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(สำเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี  2564 

คร้ังที่  1/2564 

เมื่อวันท่ี  10  มถุินายน  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 นายจำลอง  ประทุมวงศ์            สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3   จำลอง  ประทุมวงศ์           

8 นายสำเริง  นนขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  สำเรงิ  นนขุนทด 

9 นายกลม  เรียบขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  กลม  เรียบขุนทด 

10 นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  รุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม 

11 นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  ชัยวัฒน์  ชาตเิผอืก 

12 นางจรัสศรี  ชาญสูงเนิน   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  จรสัศร ี ชาญสูงเนิน 

13 นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8  วัฒนกุล  กลิ่นหวาน 

14 นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  ธวัชชัย  เปรมเพ็ชร 

15 นายอนุศร  ญาณรักษ์   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11  อนุศร  ญาณรักษ์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1 นายจำนอง  บุขุนทด        สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3  ลา 

2 นายคมกฤษ  หงษ์ขุนทด   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  ลา 

3 นายอุทัย  คล้อยชัยภูมิ   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  ลา 

4 นายสมพงษ์  เพชรนอก   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  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 นายคงเดช  ป้อมจัตุรัส   นักจัดการงานทั่วไป  คงเดช  ป้อมจัตุรัส 

4 นางดาวรุ่ง  ณะสีเสน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวรุ่ง  ณะสีเสน 

5 นางสาวปุญญ์ธญาณัฏฐ์ หมื่นฤทธิ์ นักวิชาการศกึษา        ปุญญ์ธญาณัฏฐ์ หมื่นฤทธิ์ 

6 นางสาวปนัดดา  ยาป่าคาย  นักวิชาการสาธารณสุข  ปนัดดา  ยาป่าคาย 

7 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 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่  1/2564 

เมื่อวันที่  15  มนีาคม  2564 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 14 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

    5.1 ญัตติเพื่อพิจารณาเห็นชอบอนุญาตใหว้ัดป่าศลิาโพธิ์ใช้ที่ดิน  

(ส.ป.ก. 4-01 ข) เพื่อดำเนินการขอปฏิรูปที่ดนิจังหวัดชัยภูม ิยกที่ดนิให้เป็นที่ดิน 

สาธารณะตามวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างวัด 

ประธานสภา อบต. ได้ให้ นายสำเริง นนขุนทด ส.อบต. หมู่ 4 ผูย้ื่นญัตติอภิปรายในที่ประชุมสภาฯ 

นายสำเริง  นนขุนทด ส.อบต. หมู่ 4  ได้อภปิรายในที่ประชุมว่า ประชาชนและคณะกรรมการหมู่บ้านได้

มีการประชุมเมื่อวันที่ 7  เมษายน  2564  เห็นชอบให้ก่อสร้างวัดป่าศลิาโพธิ์และ

ได้ดำเนินการขออนุญาตจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ โดยจะยื่นขอ

ต่อสำนักงานปฏิรูปที่ดนิจังหวัดชัยภูมิ ตามเอกสารหลักฐานที่สำเนาใหส้มาชิกสภา

ฯ  ได้ดพูร้อมแลว้นั้น  จึงขอมตทิี่ประชุมสภาฯ เห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา อบต... 
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ประธานสภา อบต. ได้ถามมติในที่ประชุมสภาฯ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 14 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

5.2 ญัตติเพื่อพิจารณาเห็นชอบอนุญาตให้สำนักสงฆ์หรอืวัดหนา้เขื่อนใช้

ที่ดนิ (ส.ป.ก. 4-01 ข) เพื่อดำเนนิการขอปฏิรูปที่ดนิจังหวัดชัยภูมิ ยกที่ดนิให้เป็น

ที่ดนิสาธารณะตามวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างวัด 

ประธานสภา อบต. ได้ให้ นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง ส.อบต. หมู่ 2 ผูย้ื่นญัตติอภิปรายในที่ประชุมสภาฯ 

นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง  ส.อบต. หมู่ 2 ได้อภิปรายในที่ประชุมว่า ประชาชนและคณะกรรมการหมู่บ้านได้มี

