
  

 

 

 

 

 

 
บันทึกรายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 2  ประจําป พ.ศ.๒๕๖2 

วันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖2 
 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 

เริ่มประชุมเวลา   9.๓๐   น. 

                 เม่ือไดเวลา  ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเขาหองประชุม  
และไดนับจํานวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม       ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมในวันนี้ไดเขาประชุม           
๒1 ทาน ไมมาประชุม 1 ทาน โดยนายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   
ไดเปนตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุม  ตามระเบียบ
วาระ ดังนี้  
 
    ระเบียบวาระท่ี  1        - เรื่องประธานแจงในท่ีประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ   สําหรับวันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  ในสมัย  
    (ประธานสภา ฯ)           สามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 2  ประจําป 2562   ประเด็นสําคัญของการประชุมในครั้งนี้ก็จะ   
                                   เปนเก่ียวกับการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ป2563   ใน   
                                   วาระท่ี 2 การแปรญัตติ  ซ่ึงเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม  ท่ีผานมา    คณะกรรมการแปร  
                                   ญัตติก็ไดมารอรับคําแปรญัตติ  และเม่ือวันท่ี   21 สิงหาคม  คณะกรรมการก็ไดมา   
                                   ประชุมกันเรียบรอยแลว  มาวันนี้จะเปนการแปรญัตติสภา ฯ ใหญตอไป  ก็เขาสู   
                                   ระเบยีบวาระตอไปครับ   
  
   ระเบียบวาระท่ี  2         - เรื่องรับรองการประชุมท่ีผานมา 
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ      ก็ขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมานะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)            เปนการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3  ประจาํป  2562  เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม 
                                   2562   ตรวจสอบดูวาสวนไหนบางท่ีผิดหรือถามีขอตกบกพรองประการใดก็จะ      
                                   ไดนําไปแกไขตอไป  เชิญครับ  (สักครู)   
 
นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  -  มีสมาชิกทานใดท่ีจะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมม้ัยครับ    ถาหากวาไมมี 
     (ประธานสภา ฯ)           ผมก็จะขอมติในท่ีประชุมนะครับ (สักครู) ครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นควรรับรอง                     
                                    การประชุมสมัยสามัญ ท่ี  2 ประจําป  2562  กรุณายกมือข้ึนครับ 

 

     มติท่ีประชุม            -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  21  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 
 
   ระเบียบวาระท่ี  3      -   กระทูถาม   
                                      (ไมมี) 

 

   ระเบียบวาระ.../ 
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   ระเบียบวาระท่ี  4        - เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณา 
                                  4.๑  -  วาระท่ี  2   แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                                                           ประจําปงบประมาณ 2563  

 นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  -ครับ   ก็ขอเชิญคุณทองเนตร  วาที  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ไดรายงาน 
     (ประธานสภา ฯ)           ผลการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติใหท่ีประชุมสภาฯ ทราบ  เชิญครับ 
 
   นายทองเนตร  วาที       -เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะครับ    ผมนายทองเนตร  วาที      
     (สมาชิกหมูท่ี 11)        สมาชิกสภา ฯ   หมูท่ี 11     ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติก็ขอรายงาน   
                                   การแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ  ครับ  สืบเนื่องจากท่ีประชุมสภา ฯ   ได  
                                   มีมติเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
                                   2563ในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  3 เม่ือวันท่ี 15  สิงหาคม 2562  ท่ีผานมา      
                                   โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติไปแลวนั้น       คณะกรรมการแปรญัตติ   
                                   ไดดําเนินการประชุมครั้งแรกเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  และมารอรับการ  
                                  ยื่นเสนอคําแปรญัตติ    เม่ือวันท่ี19 -20 สิงหาคม ตามกําหนดระยะเวลา    โดยได   
                                  ดําเนินการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งท่ีสองและไดเชิญทางคณะผูบริหารเขา   
                                  รวมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
                                  ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม ผลการพิจารณาปรากฏวาไมมีสมาชิกสภาฯ   
                                  หรือคณะผูบริหาร ไดยื่นคําเสนอแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการ   
                                  แปรญัตติจึงไดพิจารณารวมกันโดยละเอียดถ่ีถวนแลว จึงมีมติยืนยันท้ัง 5 ทาน  ใหคง  
                                  รางเดิมขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 โดยไมมีการแกไข  
                                  เพ่ิมเติมแตอยางใด  จึงขอนําเรียนตอสภา ฯ เพ่ือพิจารณาตามระเบียบในวาระท่ี 2   
                                  และในวาระท่ี 3 ตอไป  ขอบคุณครับ 
 
นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - ครับ   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติก็ไดรายงานตอสภาฯ แลววาในการมารอคํา   
      (ประธานสภาฯ)         แปรญัตติ  เม่ือวันท่ี  19  สิงหาคม     ก็ไมมีทานสมาชิก ฯ  และคณะผูบริหารไดยื่น   
                                  แปรญัตตินะครับ มาวันท่ี 21  สิงหาคม  คณะกรรมการแปรญัตติก็ไดเขามารวมการ     
                                  ประชุมอีกครั้ง  ก็ไมมีการแปรญัตติ  ก็แสดงวาท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เห็น   
                                  ควรใหคงไวตามรางเดิม โดยไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมในหมวดใดแตอยางใด  
                                  ก็ถือวาใหคงรางเดิม  ทางสภา ฯ ก็ไดรับรายงานแลวนะครับ เราก็จะมาประชุมกันอีก   
                                  ครั้งในวันจันทรท่ี 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 เชนเดิมนะครับ   การแตงกาย   
                                  ก็ชุดสีกากีเหมือนเดิม  สมาชิกบางทานก็สอบถามวาทําไมครั้งกอน ๆ ถึงมีการแตงชุด   
                                  สุภาพ  ผมก็ดูแลววาแตงชุดสีกากีนาจะดูดีกวา  ครับ  ทานปลัด ฯ  มีอะไรจะแจงตอ   
                                  ท่ีประชุมสภา ฯ   เพ่ิมเติมไหมครับ  
 
นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน  - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  เจาหนาท่ีผูเขารวมประชุมทุกทานนะ   
     (ปลัดอบต. โคกเพชร)     ครบั     ผมก็ขออนุญาตเรียนเรื่องระเบียบวาระการประชุมนะครับ  ในตอนนี้เรา   
 

ประชุม.../ 
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                                   ประชุมกันอยูในระเบียบวาระท่ี 4  ก็ตองคุยกันอยูในเรื่องการแปรญัตติ     ซ่ึงทาน  
                                   ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ก็ไดแถลงผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  
                                   ตอสภาไปแลว  ก็ปรากฏวาในหวงวันท่ี 19 - 20 ท่ีผานมาก็ไมปรากฏวามีสมาชิก ฯ    
                                   ทานใด  ยื่นเสนอคําแปรญัตติมา  ทางคณะกรรมการก็ไดประชุมกันไปเม่ือวันท่ี  21    
                                   สิงหาคม  ซ่ึงวันนั้นผมก็ไดเดินทางไปจังหวัดอํานาจเจริญ ก็ไดมอบหมายใหทางทาน 
                                   หัวหนาสํานักปลัดเขารวมประชุมแทน พอดีผมไปประสานงานในเรื่องของบประมาณ   
                                   ท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรไดเสนอไป   ก็ถือวาเปนขาวดีท่ีเราจะไดรับ   
                                   งบประมาณโครงการถนนคอนกรีตอีก 2 เสน  แตก็มีอีกหลายโครงการนะครับ   แต   
                                   เนื่องจากขอมูลของทางอบต.เรายังไมเรียบรอย ซ่ึงทางปลัดฯทางนายกฯ ตองรับรอง   
                                   ไดวาโครงการท่ีดําเนินการไปแลวสามารถดําเนินการไดจริงๆ ก็เลยเนนไปท่ีโครงการ   
                                   ถนนคอนกรีต  ซ่ึงมันงายตอการดําเนินการ เราเสนอไป 4 โครงการก็มีท่ีไดรับอนุมัติ  
                                   แลวก็คือถนนบานระกาไปบานเปยมตาลวก  ใบจัดสรรตอนนี้อยูท่ีทางอําเภอนะครับ    
                                   ซ่ีงนายอําเภอก็ไดลงนามแลว  ก็จะไดดําเนินการหาผูรับจางตอไป   ก็คิดวาจะเรงรัด   
                                   ดําเนินการใหเสร็จภายใน  30 กันยายน นี ้   เนื่องจากวาเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     
                                   ทีนี้ท่ีเหลืออีก  3 โครงการ  ก็ตัดของบานโคกเพชรออกไป     เนื่องจากใชประมาณ  
                                   ของขอบัญญัติดําเนินการ  ก็เหลืออีก 2 โครงการ  ซ่ึงท่ีผมไปก็เอา 2 โครงการนี้  ไป   
                                   ยืนยันกับเขา ก็เสร็จสิ้นเรียบรอยดี   คาดวาใบจัดสรรจะมา  วันท่ี 20 กันยายน  ซ่ึง   
                                   ถามาแลวก็คงจะตองดําเนินการเรื่องกันเงินตอไป       ก็นาจะดําเนินการไดในเดือน   
                                   ตุลาคม  อันนี้ก็เรียนทานสมาชิก ฯ นะครับ ก็มีอีกหลาย โครงการนะครับ  แตก็ดวย   
                                   ขอมูลท่ีเราตองดําเนินการใหเรียบรอยกอน  ก็เดี๋ยววาระอ่ืน ๆ ผมก็มีเรื่องท่ีผมไดไป   
                                   ประชุมท่ีจังหวัดก็มีอีกหลายเรื่องท่ีจะเรียนใหทานสมาชิก ฯ ทราบ   สําหรับในวาระ  
                                   ชั้นแปรญัตติก็ไมมีสมาชิกทานใดขอแปรญัตติ  จริง ๆ   คณะกรรมการเองก็สามารถ  
                                   แปรญัตติไดนะครับ  โดยเสนอขอลดงบประมาณไดแตเพ่ิมไมได  อันนี้ก็เปนหลักการ   
                                   ท่ัวไป  ซ่ึงในสวนท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดดําเนินการประชุมเสร็จสิ้นแลว ในสวน  
                                   ของการแปรญัติในชั้นสภา  โดยปกติทาน สมาชิกฯ  จะไมสามารถอภิปรายไดในการ   
                                   ปรับลดงบประมาณได เนื่องจากไมมีใครเสนอญัตติไว  แตสามารถอภิปรายซักถามได     
                                   ตอไปก็จะเปนในชั้นลงมติซ่ึงทานประธานสภา ฯ ก็ไดแจงกับทานสมาชิก ฯ แลว   ก็   
                                   ขอบคุณทานสมาชิก ฯ  ท่ีไดชวยดําเนินการมาในชั้นแปรญัตติ ตอจากนี้ก็คงจะเสนอ   
                                   ใหทานประธานสภาฯ ได ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปขอบคุณครับ 
 
 นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  -  ครับ  ทานสมาชิกมีขอสงสัยอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ    ถาไมมี  ผมจะขอมติท่ี   
        (ประธานสภา ฯ)        ประชุมนะครับ   ทานสมาชิกทานใดเห็นควรท่ีจะคงไวตามรางเดิม  โดยไมมีการ  
                                    เปลี่ยนแปลงแกไข ใด ๆ  กรุณายกมือข้ึนครับ 
 
     มติท่ีประชุม            -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  21  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 
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   ระเบียบวาระท่ี  5       -  เรื่องท่ีเสนอใหม 
                                       (ไมมี) 

   ระเบียบวาระท่ี  6       -  เรื่องอ่ืน ๆ 
                                      

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ ทานสมาชิกทานใดท่ีมีเรื่องใดท่ีจะนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือใหคณะผูบริหารทราบ                        
   (ประธานสภา  ฯ)           ก็ขอใหทานนําเสนอไดครับ  เชิญครับ  หัวหนาสมชาย 
 
นายสมชาย  จันครา       -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ ทางสํานักปลัดก็มี      
(หัวหนาสํานักปลัด)           เรื่องจะนําเรียนทานสมาชิก ก็คือ ในเรื่องการไปศึกษาดูงานท่ีสถานีวิจัยลําตะคอง นะ  
                                  ครับ  กําหนดการเราก็จะเดินทางตอนตี 4 ครึ่ง  นะครับ ของเชาวันท่ี 29  สิงหาคม     
                                  ไปถึงนั่นก็จะประมาณเท่ียงพอดี  ก็จะไปทานขาวท่ีนั่น    ก็จะมีการฝกอบรมเขาฐาน   
                                  กันเลย  ก็จะมีโครงการเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงท่ีนั่น   ก็คงจะใชเวลาครึ่งวันแลวก็  
                                  เขาพักท่ีนั่นเลย  สถานท่ีพักก็จะพัก  2 ทานตอหอง  แลวก็จะมีในสวนของเจาหนาท่ี  
                                  พัฒนาชุมชน ก็คือ ทานฉลองท่ีไดรับเชิญเปนวิทยากร ไดเดินทางไปกับเราดวยซ่ึงทาน 
                                  จะเกษียณราชการในปนี้  เราก็อาจจะมีการแสดงมุทิตาจิต      ใหกับทานดวยนะครับ    
                                  วันท่ีสองเราก็จะเดินทางไปยังศูนยเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    คายสุรนารี    
                                  ท่ีโคราชนะครับ  ก็จะไดเขาไปในชวงบายนะครับ  เนื่องจากชวงเชาทางท่ีนั่น  เขาเอง   
                                  ตองตอนรับอีกคณะหนึ่งแลวก็เดินทางกลับ    อาจจะถึงบานประมาณสองทุมนะครับ    
                                  ตอนนี้ก็มีประมาณ 56 ทานแลวนะครับก็จะมีทานสมาชิก ฯ ท่ีจะเดินทางไปสวนหนึ่ง    
                                  ก็ขอใหเตรียมของใชสวนตัวไปดวย สวนชุดท่ีจะใสเขาไปในสถานท่ีศึกษาดูงาน  ในวัน  
                                  แรกก็จะเปนเสื้อสีเหลืองนะครับ  ส   วนวันท่ีสองก็ใหใสเสื้อแกปท่ีเรามีกันอยูนะครับ     
                                  กําหนดการเราก็จะแจงไปยังทานสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับ    ในเบื้องตนเพียงเทานี้  
                                  กอน  ขอบคุณครับ 
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ ทานสมาชิกทานใดท่ีมีเรื่องใดท่ีจะนําเสนอตอสภา ฯ  อีกม้ัยครับ  (สักครู) 
       (ประธานสภา  ฯ)         ครับ  ถาไมมีก็ขอเชิญทานปลัด ฯ  ครับ 
                                    
