คือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูว่าเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ใช้ได้หรือไม่ ก็จะรับโอนเฉพาะเครื่องที่สมบูรณ์เรียบร้อย 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภา อบต. - ขอเชิญที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบขอเชิญเสนอได้ 
นายประจวบ  ปราศจาก - ขอหินคลุกทางเชื่อมจากถนนคอนกรีตและซอยบ้านผู้ใหญ่ ระยะทางประมาณ 70 กว่า 
(ส.อบต.หมู่ 7)   เมตร ความกว้าง 3 เมตร  ช่วงนี้หน้าฝนการเดินทางลําบากมากเดือดร้อนมาก 
นายธนาธิป  ปานะโปย - ฝากเรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางมอญ ชัยประโคน – ศูนย์โตโยต้า ขอให้ 
(ส.อบต.หมู่ 2)   ท่านนายกฯ ได้ช่วยดูแลดําเนินการให้ด้วย  
นายเหลือ  เดือนประโคน - ถนนสายนี้มีในข้อบัญญัติ งบประมาณมีแล้ว ตอนนี้เอกสารเสนออยู่ที่ ผอ.กองช่าง  ถ้า 
(นายก อบต.)   เซ็นต์ครบก็ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย จะดําเนินการใน 
    ปีงบประมาณนี้  ส่วนตามที่ได้มีแจ้งเรื่องความเดือดร้อนมา ที่นําเสนอมา หมู่ 3 ถนนดิน  
    2 สาย ประมาณการไว้แล้วรองบประมาณ และตรงไหนที่เดือดร้อนอีกขอเชิญเสนอ 
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นายทนงศักดิ์   เสาธง  - ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนน้ําท่วมถนน ขอสนับสนุนรางระบายน้ํา 2 สาย คือสายจาก 
(ส.อบต.หมู่ 3)   บ้านนายสุเทียน  เสาเกลียว ถึงบ้านนายสุพจน์  กันสุมาโส  ระยะทาง 110 เมตร และ 
    หินคลุกบ้านนางขํา  จงใจงามถึงบ้านนางทองคํา  บ้านอินทร์  ระยะทาง  60 เมตร   
    ท่านนายกฯเคยไปรับปากชาวบ้านว่าจะทําให้แต่ก็ยังไม่ได้ทํา 
นายเหลือ  เดือนประโคน - ตอนนี้ที่จะให้ดําเนินการมีของ หมู่ 3  ถนนดิน  1  เส้น  กับ  หมู่ 7  ที่เขาถมถนนที่มี 
(นายก อบต.)   ลูกรัง และหมู่ 4 มีทั้งหมด  3  เส้น  ตอนนี้กําลังให้ช่างไปสํารวจและประมาณการจะ 
    ลงลูกรังให้  ตอนนี้คือรอดูว่าจะมีเสนอเรื่องความเดือดร้อนมาอีกหรือไม่  ตรงนี้ใช้งบ 
    ฉุกเฉิน ถ้าดูแล้วมีความเดือดร้อนมากเกินงบฉุกเฉิน ผมก็จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
    เพราะฉะนั้นขอให้ท่านสมาชิกได้ไปตรวจสอบความเดือดร้อนและเสนอมา ผมก็จะ 
    พิจารณาดูความจําเป็นในเรื่องความเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหน 
นางสุกัญญา   ไชยปลัด - ขอหินคลุกสายหน้าบ้านนางสุดทา  ถึงบ้านนายพาน  กาประโคน  และหินลูกรังข้าง 
(ส.อบต.หมู่ 5)   บ้านนายเครื่อง  เหลือสุข  ถึงบ้านนายธงธารา  เหลือสุข  รถใหญ่เข้าไม่ได้ 
นายเหลือ  เดือนประโคน - โครงการที่นําเสนอเข้ามาตอนแรกๆ ไม่มีในแผนก็ไม่สามารถทําได้  ถ้าจะจ่ายขาดเงิน 
(นายก อบต.)   สะสมต้องมีในแผน  ที่ไม่มีในแผนก็ต้องทําเป็นซ่อมแซมไปก่อนก็ต้องดูงบประมาณด้วย 
นายรําเพย   สิงหา - โครงการของหมู่ 4 บ้านหนองอาแมะ ถนนสายบ้านนายอุดร ถึงบ้านนางเจ๊ก ที่ได้โอน 
(ส.อบต.หมู่ 4)   งบประมาณมาก่อสร้างถนนหน้าโรงเรียน นายกฯรับปากว่าถ้ามีงบประมาณจะ 
    ดําเนินการให้  ไม่ทราบว่าจะได้ดําเนินการหรือไม่ 
นายเหลือ  เดือนประโคน - สําหรับโครงการของหมู่ 4 จะดําเนินการจ่ายขาดเงินสะสม 
(นายก อบต.) 
นายแกน   ยึนประโคน - เรื่องถนนดิน คลองตาทิศ ถึงโรงงานเย็บผ้าของกํานันเลิศ ตรงนั้นการสัญจรลําบากมาก 
(ส.อบต.หมู่ 1)   เป็นทางเหมือง อยากให้ขุดร่องถนนดินซ้ายขวาให้เดินได้ทั้งสองข้างทาง ตรงนั้นเป็นทาง 
    ระบายห้วยด้วย  เป็นถนนขนส่งทางการเกษตร   ระยะทางประมาณ 600 เมตร 
นายเหลือ เดือนประโคน - ให้ท่านสมาชิกประสานช่างให้ประมาณการ และนําเข้าแผนพัฒนาฯ 5 ปีเลย 
(นายก อบต.) 
นายทนงศักดิ์  เสาธง - เรื่องไฟสาธารณะที่หมู่ 3 ไฟจะติดถึงหนึ่งถึงสองทุ่มหลังจากนั้นก็ดับ ขอให้ทางช่างไปดู 