มติเห็นชอบให้ก่อสร้างสำนักสงฆ์หรอืวัดหน้าเขื่อน  และจะได้ดำเนินการขอ

อนญุาตจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ โดยจะยื่นขอต่อสำนักงาน

ปฏรูิปทีด่นิจังหวัดชัยภูม ิตามเอกสารหลักฐานที่สำเนาให้สมาชิกสภาฯ  ได้ดูพร้อม

แล้วนั้น  จงึขอมตทิี่ประชุมสภาฯ เห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา อบต. ได้ถามมติในที่ประชุมสภาฯ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 14 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

5.3 ญัตติเพื่อพิจารณาเห็นชอบอนุญาตให้สำนักสงฆ์หรอืวัดหัวนาใช้ที่ดิน 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายางกลัก  เพื่อดำเนินการขอหรอืยกที่ดนิให้เป็นที่ดินใน

การก่อสร้างสำนักสงฆ์หรอืวัด 

ประธานสภา อบต. ได้ให้ นายจำนอง  บุขุนทด ส.อบต. หมู่ 3  ผูย้ื่นญัตติอภปิรายในที่ประชุมสภาฯ 

นายจำนอง  บุขุนทด ส.อบต. หมู่ 3  ได้อภปิรายในที่ประชุมว่า ประชาชนและคณะกรรมการหมู่บ้านได้มี

มติเห็นชอบให้ก่อสร้างสำนักสงฆ์หรอืวัดหัวนา  และจะได้ดำเนินการขออนุญาต

จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูม ิ โดยจะยื่นขอใชท้ี่ดนิในเขตป่าสงวน

แห่งชาตินายางกลัก  ตามเอกสารหลักฐานที่สำเนาให้สมาชิกสภาฯ  ได้ดูพร้อม

แล้วนั้น  จงึขอมตทิีป่ระชุมสภาฯ เห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา อบต. ได้ถามมติในที่ประชุมสภาฯ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 14 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

5.3 ญัตติเพื่อพิจารณาเห็นชอบอนุญาตให้สำนักสงฆ์หรอืวัดถ้ำมงคลใช้

ที่ดนิ ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายางกลัก  เพื่อดำเนินการขอหรอืยกที่ดนิให้เป็น

ที่ดนิในการก่อสร้างสำนักสงฆ์หรอืวัด 

ประธานสภา อบต. ได้ให้ นายธวัชชัย เปรมเพ็ชร ส.อบต. หมู่ 10  ผูย้ื่นญัตติอภปิรายในที่ประชุมสภาฯ 

นายธวัชชัย เปรมเพ็ชร  ส.อบต. หมู่ 10  ได้อภิปรายในที่ประชุมว่า ประชาชนและคณะกรรมการหมู่บ้านได้

มมีติเห็นชอบให้ก่อสร้างสำนักสงฆ์หรอืวัดถ้ำมงคล  และจะได้ดำเนินการขอ 

 

อนุญาต... 
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อนญุาตจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ  โดยจะยื่นขอใชท้ี่ดนิในเขต 

ป่าสงวนแห่งชาตินายางกลัก  ตามเอกสารหลักฐานที่สำเนาให้สมาชิกสภาฯ  ได้ดู

พร้อมแลว้นั้น  จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบต่อไป 

ประธานสภา อบต. ได้ถามมติในที่ประชุมสภาฯ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 14 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

5.5 ญัตติเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เพื่อจัดสรรอาหารกลางวัน  

ประธานสภา อบต. ได้ให้นายก อบต.  อภิปรายเสนอในที่ประชุมสภาฯ  

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต.  ได้อภิปรายเสนอในที่ประชุมสภาฯ  ดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 18 

กำหนดว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้

แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม  ก่อนปีงบประมาณถัดไป  และข้อ 22 กำหนดว่า  เพื่อ

ประโยชน์ของประชาชน  องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่ นอาจเพิ่ ม เติมหรือ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  รวมไปถึงการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน

ตำบลโคกเพชรพัฒนา  ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่  อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  มีความจำเป็นที่ต้องการ

เพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 

ฉบับที่ 3 ขึ้น  จงึขอมติอนุมัติแผนพัฒนาท้อง (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 

3  จากสภาฯ  เพื่อจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป  
(รายละเอียดตามบัญชรีายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3  (ผ.02) แนบท้ายรายงานการประชุม) 

ประธานสภา อบต. ได้ถามมติในที่ประชุมสภาฯ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 14 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

5.6 ญัตติเพื่อพจิารณาอนุมัติใชจ้่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เพื่อจัดสรรอาหารกลางวัน 

ประธานสภา อบต. ได้ให้นายก อบต.  อภิปรายเสนอในที่ประชุมสภาฯ  

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต.  ได้อภิปรายเสนอในที่ประชุมสภาฯ  ดังนี้ 

 

ตามหนังสอื... 



5 
 

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/5138 – 5213 ลงวันที่ 30 มีนาคม 

2563 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อ 

สนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 

(เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษท้องถิ่น 

นั้น  เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณดังกล่าวอยู่ในช่วงระบาดของโรคโควิด-19 รอบ

แรก  โรงเรียนในเขตพื้นได้ปิดทำการเรียนการสอน  แต่ได้เปิดการเรียนการสอน

ชดเชย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาจงึมไิด้โอนเงินค่าอาหาร 

กลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ งบประมาณจึงตกเป็นเงินสะสมประจำปี กอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  จึง

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เนื่องจากยังไม่ได้โอนเงินจัดสรรอาหารกลางวัน ไปยัง

โรงเรียนในเขตตำบลโคกเพชรพัฒนาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกเพชร

พัฒนา เป็นจำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย 

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนโคกเพชร 

วิทยาคาร  จำนวน  145,000  บาท 

2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนโคกสำราญ

ราษฎร์อำนวย  จำนวน  30,000  บาท 

3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโคกคึม (สง่า

ประชาสรรค์)  จำนวน  103,000 บาท 

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านซับยาง 

   จำนวน  41,000 บาท 

5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนอง

ตะครอง  จำนวน  62,000  บาท                                        

6. เงนิอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนปากจากวิทยา 

   จำนวน  119,000  บาท 

7. เงนิอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

อบต.โคกเพชรพัฒนา  จำนวน   82,800  บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิน้  582,800 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ประธานสภา อบต. ได้ถามมติในที่ประชุมสภาฯ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 14 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

วาระที่  6... 
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วาระที่  6  เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด ได้อนุญาตสมาชิกสภาฯ และผูเ้ข้าร่วมประชุมอภปิราย 

 ตามลำดับดังนี้ 

นายธวัชชัย  เปรมเพ็ชร ส.อบต. หมู่ 10  ได้อภิปรายสอบถามผูบ้ริหารว่า  เนื่องจากฤดูฝนส่งผลกระทบต่อ

ถนนลูกรังในเขตพื้นที่ชำรุดเสียหาย  ประชาชนได้รับความลำบากในการสัญจรไป

มาเป็นอย่างมาก  จึงขอให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไข  หรือนำเงินบริษัทกังหันลมที่

ชำระภาษีมาช่วยแก้ไขปัญหาได้หรอืไม่ 

นายชัยวัฒน์  ชาติเผอืก ส.อบต. หมู่ 7  ได้อภิปรายสอบถามผูบ้ริหารว่า  ในหมู่บ้านหนองตะครองก็มีถนน 

ลูกรังชำรุดหลายจุดหลายเส้นทางเช่นกัน  น่าจะมีการตั้งงบประมาณไว้ซ่อมแซม 

โดยเฉพาะ 

นายสำเริง  นนขุนทด  ส.อบต. หมู่ 4 ได้อภิปรายสอบถามผูบ้ริหารว่า  ในหมู่บ้านคลองบงพัฒนาก็ได้รับ 

ผลกระทบเช่นเดียวกัน  และประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ในบางเส้นทาง 