ณัฐธีร เปยมธราพัฒน       -ครับ   ขอบคุณทานประธานครับ     เม่ือสักครูนะครับ  ทานหัวหนาสมชายก็ไดนํา 
   (ปลัดอบต.โคกเพชร)         เรียนตอทานสมาชิก ฯ  เก่ียวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงไปแลวนะครับ    ทาน  
                                    สมาชิกก็คงจะไดรับความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง     ซ่ึงทานสมาชิกทุกทานนะ  
                                    จะเขาใจกันไปบางแลว  เพราะวาเราไปศึกษาดูงานในเรื่องนี้คอนขางบอย  ก็ถือวา   
                                    เปนหลักปรัชญาของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ก็เปนสิ่งท่ีดีนะครับ    ใหพวกเราประหยัด   
                                    กันตอไป  เพราะวาจากการประชุมของผูวาราชการจังหวัดท่ีผมเขาประชุมเม่ือวันท่ี    
                                    20 ท่ีผานมา  ทานก็คอนขางจะเปนหวงในเรื่องเศรษฐกิจ       เศรษฐกิจบานเราก็  
                                    คอนขางมีปญหา ท้ังในเรื่องสงครามการคาระหวางจีนกับสหรัฐอเมริกาก็กระทบเรา   
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                                   ท้ังโดนกีดกันทางการคากับสภาพยุโรป   ซ่ึงเขาปลดเราจากธงแดง  ธงเหลือง    เปน   
                                   ธงเขียวแลวนะครับ ในเรื่องการสงออกอาหารทะเล    ซ่ึงในความเปนจริงก็ยังสงออก  
                                   ไมไดนะครับ  เพราะเราถูกตั้งกับแพงภาษีในสินคาท่ีจะตองนําเขา eu เยอะ   ตอนนี้   
                                   ก็สูเวียดนามไมได  ก็ลําบากรัฐบาลเหมือนกันท่ีจะตองไปเจรจา    แลวมาเจอรัฐบาล   
                                   ในสภาพยังไมเต็มรอยอีก เงินในระบบเราก็นอยลง พวกนกัการเมืองก็ยิ่งไปชูนโยบาย  
                                   เรื่องคาแรงก็ลําบากพวกเรามากข้ึน  ทานรองผูวา ฯ แกก็บอกวาคนท่ี  จะอยูไดมีอยู    
                                   3 กลุม ก็คือขาราชการกินเงินเดือน บางทานบอกพระก็อยูไดก็เพราะพุทธศาสนิกชน  
                                   เราเองก็ยังศรัทธาในพระพุทธศาสนา  พระก็อยูไดไม ตองใชเงิน อันนี้ไมไดวานะครับ     
                                   กลุมท่ีสามก็คือ นักโทษ  นักโทษอยูในเรือนจํา  แลวพวกเรานี่อยูกันคอนขางลําบาก     
                                   บัตรประชารัฐก็ไมสามารถไปซ้ือของรานท่ัวไป   อยางไปซ้ือปลาท่ีตลาดก็ไมได  ก็นํา   
                                   เรียนทานสมาชิกวาในชวงหวงเดือนนี้ถึงชวงป    63  เราเองก็ตองระมัดระวังในการ   
                                   ใชจาย นายก ฯ  แกก็บอกเองวา  เศรษฐกิจบานเรามีปญหา    แตคิดวาประเทศเรา   
                                   นาจะไปรอดเพราะวาเรามี จีดีพี ท่ีคอนขางดี  กูเงินไดเกง  อีกเรื่องท่ีผมจะเรียนทาน   
                                   สมาชิกก็คือ  ในเรื่องงานแซนโฏนตา  เราจะจัดงานวันท่ี 23 – 25  กันยายน   เม่ือ  
                                   วันท่ี 20 ทางกองการศึกษา ฯ ก็ไดประชุมไปแลว    ก็คงจะไดแจงรายละเอียดทาน  
                                   สมาชิกไปแลว อยางปนี้เราไดลําดับขบวนท่ีก็ฝากทานสมาชิก ฯ  ท านผูนําเตรียมตัว   
                                   ดวยก็อาจจะเชานิดนึง ก็เปนกิจกรรมท่ีเราตองทํารวมกัน    ปนี้เห็นวาทางจังหวัดให   
                                   ไมรูจะจริงม้ัย   แลวก็มีงบประมาณอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของอีก  ก็เปนเรื่องของทางอําเภอ   
                                   กับเทศบาล  สวนเราก็ทําหนาท่ีไป    ปนี้เราก็จะเอาแบบพอประมาณ   ทานหัวหนา   
