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(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  2564 

คร้ังที่  1/2564 

เมื่อวันท่ี  10  มีนาคม  2564 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

 

ผู้มาประชุม 

ที่  ชื่อ – สกุล          ตำแหน่ง   ลายมือชื่อ 

1 นายแฉล้ม  มาบขุนทด   ประธานสภาฯ   แฉล้ม  มาบขุนทด 

2 นายสบาย  ทองรักษ์   รองประธานสภาฯ  สบาย  ทองรักษ์ 

3 นายอุดร  หาญณรงค์       เลขานุการสภาฯ   อุดร  หาญณรงค์ 

4 นายสำพันธ์  แพวขุนทด    สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  สำพันธ์  แพวขุนทด 

5 นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง      สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2   คูณ  ป้อพันธุ์ดุง 

6 นายทวี  บุญขุนทด     สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  ทวี  บุญขุนทด 

7 นายจำนอง  บุขุนทด        สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  จำนอง  บุขุนทด     

8 นายสำเริง  นนขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  สำเรงิ  นนขุนทด 

9 นายคมกฤษ  หงษ์ขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  คมกฤษ  หงส์ขุนทด 

10 นายกลม  เรียบขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  กลม  เรียบขุนทด 

11 นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  รุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม 

12 นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  ชัยวัฒน์  ชาตเิผอืก 

13 นางจรัสศรี  ชาญสูงเนิน   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  จรัสศรี  ชาญสูงเนิน 

14 นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  วัฒนกุล  กลิ่นหวาน 

15 นายวิวัฒน์  ขานสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9  วิวัฒน์  ขานสันเทียะ 

16 นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  ธวัชชัย  เปรมเพ็ชร 

17 นายสมพงษ์  เพชรนอก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  สมพงษ์  เพชรนอก 

18 นายอนุศร  ญาณรักษ์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11  อนุศร  ญาณรักษ์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1 นายจำลอง  ประทุมวงศ์             สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  ลา 

2 นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  ลา 

    

ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่  ชื่อ – สกุล   ตำแหน่ง   ลายมือชื่อ 

1 นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก  อบต.   อำนาจ  พงษ์ด้วง 

2 นายสมพร  ยำเกรง   เลขานุการนายก  สมพร  ยำเกรง 

3 นายศุภธัช  นิจประทุม   ผูอ้ำนวยการกองช่าง  ศุภธัช  นจิประทุม 

4 นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส   นักจัดการงานทั่วไป  คงเดช  ป้อมจัตุรัส 

5 นางดาวรุ่ง  ณะสีเสน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวรุ่ง  ณะสีเสน 

6 นายอานนท์  มิตรขุนทด   ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการฯ อานนท์  มิตรขุนทด 

7 นางสาวปุญญ์ธญาณัฏฐ์ หมื่นฤทธิ์ นักวิชาการศกึษา        ปุญญ์ธญาณัฏฐ์ หมื่นฤทธิ์ 

8 นางสาวปนัดดา  ยาป่าคาย  นักวิชาการสาธารณสุข  ปนัดดา  ยาป่าคาย 

9 พ.อ.อ. กฤตพรต  สวัสดิ์รักษา  เจา้พนักงานธุรการ พ.อ.อ. กฤตพรต  สวัสดิ์รักษา 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม (ไม่มี) 

เริ่มประชุมเวลา 10.00  น. 

วาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

   รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวสิามัญ สมัยทีห่นึ่ง  ครั้งที่  1/2564 

เมื่อวันที่  15  มกราคม  2564 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 17 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

    5.1 เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัย 

   สามัญสมัยแรกในปีถัดไป 

ประธานสภา อบต. ได้ถามในที่ประชุมสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะอภปิรายเสนอ 

นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม ส.อบต. หมู่ 6 เสนอสมัยประชุมสามัญ  ดังนี้ 

    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง  เริ่มวันที่ 10 มิถุนายน 2564 

    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม  เริ่มวันที่ 10 สิงหาคม 2564 

    สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่  เริ่มวันที่ 9 ธันวาคม 2564 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก... 
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    สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกในปีถัดไป  เริ่มวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 

   ทุกสมัยประชุมมกีำหนดไม่เกิน 15 วัน หากวันเริ่มประชุมสามัญสมัยใด ตรงกับ 

   วันหยุดราชการหรอืวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรอืมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอื่นใด ใหเ้ลื่อนเป็น 

   วันทำการถัดไป 

นายวัฒนกุล กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8 เป็นผู้รับรองคนที่ 1 

นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร ส.อบต. หมู่ 10 เป็นผูร้ับรองคนที่ 2 