นายรุ่งศักดิ์  ฟ้าคุ้ม  ส.อบต. หมู่ 6   ได้อภปิรายสอบถามผูบ้ริหารว่า  ฝากกองช่างให้เร่งรบีซ่อมแซม 

ไฟฟ้าสาธารณะ หากชักช้าไฟฟ้าสาธารณะจะชำรุดเพิ่มหลายจุด 

นายคูณ  ป้อพันธุ์ดุง  ส.อบต. หมู่ 2  ได้อภิปรายสอบถามผูบ้ริหารว่า  ขอให้ผู้บริหารดูแลซ่อมแซมถนน 

เพราะเป็นเส้นทางที่ลำเลียงพืชผลทางการเกษตรของประชาชน 

นายอำนาจ  พงษ์ด้วง   นายก อบต.  ได้อภิปรายตอบว่า ต้องยอมรับว่าการดำเนินการแก้ไขเป็นไปด้วย 

ความลา่ช้า เนื่องจากงบประมาณอุดหนุนมาช้า อาจจะเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ 

โรคโควิด-19 

 -ไฟฟ้าสาธารณะที่ดำเนนิการซ่อมแซมล่าช้า เนื่องจากรถกระเชา้ไฟฟ้ามี 

คันเดียว แต่ตอ้งซ่อมแซมไฟฟ้าทั้ง 11 หมู่บ้าน  และต้องดำเนนิการตามลำดับคิวที่ 

แจ้งซ่อมแซมต่อเจ้าหน้าที่ไว้  อีกทั้งยังมงีานตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่ประชาชนแจ้งมา จึง 

เกิดความล่าช้าดังกล่าว  สำหรับเรื่องภาษีกังหันลมมอบให้ นางดาวรุ่ง ณะสีเสน 

อภปิรายตอบแทน  

นางดาวรุ่ง  ณะสีเสน  ตำแหน่งนักวิเคราะหฯ์ อภปิรายว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 

มหีนา้ที่จัดเก็บภาษีโรงเรอืนและที่ดิน จำนวน 23 ตน้  เป็นเงิน 300 บาท สำหรับ 

ภาษีรายได้ในรูปแบบอื่นนั้นยังไม่ทราบ เพราะยังไม่ครบรอบปีภาษีที่เปิดกิจการ 

ต้องสอบถามท้องถิ่นใกล้เคียงที่มกีังหันลมเช่นเดียวกันว่ามีรายได้ตรงนีอ้ย่างไร 

นายวัฒนกุล  กลิ่นหวาน ส.อบต. หมู่ 8 ได้อภิปรายว่า  ตามที่สภาฯ อนุมัติใหบ้ริษัทกังหันลมมาก่อสร้าง 

กังหันลมในพื้นที่นัน้  หากจัดเก็บภาษีได้จำนวน  300  บาท  ถือว่านอ้ยมาก จึง 

ขอให้สภาฯ พิจารณาในครั้งต่อไปก็ไม่ให้ผ่านสภาฯ โดยง่าย 

ประธานสภา อบต... 
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ประธานสภา อบต. โดยนายแฉล้ม มาบขุนทด  ได้ถามในที่ประชุมสภาฯ มสีมาชิกท่านใดจะอภปิราย

อีกหรอืไม่  เมื่อไม่มีจึงแจ้งในที่ประชุมสภาฯ ว่า  การประชุมครั้งต่อไปจะได้นัด

ประชุมโดยหนังสอื หากสมาชิกสภาฯ ผูบ้ริหาร มีญัตติที่จะเสนอก็ให้เสนอได้จะได้

นัดประชุมครั้งต่อไป พร้อมกล่าวปิดประชุม 

ปดิประชุมเวลา  12.05  น. 

(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 

 

สภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ได้รับรองรายการประชุม สมัยประชุมสามัญ  

สมัยทีส่อง  ครั้งที่  1/2564   วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เมื่อคราวประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้ง

ที่ 1/2564  วันที่ 10 สิงหาคม 2564 

                            

    (ลงช่ือ)        ผูต้รวจรับรอง 

                (นายแฉล้ม  มาบขุนทด) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
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