                                   สมชายตองขออนุมัติทานผูวานะครับ เรื่องการยกเวนระเบียบการจัดงานซ่ึงปนี้นาจะ   
                                   เกิน  5 เปอรเซ็นต แน ๆ  เพราะถาทางสตง. มาตรวจพบอีก เราก็อาจจะตอลําบาก   
                                   คืนเงินกันอีก  ทีนี้ในสวนของการประดับรถ  ผมก็ใหนโยบายไปวาใหจางเหมาไปเลย     
                                   จะไดไมตองลําบากพวกเรามานั่งทําเองเหมือนปท่ีแลว  เอามืออาชีพ   เขามาทําเลย     
                                   สวนเครื่องเครื่องเซนก็เห็นวาจะใหทางพ่ีนองเราดําเนินการ  สวนเรื่องนางรําเขาก็ไป  
                                   รอตรงนั้นเลย  จริง ๆ  ผมไมเห็นดวยกับการจัดงานแบบนี้เลย   เพราะมันวุนวายกัน    
                                   เราก็ไมอยากไปขัดแยงกับเขา  อยางปท่ีแลวรถขบวนก็ไมได จอดใหเราไดถายรูปเลย     
                                   ทีนี้ก็มาทักทวงผลการประกวดวาตําบลนั้นกรรมการเอียงเอน เทศบาลทําไมไดตลอด    
                                   หลายทานก็บนวาชงเองกินเอง  เราก็ดูกันตอไป    งานแสงสีเสียงก็เห็นวาปนี้ทุมทุน   
                                   มหาศาล  ทานก็ลองไปดู วิธีการจัดงานก็ไปลอกศรีพฤทเธศวรมา ในมุมมองผมก็มอง   
                                   วาเราไมตองไปตามแบบเขาหรอก  ผมวาเราแหจากตําบลใครตําบลมันไปเลย    แห  
                                   เสร็จก็เอารถไปจอด ก็คือจบไมสรางความเดือดรอนใหใคร   มันไมกระทบการจราจร   
                                   เสนหลัก สวนเรื่องนางรําผมก็คิดวาถาทํา  มาตรฐานเวทีใหญ ๆ หนอย   ก็ใหนางรํา   
                                   ข้ึนไปรําเลย  40 คน  ชวงหาโมงเย็นถึงสองทุม  เอาเปนวันละ  7 ตําบล ท้ัง 3 วัน   
                                   ไปเลย  กรรมการก็ดูไป  พวกเราก็นั่ง   กินพาแลงไป  สวนตัวหลัก  ก็คืองานแสดง   
                                   แสง ส ีเสียง  ก็แสดงวันละรอบบนเวทีไปเลย มันก็จะไมวุนวายก็นําเรียนทานสมาชิก   
                                   ในสวนของงานแซนโฎนตา  เพียงเทานี้  ทีนี้เรื่องท่ีจะเรียนทานตอท่ีผมไดไปประชุม 
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                                   ท่ีจังหวัดก็มีเรื่องของแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการขุด   
                                   ลอกแหลงน้ําสาธารณประโยชนท่ีตื้นเขินพ.ศ. 2547 เรียนทานสมาชิกวาในหมูบาน   
                                   ท่ีมีปญหาเก่ียวกับแหลงน้ําสาธารณประโยชนท่ีมันตื้นเขินท่ีจะประสงคจะดําเนินการ   
                                   ตามระเบียบตัวนี้ก็ใหทานคุยกับฝายแผน     สํานักปลัดจะไดนําเรื่องเขาแผนไปตาม   
                                   ระเบียบเสนอทานผูวา ฯ  ซ่ึงโครงการนี้เอง   ก็เปนการแกปญหาท่ีทางอบต.  ไมตอง  
                                   จางเหมามาขุดดิน เพราะถาอบต. ทําก็ถือวาเปนทรัพยสินของอบต.ไปขายไมได  ถา   
                                   ไปทําก็ถือวามีความผิดแตถาเปนโครงการดินแลกน้ําเนี่ยทางผูรับจางก็สามารถตกลง   
                                   กับทางอบต.  ก็สามารถเอาดินไปจําหนายได  อบต.ก็ไดน้ํา  แตเราไมตองจายคาจาง     
                                   อันนี้ก็เปนระเบียบท่ีเปดชองใหเราดําเนินการในการแกปญหาภัยแลง ก็มีหลายท่ีท่ีได   
                                   ดําเนินการไปแลวอยางตําบลโสน ท่ีทําไปแลว  ถาทานสมาชิก ฯ สนใจจะดําเนินการ   
                                   ก็แจงไดนะครับ  ตอไปเรื่องของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซ่ึงผมก็ไดนําเรียนไปในชวงตน   