ประธานสภา อบต. ได้ถามมติในที่ประชุมสภาฯ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 17 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

5.2 เพื่อพิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 แผนงานเคหะ

และชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า

บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตัง้ไว้ 

   287,000 พร้อมโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2564 

ประธานสภา อบต. ได้ให้นายก อบต.  อภิปรายเสนอในที่ประชุมสภาฯ  

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต.  ได้อภิปรายเสนอในที่ประชุมสภาฯ  ดังนี้ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้ตราข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 แผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟ้าถนน  หมวดค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้ 

287,000  บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ

ซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบนอกอาคารสำนักงาน  พร้อมติดตั้งตะแกรงเหล็กรอบ

อาคารช้ัน 2 แยกเป็น  

          1. งานตีฝ้ารอบอาคาร  ดังนี ้

    1.1 ฝา้เพดานภายนอกติดแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา้ 4 มม. โครงคร่าวเหล็ก 

ชุดสังกะส ีจำนวน 111 แผ่น 

1.2 เหล็กกล่อง 2X1 นิว้  จำนวน 95 เส้น 

1.3 เหล็กฉาบ ขนาด 40X40 มม. จำนวน 42 ท่อน  

1.4 สกรูแม่เหล็ก 3/4  จำนวน 3,400 ตัว 

1.5 เชงิชายสีขาว 8X4  จำนวน 37 แผ่น 

1.6 สีทารองพืน้  ปริมาตร 319.68 ตร.ม 

1.7 สีนำ้พลาสตกิทาภายนอก ปริมาตร 319.68 

1.8 ไม้มอ็บ 4 เมตร จำนวน 35 ตัว 

2. งานกั้นตะแกรง... 
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          2. งานกั้นตะแกรงเหล็กรอบอาคาร  ดังนี้ 

2.1 เหล็กกล่อง 2X1 นิว้  จำนวน 80 เส้น 

2.2 ลวดเชื่อม 2.6 ม. จำนวน 3 ห่อ 

2.3 ปุ๊กเหล็ก 3/8  จำนวน 100 ตัว 

2.4 สีกันสนิม  จำนวน 9 ลิตร 

2.5 ทินเนอร์ขนาด 2.1 ลิตร จำนวน 3 กระป๋อง 

2.6 ลวดตาข่ายถักขนาด 1.5x10 เมตร หนา 3.2 ม.ม. เบอร์ 10 ปริมาตร 

240 ตร.ม 

   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจง 

รายละเอียดโครงการพรอ้มโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  

2564 ดังนี้ 

ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเป็น 

          1. งานตีฝ้ารอบอาคาร  ดังนี ้

1.1 ฝา้เพดานภายนอกติดแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา้ 4 มม. จำนวน 120 แผ่น 

1.2 เหล็กชีลาย 4 เมตร หนา 0.4 มม.  จำนวน 95 เส้น 

1.3 เหล็กฉากซีลาย 1 นิว้ 2.5 เมตร  จำนวน 160 เส้น  

   - สกรูปลายสว่านหัวเวเฟอร์ จำนวน 5 กล่อง 

   - ตะปูคอนกรีตขนาด 3 นิว้ จำนวน 200  ตัว  

   - สีนำ้พลาสตกิ สีขาวควันบุหรี่ ปริมาตร 319.68 ตร.ม. 

   - งานรื้อถอนฝา้กระเบือ้งแผน่เรียบ ปริมาตร 319.68 ตร.ม. 

           2. งานตะแกรงกันนก  ดังนี้ 

2.1 เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนา 2.0 มม. ขนาด 1 ½ x 1 ½ นิ้ว ยาว 6 

เมตร จำนวน 80 ท่อน  

2.2 เหล็กฉาก ขนาด 25x25x3 มม. จำนวน 5 ตัว 

2.3 พุกเหล็ก 3/8 จำนวน 300 ตัว  

2.4 ลวดเชื่อม เบอร์ 2.6 มม.  จำนวน 10 กล่อง 

2.5 ตาข่ายถักขนาด 1 ½  หนา  3.2 มม. เบอร์ 10  โครงคร่าวเหล็กกล่อง

สังกะส ี ปริมาตร 240 ตร.ม 

2.6 สีน้ำมัน  ปริมาตร 75 ตร.ม. 

