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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่  2  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่  23  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62  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 - -ลา- 
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 - -ลา- 

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 าดับท่ี 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    มั่งค่ัง  
4 นายวงศ์   ธนโชติโภคินกุล เลขานายก อบต.โคกมะขาม วงศ์   ธนโชตโิภคินกุล  
5 นางพจนา   ทองรักสี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  พจนา    ทองรักสี  
6 นางสาววัลลี     เภาสลัก หัวหน้าส านักปลัด วัลลี     เภาสลัก  

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว มีผู้มาประชุม จ านวน 12 คน ลา 3 คน คือ 1. นายทนงศักดิ์   เสาธง  สมาชิกสภา 
อบต.หมู่ที่ 3  , 2. นายทวีศักดิ์  เมียวประโคน  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5 และนายเขื่อน   เดือนประโคน  สมาชิกสภา อบต.
หมู่ที่ 6  มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 6 คน เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายภูริเดช  จ่ายประโคน  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกมะขามตรวจสอบครบองค์ประชุม และให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม
เข้าห้องประชุมและได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้เป็นการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2562 มีสมาชิกสภาฯ  
    ลา  3  คน  คือ  คือ  

1. นายทนงศักดิ์   เสาธง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3   
2. นายทวีศักดิ์  เมียวประโคน  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5  
3. นายเขื่อน   เดือนประโคน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6   
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่เข้าประชุมในวันนี้ ขอบขอบคุณท่ีท่านได้ให้ความส าคัญ 
ในการประชุมสภาฯ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที ่1 ประจ าปี  
พ.ศ. 2562   เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562 

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2562   
    ไปพร้อมกับบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี2562 

และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านก็ได้รับหนังสือไปแล้วนั้น  ท่านสมาชิกคงได้อ่านและ 
ตรวจรายงานการประชุมกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้อ่านหรือตรวจรายงานการ 
ประชุมก็ขอเชิญอ่านและตรวจดูว่าบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ มีข้อความใดหรือ 
ส่วนใดตกหล่นหรือแก้ไขเพ่ิมเติมตรงไหนอย่างไรบ้างขอเชิญท่านแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ 

ที่ประชุม  - ไม่มีการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มีท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ต่อไปขอเสียงรับรอง  ท่านใดเห็นว่าบันทึกรายงาน 

การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15  
สิงหาคม  2562  ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วขอเสียงรับรอง 

ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  10  เสียง   
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ไม่รับรอง   ไม่มี  
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี   
    พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2562 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
ประธานสภา อบต. - ในระเบียบวาระเสนอเพ่ือทราบนี้  มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ  ถ้ามีขอเชิญ 
    เสนอได้ 
ที่ประชุม  - ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    วาระทีส่อง  ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภา อบต. - ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 วาระท่ีสองขั้นแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ 
    ได้รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2563  ให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
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นายสุทธิรักษ์  หล้าสุด - ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม  ได้ก าหนดระยะเวลาให้คณะกรรมการแปร 
(ส.อบต.หมู่ 3/เลขาฯ  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รับค าเสนอแปร 
คณะกรรมการแปรญัตติ)  ญัตติ เป็นเวลา  3  วัน  คือ 

วันที่  16  สิงหาคม  2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันที่  17  สิงหาคม  2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
วันที่  18  สิงหาคม  2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นค าเสนอขอแปรญัตติและคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาแปร 
ญัตติในวันที่  19  สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. โดยที่ประชุมมีมติให้ยืนตามร่างเดิม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โดยไม่มีการแก้ไขแต่ 
อย่างใด  คณะกรรมการแปรญัตติจึงขอรายงานผลการพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณา 
ต่อไป   

ประธานสภา อบต. - ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอขอแปรญัตติและ 
    ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยืนตามร่างเดิมของข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนั้นขอเสียงรับรองจากสภาฯ  
    ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงาน 
ที่ประชุม  - รับรอง   10  เสียง 
    ไม่รับรอง   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