(ส.อบต.หมู่ 3)   ให้หน่อย 
ประธานสภา อบต. - เรื่องไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 3 ผมจะอธิบายผมเป็นคนไปเดินปิดเปิดทุกวัน เมื่อวานผมไป 
    เดินถอดหลอดออกโคมละสองหลอดบางคนเขาไม่เข้าใจว่าไม่ให้ถอดบางคนให้ถอด 
    หลอดเดียวเพ่ือให้ไฟมันเดินทีนี้ก็เดินถอดหลอดโคมที่มีสองหลอดชาวบ้านไม่เข้าใจคิดว่า 
    เราไม่เปิดให้ถอดออกทุกโคมที่มีสองหลอดก็มีจํานวนหลายโคมอยู่ และไปต่อเมื่อคืนดับ 
    อีกสามทุ่มก็ดับก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรก็ให้ช่างไปดูว่าเป็นยังไง สองอาทิตย์ที่ผ่านมา 
    ผมเป็นคนเปิดปิดอยู่ตลอดเปิดตอนเย็นปิดตอนเช้าไม่อย่างนั้นก็ดับทั้งหมดทุกซอยต่อ 
    สายตรงเอาก็ยังดับอีกจะแก้ปัญหายังไง ผมดูตลอดกลางคืนก็เดินสํารวจว่าหลอดไหน 
    เสียบ้าง ช่างที่บ้านก็บอกให้ไปซ่อมให้ถอดออกเหลือหลอดเดียวแต่ก็ยังดับอยู่เหมือนเดิม 
    สามทุ่มกว่าก็ดับ ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรต้องให้ช่างไปดู นี่ก็เดือดร้อนเรื่องไฟฟ้า 
    สาธารณะ 
นายเหลือ  เดือนประโคน - เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ คือเราจ้างไฟฟ้าให้มาสํารวจเพ่ือขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะคือใช้ไฟ 
(นายก อบต.)   ฟรีไฟอัตโนมัติเขาไปสํารวจก็จะทราบว่าหมู่นี้ใช้ไฟหมดไปเดือนละเท่าไรเขาก็จะคํานวณ 
    เลยว่าหมู่นี้จะได้ไฟฟ้าสาธารณะที่เขาจะติดต้ังให้เราจะได้ประมาณกี่หลอด ถ้าสมมติว่า 
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    เขาตั้งไว้ 20 หลอด แต่พอดีเราติดไปเยอะพอเกินไปเยอะไฟมันก็ไม่ทํางาน  
    เพราะฉะนั้นมีทางเดียวที่จะแก้ไขผมจะทําเรื่องไปที่การไฟฟ้าให้เขาประมาณการเพ่ิม 
    จํานวนหลอดให้อีกก็ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้  
นายกิจ   ชัยประโคน - หมู่ 2 ที่ผมเคยเสนอฝาปิดรางระบายน้ํา ประมาณ 4 – 5 ฝา ตอนนี้มันแตกหักจนเป็น 
(ส.อบต.หมู่ 2)   หลุมหมดแล้วกลัวจะเกิดอันตรายเพราะตอนนี้เด็กนักเรียนก็เปิดเรียนแล้ว และหมู่ 2 ที่ 
    ยังไม่ได้ใส่หินคลุกก็เป็นซอยจากบ้านนายสมาน ถึงที่นาของนายแสวง  โพยประโคน   
    ระยะทางประมาณไม่ถึง 120 เมตร  
นายเหลือ  เดือนประโคน - เดี๋ยวจะทําการปรับปรุงโดยใส่ลูกรังให้  ส่วนเรื่องรางระบายน้ําจะมอบหมายให้ช่างไป 
(นายก อบต.)   เดินสํารวจฝารางระบายน้ําทั้ง 7 หมู่บ้านว่ามีก่ีจุดมีกี่ฝา ให้ทําครั้งเดียวให้จบเลย  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดมีข้อเสนอหรือมีข้อซักถามอีกบ้าง ถ้ามีขอเชิญเสนอได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม 
    ทุกท่านทีไ่ดเ้ข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้   และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท่ี 
    เกี่ยวข้องที่ทําให้การประชุมในวันนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นไปตามระเบียบวาระ
    การประชุม   ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
    ปิดการประชุม  เวลา  11.20  น. 

(ลงชื่อ)     นพรัตน์    เนียมหัตถี    ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ 
                                (นายนพรัตน์    เนียมหัตถี) 

              ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม/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) 
     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7  
 

      (ลงชื่อ)   ภูริเดช  จ่ายประโคน ผู้รับรองรายงานการประชุม
                            (นายภูริเดช  จ่ายประโคน) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกมะขาม  