           3. งานเชงิชาย  ดังนี้ 

3.1 ไม้เชงิชายเนื้อแข็ง  ขนาด 1x8x3 เมตร จำนวน 48 แผ่น 

3.2 สกรู... 
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3.2 สกรูปลายสว่าน ¾ นิว้ จำนวน 1,500  ตัว 

3.3 เชงิชายน้ำย้อยเฌอร่า 20x0.8x100 ซม. จำนวน 155 แผ่น  

3.4 สีน้ำมัน  สีขาว  ปริมาตร 130.68 ตร.ม. งบประมาณ 335,500 บาท 

(สามแสนสามหมื่นหา้พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ขอโอนเงนิงบประมาณฯ  

   โอนลด 

    แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งานบุคลากรเงนิเดือน (ฝ่ายประจำ) เงนิเดือนพนักงาน 

ตั้งไว้     681,840  บาท  

งบประมาณคงเหลือ 459,790  บาท 

ขอโอนลด    48,500  บาท 

   โอนเพิ่ม 

    แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรังปรุง

ที่และและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานรอบนอกอาคารสำนักงาน  

พร้อมตดิตั้งตะแกรงเหล็กรอบอาคารช้ัน 2  

ตั้งไว้     287,000  บาท  

งบประมาณคงเหลือ 287,000  บาท 

ขอโอนเพิ่ม    48,500  บาท 

เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลโคก

เพชรพัฒนา  ตั้งงบประมาณไว้ไม่ถูกต้อง ค่าแรงและวัสดุที่ใช้ไม่สอดคล้องกับการ

ดำเนินงาน  และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

จำเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  พร้อมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564   จงึขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณฯ ดังกล่าว   ซึ่งการโอน

เงินครั้งนี้  เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ข้อ 29 

ประธานสภา อบต. ได้ถามมติในที่ประชุมสภาฯ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 17 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

 

5.3 เพื่อพิจารณา 
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5.3 เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองตะครอง  หมู่  7  ใช้

ที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  โฉนดที่ดินเลขที่  31531  เล่ม  

316  หน้า  31  ตำแหน่งที่ดินระวาง  5339 IV 7808  เลขที่ดิน  322  หน้าสำรวจ  

12447  ตำบลโคกเพชรพัฒนา  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ (ที่ตั้งระบบ

ประปาหมู่บ้าน)  เพื่อก่อสร้างอาคาร/ลานตากผลผลิตทางการเกษตรและดำเนิน

กิจการดา้นการเกษตร  

ประธานสภา อบต. ได้ให้นายก อบต.  อภิปรายเสนอในทีป่ระชุมสภาฯ  

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต.  ได้อภิปรายเสนอในที่ประชุมสภาฯ  ดังนี้ 

    ด้วยกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านหนองตะครอง  หมู่  7  ได้ขอใช้ 

ที่ดนิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาดังกล่าวเพื่อดำเนนิการ  ดังนี้ 

1. ก่อสร้างลานตากผลผลติทางเกษตร  ขนาด 40x50 เมตร 

2. ก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิตทางเกษตร  ขนาด 15x12 เมตร 

3. ใช้พื้นทีด่ำเนนิกิจการด้านการเกษตร 

จงึขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ให้กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวได้ใชท้ี่ดนิตามวัตถุประสงค์  

เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อไป 

ประธานสภา อบต. ได้ถามมติในที่ประชุมสภาฯ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 17 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ได้อนุญาตสมาชิกสภาฯ และผูเ้ข้าร่วมประชุมอภปิราย 

 ตามลำดับดังนี้ 

นายอานนท์ มิตรขุนทด  ผูอ้ำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ได้อภปิรายว่า  ม ี2 กลุ่มเกษตรกรที่ได้กู้ยืมเงนิ

เศรษฐกิจชุมชน คือ  สัญญาที่  8/2544  กลุ่มกองทุนหมุนเวียนซือ้ปุ๋ย หมู่ 7  โดย  

นายสุชาติ  เปียสันเทียะ  เป็นประธานกลุ่ม กู้ยืมเงิน  จำนวน  100,000 บาท  

ชำระหนี้แล้ว  20,000 บาท  คงเหลือ  80,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50  

ต่อปี  เป็นเงิน  123,263  บาท  รวมเงนิต้นบวกดอกเบีย้  ณ วันที่  30 กันยายน 

2563  เป็นเงิน  203,263.02 บาท 

  สัญญาที่  14/2544  กลุ่มเกษตรกรเลีย้งสุกร  หมู่  2  โดย  นายอำนาจ  

นารถสมบูรณ์  เป็นประธานกลุ่ม กู้ยืมเงนิ จำนวน 50,000 บาท ชำระหนีแ้ล้ว  

4,000 บาท  คงเหลอื  46,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50  ต่อปี  เป็นเงนิ  