    4.2 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
    เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    วาระท่ีสาม  ขั้นลงมติ 
ประธานสภา อบต. - ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  วาระท่ีสาม ขั้นลงมติ  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมทั้งท่ี 
    แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม   
    ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน 
    สมควร   
    วรรคสอง  ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
    หรือไม่ 
    ต่อไปผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ฉบับนี้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ขอเชิญยกมือขึ้น 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ  10  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
    งดออกเสียง  1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
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ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    2563 ฉบับนี้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม และอาศัย 
    อ านาจตามความในมาตรา 87 วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
    บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  เมื่อสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่าง 
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้ 
    นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว  

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธานสภา อบต. - วันนี้ช่วงเย็นขอเชิญท่านผู้บริหารท่านสมาชิกฯที่ว่างร่วมฟังสวดอภิธรรมศพนายสุพจน์   
    หรีกประโคน ที่บ้านหนองอาแมะ หมู่4  และที่ประชุมท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนอขอเชิญ 
    เสนอได้  
นายเหลือ เดือนประโคน - ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ที่พิจารณาให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(นายก อบต.)   ประจ าปี 2563 ผ่านไปได้ด้วยดี 
นายกิจ  ชัยประโคน - เคยเสนอขอให้แก้ไขซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ าเพราะว่าช ารุดระยะเวลาก็นานแล้วแต่ยัง 
(ส.อบต.หมู่2)   ไม่ด าเนินการให้ อยากให้ผู้บริหารพิจารณาเรื่องนี้ด้วย  
นายเหลือ เดือนประโคน - เรื่องฝาปิดรางระบายน้ าที่ช ารุด ตอนนี้ได้มอบหมายให้กองช่างไปส ารวจในแต่ละหมู่บ้านว่า 
(นายก อบต.)   มีก่ีจุดกี่ฝาที่จะต้องซ่อมแซมทั้งหมดโดยจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกันตอนนี้ 
    งบประมาณก็กันไว้ให้เรียบร้อยแล้ว 
นายประจวบ  ปราศจาก - อยากเสนอขอให้ทางผู้บริหารฯได้พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนให้กับสมาชิกสภาด้วย ได้ยินว่า 
(ส.อบต.หมู่ 7)   งบประมาณผ่านเกณฑ์นานแล้ว ตอนนี้ภาษีสังคมก็มีมากข้ึน 
นายเหลือ เดือนประโคน - เรื่องรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล รายได้ต้องคงที่ติดต่อกันสามปี ตอนนี้รายได้คงที่ 
(นายก อบต.)   จะครบสามปีในปีนี้ ปีงบฯหน้าก็น่าจะปรับขึ้นค่าตอบแทนได้ การปรับขึ้นค่าตอบแทนก็ต้อง 
    ท าให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
นางสุกัญญา ไชยปลัด - ปรึกษาเรื่องถนนสาธารณะคุ้มสวายเรียงเส้นติดกับที่ดินของนายวีระ เครือเนียมและที่ดิน 
(ส.อบต.หมู่ 5)   ของนายกรัน โพยประโคน  ออกมาถึงถนนหมายเลข 24 ประมาณ 600 เมตร ว่าจะ 
    น าเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือปรึกษาหารือว่าจะท าอย่างไรให้ถนนสาธารณะเส้นนี้เป็นรูปเป็นร่าง 
    ขึ้น 
ประธานสภา อบต. - ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านผู้น าหมู่บ้านและชาวบ้านได้ช่วยกันออกไปถางทางให้สะอาดและปักหลัก 
    ให้ถนนเป็นรูปเป็นร่างแล้วน าเข้าสภาฯเพ่ือพิจารณาเข้าแผนพัฒนาต่อไป 
นายสนอง  เนาว์ประโคน - สอบถามเรื่องโครงการขุดลอกสระบ้านหนองไผ่หมู่6ไม่ทราบว่าจะได้ด าเนินการในช่วงไหน 