                                   แลว    ก็มีเรื่องของขยะโคกเพชรยังไมสมควรทํา      เพราะวาถาทําเดี๋ยวจะมีปญหา   
                                   มาก ก็นําเรียนทานนายก ฯ วาใหชะลอไปกอน  ไปเรื่องการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน   
                                   สะอาด ขุขันธเราก็เปนอําเภอใหญ แตปนี้เราไมไดเขาประกวดก็แจงทานทราบ ตอไป   
                                   โครงการ 1  จังหวัด  1   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   1    โครงการตนแบบเฉลิม   
                                   พระเกียรติ   อันนี้เราก็ยังไมไดสงไปนะครับ แตเดี๋ยวจะคุยกับทางทานนายกฯ อีกที  
                                   ตอไปก็เปนเรื่อง  การจัดทําขอบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดวยการควบคุม    
                                   การเลี้ยงหรือปลอยสัตว อันนี้ก็ฝากนิติกร ไปดูดวยนะครับ ไปหาราง      เพ่ือท่ีจะได  
                                   นําเสนอสภาตอไปก็จะเปนโครงการอนุรักษพันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   ซ่ึง 
                                   อบต.  สะเดาใหญของอําเภอขุขันธเข รับไปตอไปเรื่องการบันทึกขอมูลสถานท่ีติดตั้ง   
                                   ฟรีไวไฟ  อันนี้ดําเนินการไปแลวอีกเรื่องก็คือเรื่องสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย     อันนี้เรียน 
                                   ทานสมาชิกวาเปนเรื่องสําคัญ    อันนี้เราออกขอบัญญัติไปแลวนะครับ   ฝากหัวหนา  
                                   สมชายไปดูดวยวาเรากําหนดไวเทาไหร    เรื่องตอไปก็คือ สูบแลวไปท้ิงไหน    ตรงนี้   
                                   สําคัญ  เพราะวาตอนนี้เรื่อง ใหญมันมา  ก็คือเรื่องพยาธิใบไมในตับ     มันมาจากสิ่ง   
                                   ปฏิกูลพวกนี้  ตัวเลขมันไปโชวอยูท่ีกระทรวงสาธารณสุข  ก็เลยเกิดขอพิพาทระหวาง  
                                   กระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงมหาดไทย  เพราะสาธารณสุขรณรงคเรื่องสวมรอย    
                                   เปอรเซ็นตแต   ไมไดดําเนินการในเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูล วันนี้ก็เลยตองมาหาวิธีแก     
                                   อยางท่ีรถดูดสวมนําไปเทตามท่ีตาง ๆ นี้   มันก็ทําใหเกิดปญหาวาพยาธิมันก็ไมไดถูก   
                                   กําจัด เพราะมันไมไดถูกบําบัด ถูกกําจัดโดยระบบ  ก็กลายเปนหนอนชอนไชไปตาม  
                                   แหลงดิน  แหลงน้ําสาธารณประโยชนตาง ๆ แลวก็ไปอยูในสัตวน้ําตางๆ เราก็ไปเอา  
                                   ปลามาทานกันก็มาวนเวียนอยูในรางกายเรา       ทีนี้เราจะทํายังไงกัน อบต. ไดเงิน   
                                   คาธรรมเนียม  2,500 บาท   ผูประกอบการไดไปเทาไหร  ไปท้ิงท่ีไหน    เราก็ไมรู   
                                   ซ่ึงตอไปเราก็ตองมานั่งคุยกัน  ก็อาจจะแบงเปนโซนนิ่ง      แตถาเปนโซนนิ่งไมจบก็   
                                   อาจจะเปนรายอบต. ไป  ตอนนี้ทางจังหวัดเรามีแหลงบําบัดอยู 2 ท่ี   อยูท่ีเทศบาล   
                                   ตําบลบุสูงเขาทํากันอยูใชงบประมาณ 4 แสนบาท มีบอ 10 บอ เดี๋ยววาง ๆ ไปดกัูน   
                                   แลวก็มีเทศบาลตําบลขุขันธกําลังทํา  แลวเขามีวิธีการใชสารเคมี  ฆาพยาธิ  แลวก็ถึง   
                                   นําเอาไปเปนปุยได  ในบอนี้ก็มีอุณหภูมิฆาพยาธิใหตายได   ผมก็เลยไดขอมูลมาแจง   
 