35,520  บาท  รวมเงินต้นบวกดอกเบีย้  ณ วันที่  30 กันยายน 2563  เป็นเงิน  

81,520 บาท 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง... 
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นายอำนาจ  พงษ์ด้วง นายก อบต. อภปิรายว่า   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน 

นายคชา พรกิจำรูญ – บ้านนายชาญณรงค์ บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 2 

โครงการก่อสร้างถนนดิน ยกร่องพูนดินจากบ้านใหม่สถานี – คลองลำคันฉู  

บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า 

บ้านนายนาค เหิมขุนทด – บ้านนางเจือ แสงอ้น บ้านปากจาบ หมู่ที่ 9  ซึ่งเป็น 

โครงการตามข้อบัญญัติฯ  โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เดิม บริเวณแยกทางโค้ง

บ้านนายสอง พุ่มจัตุรัส หมู่ที่ 5 บ้านคันฉูเก่า (จ่ายขาดเงินสระสม ปี 2563) 

กำลังจะดำเนินการทำสัญญา 

  อบต. โคกเพชรพัฒนา  ได้มอบเงินช่วยเหลอืบ้านผู้ประสบอัคคีภัย  หมู่ 9

ราย  นางสาวนฤมล  พิมพ์เดช  จำนวน  49.500  บาท 

  หมู่บ้านใดมีผูป้่วยติดเตียง  จะมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

จำนวน 2 คน คอยให้บริการอยู่ในพืน้ที่ตำบลโคกเพชรพัฒนา  และผู้ใดจะเป็น

ผูป้่วยติดเตียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะเป็นผู้ประเมิน 

  และจะถามความเห็นของสภาฯ  ว่า  เห็นควรจะให้จัดการแข่งขันกีฬาต้าน

ยาเสพติด  “โคกเพชรพัฒนาเกมส์”  หรอืไม่ 

ประธานสภา อบต. ได้ถามมติในที่ประชุมสภาฯ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้ควรงดจัดการแข่งขันกีฬาฯ 17 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ได้ประกาศใช้ขอ้บัญญัติ เรื่อง  

การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2564  (กรณีองค์การบริหารส่วน 

ตำบลและกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการ)  ขอให้สภาฯ คัดเลือกผู้แทนองค์การ 

บริหารส่วนตำบล  จำนวน 8 คน  เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ำ

ด้วย 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบประกอบด้วย  1. นายอำนาจ  พงษ์ด้วง  2. นายชยัวัฒน์  ชาติเผอืก   

3. นางจรัสศร ีชาญสูงเนิน 4. นายอุดร หาญณรงค์ 5. นายวิวัฒน์ ขานสันเทียะ 

6. นายวัฒนกุล กลิ่นหวาน 7. นายสบาย ทองรักษ์ และ 8. นายอนุศร ญาณรักษ์ 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด  ได้ถามในที่ประชุมสภาฯ มสีมาชิกท่านใดจะอภปิราย

อีกหรอืไม่  เมื่อไม่มีจึงแจ้งในที่ประชุมสภาฯ ว่า  การประชุมครั้งต่อไปจะได้นัด

ประชุมโดยหนังสอื หากสมาชิกสภาฯ ผูบ้ริหาร มีญัตติที่จะเสนอก็ให้เสนอได้จะได้

นัดประชุมครั้งต่อไป พร้อมกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  12.05  น. 

 

(ลงช่ือ)... 
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(ลงช่ือ)      อุดร  หาญณรงค์   ผู้จดรายงานการประชุม 

                (นายอุดร  หาญณรงค์) 

                         เลขานุการสภา อบต. โคกเพชรพัฒนา 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

  (ลงช่ือ)    กลม  เรียบขุนทด 

(นายกลม  เรียบขุนทด) 

สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  5 

 

 (ลงช่ือ)    อุทัย  คล้อยชัยภูมิ    (ลงช่ือ)     วัฒนกุล    กลิ่นหวาน 

                 (นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ)    (นายวัฒนกุล    กลิ่นหวาน) 

                    สมาชิกสภา  อบต.  หมู ่ 6                       สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  8 

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ได้รับรองรายการประชุม สมัยประชุมสามัญ   

สมัยแรก  ครั้งที่  1/2564  ประจำปี  พ.ศ. 2564  วันที่  10  มีนาคม  2564  เมื่อคราวสมัยประชุม 

สามัญ  สมัยที ่ 2  ครั้งที ่ 1/2564  วันที ่ 10  มถิุนายน  พ.ศ.  2564 

                            

    (ลงช่ือ)        ผูต้รวจรับรอง  

                (นายแฉล้ม  มาบขุนทด) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
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