(ส.อบต.หมู่ 6)    
นายเหลือ เดือนประโคน - เรื่องขุดลอกสระบ้านหนองไผ่ ตอนนี้ก็รีบเร่งอยู่แต่ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบก็ 
(นายก อบต.)   คงจะอีกไม่นาน 
นางสุกัญญา ไชยปลัด - ถ้าของบฯไปซ่อมแซมถนนซึ่งเป็นเส้นทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร แต่ถนนเส้นนี้ 
(ส.อบต.หมู่ 5)   ไม่มีในแผนพัฒนาฯ ไม่ทราบว่าจะสามารถของบฯเพ่ือไปซ่อมแซมได้หรือไม่ 
นายเหลือ เดือนประโคน - โครงการที่จะท าอะไรต้องมีในแผนพัฒนาฯ แต่ถ้าไม่มีในแผนฯ ก็ต้องใช้งบฯซ่อมแซม 
(นายก อบต.) 
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นายประจวบ  ปราศจาก - อยากทราบว่าโครงการลงลูกรังเพ่ือปรับปรุงถนนไม่ทราบว่าได้ระบุความหนาหรือไม่ เพราะ 
(ส.อบต.หมู่ 7)   ที่ท ามาบางจุดมันก็บางไป 
นายเหลือ เดือนประโคน - โครงการปรับปรุงถนนโดยลงลูกรังเขาใช้ค าว่าหนาเฉลี่ยเขาจะระบุปริมาตรลูกรังเป็นคิว 
(นายก อบต.)   เพราะบางที่บางจุดก็มีหลุมลึกมากขรุขระมากจึงต้องใช้ความหนาโดยเฉลี่ย ในช่วงที่ผู้รับ 
    จ้างเข้าไปลงลูกรังให้ก็อยากให้ท่านสมาชิกได้ช่วยไปดูด้วยถ้าเห็นว่าบางมากก็ให้บอก 
    ผู้รับจ้างให้ลงเพ่ิมให้อีก 
นายแกน  ยึนประโคน - ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯท่ีไปลงลูกรังปรับปรุงถนนให้พอใจมากครับ 
(ส.อบต.หมู่ 1) 
นายบุญศรี  ประสงค์สุข - ผมเคยเสนอให้ทางฝ่ายบริหารท าหนังสือมอบทางสาธารณะให้เขาลงชื่อมอบทางให้เพ่ือจะ 
(ส.อบต.หมู่ 4)   ได้ด าเนินการปรับปรุงถนนได้แต่ก็ยังไม่ได้ท าอะไร 
นายเหลือ เดือนประโคน - ตอนนี้ได้มอบหมายให้กองช่างด าเนินการท าเอกสารเรื่องการมอบที่สาธารณะแต่ตอนนี้เจ้า 
(นายก อบต.)   หนา้ทีก่องช่างมีงานมากจึงยังไม่มีเวลาจัดเตรียมเอกสารให้ต้องขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ด้วย  
    โดยรวมแล้วในเรื่องการลงชื่อมอบทางสาธารณะก็ต้องมีท้ังผู้ใหญ่บ้านทั้งชาวบ้านที่เป็นที่ 
    ข้างเคียง คือทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะท าเอกสารให้แล้วให้ท่านเอาไปให้ผู้ที่มีส่วน 
    เกี่ยวข้องได้ลงชื่อ  
นางสุกัญญา  ไชยปลัด - พรุ่งนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมท าบุญโครงการธรรมะสัญจรที่วัดบ้านโคกเกลา 
(ส.อบต.หมู่ 5) 
ประธานสภา อบต. - ที่ประชุมมีท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนออีกบ้าง 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธานสภา อบต. - ถ้าไม่มที่านใดสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก กระผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้การประชุม 
    สภาในวันนี้ส าเร็จลุล่วงไปไดด้้วยดี  ผมขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  

เลิกประชุม  เวลา  12.05  น. 
 

     
    (ลงชื่อ)    นพรัตน์   เนียมหัตถี ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นายนพรัตน์   เนียมหัตถี) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
   
  (ลงชื่อ)    บุญศรี  ประสงค์สุข ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายบุญศรี  ประสงค์สุข) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
    
   (ลงชื่อ)   ทนงค์ศักดิ์    เสาธง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายทนงค์ศักดิ์    เสาธง) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 

/ลงชื่อ....คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม... 
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  (ลงชื่อ)    สุทธิรักษ์    หล้าสุด คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายสุทธิรักษ์    หล้าสุด) 
    ขสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
 
 
 
      (ลงชื่อ)  ภูริเดช  จ่ายประโคน ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                (นายภูริเดช  จ่ายประโคน) 
                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม                