ใหทาน.../ 
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                                   ใหทานสมาชิก ฯ  ทราบ   ก็เรียนทานวาเปนเรื่องจําเปนสวนจะดําเนินการเม่ือไหรก็   
                                   เดี๋ยวจะแจงทานอีกครั้งหนึ่ง  อยางท่ีบุสูงนี่มาดูกันท่ัวประเทศ  ทางจังหวัดใกลเคียง   
                                   เรามาดูกันก็นํากลับไปทํากัน  ก็เรียนทานสมาชิกไว   เรื่องสุดทายท่ีสําคัญท่ีสุดเลยท่ี   
                                   ทานผูวา ฯ แจงในท่ีประชุมก็คือการแขงขันกีฬา แหงชาติท่ีจังหวัดศรีสะเกษเราเปน   
                                   เจาภาพ แลวก็กีฬาคนพิการ ซ่ึงเขาจะจัดคูกัน เดือนธันวาคมป 2563 นี้ ท้ังนักกีฬา     
                                   สื่อมวลชนตาง ๆ จะเขามาท่ี จังหวัดเราประมาณ 2 เดือน เราเจาภาพก็ตองดูแลเขา     
                                   เพราะเวลามาเขามาท่ัว  ท้ังจังหวัด  เรื่องใหญก็คือเรื่องเงิน  ซ่ึงใชงบประมาณ 150     
                                   ลานบาท  โดยประมาณในการจัด เดือดรอนพวกเรา อบต. โดนละแหงละ 1.5  แสน    
                                   บาท  ก็นาจะยังไมพอ  ทางผูวา ฯ เอง ก็เลยใชวิธีการวาตองชวยกันขายพระ ทําพระ    
                                   บังคับมาเลยนายกฯปลัด สมาชิกฯ ข้ันต่ํา คนละ 300 บาท เปนพระรุน 5 มหาธรณี     
                                   แสนรวยสะทานฟา   5  เกจิดังของบานเราลําดับท่ี  1  มีหลวงปูแสน   วัดหนองจิก    
                                   อําเภอขุนหาญ   เมตตามหานิยม   คาขายร่ํารวย   โชคลาภ  วาสนา    แคลวคลาด   
                                   ปลอดภัย   อันนี้ทานมอบผงพุทธคุณกอนทานจะมรณภาพให  รูปท่ี 2  หลวงปูหวย   
                                   วัดประชารังสรรคอําเภอหวยทับทัน   สายปฏิบัติ  โชคลาภ วาสนา  นะครับ รูปท่ี 3    
                                   หลวงปูวัน วัดโนนไทยเจริญ  จังหวัดศรีสะเกษ  อันนี้  สายเมตตา  มหานิยม รูปท่ี 4     
                                   หลวงปูเหล็ก  วัดบานกอ  อําเภอเมืองศรีสะเกษ  อันนี้ก็เมตตามหานิยม แคลวคลาด   
                                   ปลอดภัย  รูปท่ี 5 หลวงปูจอย  สํานักสงฆเวฬุวัน  อําเภอพยุห  5 รูปนี้   ก็มีเปนผง   
                                   พุทธคุณตะกรุดทองคํา อันนี้องคละ 2,999 บาท สําหรับหัวหนาสวนราชการ แลวก็     
                                   ผงพุทธคุณตะกรุดเงิน  อันนี้ถูกลงมาหนอย  1,999  บาท สนใจรุนไหนก็สั่งจองกับ  
                                   เสมียนตราอําเภอแลวก็มี  ผงพุทธคุณตะกรุดทองแดง  999 บาท  ใครสนใจจะบชูา  
                                   ก็สั่งจองได  แลวก็มีลายเสือ  ตะกรุดทองคํา  อันนี้ 2,999 บาท ลายเสือตะกรุดเงิน    
                                   1,999 บาท  ลายเสือตะกรุดทองแดง  999 บาท   ลายเสือธรรมดาก็  499 บาท   
                                   สุดทายก็จะเปนพุทธคุณ ผงธรรมดา  300 บาท  ทํามา 15,000 องค ก็ชวยๆ กัน     
                                   คงจะไดอยู  แกก็อยากไดเงินตรงนี้ไปเตรียมความพรอมตาง ๆ  อันนี้เปนเรื่องสําคัญ     
                                   เพราะวาแกก็จะยายไปสมุทรสาครแลว  ท้ังหมดท้ังมวลก็เปนเรื่องท่ีผมเองไดเขารวม    
                                   ประชุมกับทานผูวา ฯ  มา  ก็ไมคอยมีเวลาไดเจอกับทานสมาชิก ฯ จะไดเจอกันก็แค   
                                   ในสมัยประชุม  ถาทานมีอะไรก็เขาไปพบกับผมไดท่ีหองทํางานได     ผมก็จะไดแจง   
                                   เจาหนาท่ีดูเรื่องราวตาง ๆ ให  แตในบางเรื่องมันก็อาจจะมีข้ันตอนตองใชเวลา    ก็   
                                   เรียนทานสมาชิก ฯ  ไวเพียงเทานี้กอนนะครับ     ขอบคุณมากครับ 
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ ทานปลัดก็ไดชี้แจงขอราชการตางใหทานสมาชิกไดรับทราบไปแลวนะครับ    
         (ประธานสภา  ฯ)      ทานสมาชิกฯทานใดใดท่ีมีเรื่องใดท่ีจะนําเสนอตอสภา ฯ  อีกม้ัยครับ  ถาไมมีวัน   
                                    จันทรนี้เราก็จะมาประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญท่ี 3  อีกครั้งนึงนะครับ  เพ่ือลงมติ  
                                    เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   สําหรับ  
                                    วันนี้  ผมขอปดการประชุมไวเพียงเทานี้ครับ   ขอบคุณครับ 
          
                                  -  ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 
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                            (ลงชือ่)                                            ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                            (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 

      
              (ลงชื่อ)                                                      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                   (นางสําเนียง  เหมือนสวรรค) 
                        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูท่ี 3 

                                                      

            (ลงชื่อ)                                               กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                          (นายสมยศ  ครบสุวรรณ)  
                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูท่ี 9 

 

                  ลงชื่อ)                                             กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                      (นางสาวกัลยานีย  ใจมนต) 
                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูท่ี 1 

 
    - การรับรองรายงานการประชุม 

 .…….สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร....ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้...ในการประชุมสภาอบต.
โคกเพชร...สมัยสามัญท่ี...3..ประจาํป...2562....ครั้งท่ี...3...เม่ือวันที…26…..สิงหาคม..2562………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

  
     

                                     (ลงชื่อ)                                             
                                              (นายจามเรศ    ภูมิประดับศรี) 
                         ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
                                         -   
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