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เริ่มประชุมเวลา   9.๓๐   น. 

            เม่ือไดเวลา    ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเขาหอง
ประชุม  และไดนับจํานวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม   ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมในวันนี้ได
เขาประชุม           ๒1 ทาน  ไมมาประชุม  1  ทาน   โดยนายจามเรศ   ภูมิประดับศรี     ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล       โคกเพชร   ไดเปนตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปด
การประชุม และดําเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระ ดังนี้  
    ระเบียบวาระท่ี  1        - เรื่องประธานแจงในท่ีประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ   สําหรับวันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  สมัย  
    (ประธานสภา ฯ)            สามัญท่ี  1   ประจาํป 2561  ก็จะมีระเบียบวาระการประชุมอยู   3- 4  เรื่อง 
                                    ดวยสําหรับเรื่องหลักๆวันนี้      ก็จะเปนการกําหนดสมัยประชุมของป  2561                                      
                                    เขาสูระเบียบวาระ    ท่ี 2 นะครับ 

   ระเบียบวาระท่ี  2         - เรื่องรับรองการประชุมท่ีผานมา 
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ      ก็ขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมานะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)             เปนการประชมุสภาสมัยสามัญท่ี 4 ประจาํป 2561  เม่ือวันท่ี ๒5 พฤศจิกายน                                 
                                    ถามีขอตกบกพรองประการใดก็จะไดนําไปแกไขตอไป 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - มีสมาชิกทานใดท่ีจะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมม้ัยครับ  ถาหากวาไมมี 
     (ประธานสภา ฯ)           ผมก็จะขอมติในท่ีประชุมนะครับ  (สักครู)  ครับ    ทานสมาชิกทานใดเห็นควร                     
                                    รับรองการประชุมสมัยสามัยท่ี  4  ประจําป 2561  กรุณายกมือข้ึนครับ 

     มติท่ีประชุม            -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 
   ระเบียบวาระท่ี  3      -   กระทูถาม   
                                      (ไมมี) 

   ระเบียบวาระท่ี  4       -   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  
                                       (ไมมี) 

   ระเบียบวาระท่ี  5       -   เรื่องท่ีเสนอใหม 

   ระเบียบวาระท่ี  5.1    -   การกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจําป  2562   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ   ตามท่ีผมไดแจงใหทานสมาชิกไดทราบนะครับ   สําหรับการกําหนดสมัย   
     (ประธานสภา ฯ)            ประชุมสภาสมัยสามัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับประชุม   
                                     สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ    
                                     2554  ใหกําหนดสมัยประชุมสภาไมนอยกวา  2  สมัย แตไมเกิน 4 สมัย ของ  
                                     แตละป ก็ขอใหทานสมาชิกไดเสนอเขามานะครับ    วาจะกําหนดกันก่ีสมัยโดย       
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                                     ใหมีผูรับรองสองทาน   ก็ขอใหทานสมาชิกไดนําเสนอในท่ีประชุมนะครับ    
                                     เชิญครับครับ คุณสําเนียง 

นางสําเนียง  เหมือนสวรรค  - เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิก  ฯ ทุกทานนะคะ ดิฉันนางสําเนียง     
   (สมาชิกหมูท่ี  3)              เหมือนสวรรค  สมาชิกหมูท่ี 3  ขอเสนอเปนการประชุม  4  สมัย คะ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครับ     มีทานสมาชิกทานอ่ืนจะเสนออีกหรือเปลาครับ   (สักครู)   ไมมีนะครับ 
     (ประธานสภา ฯ)            ถาอยางนั้นก็เอาตามท่ีคุณสําเนียงเสนอนะครับ ทีนี้เราจะมากําหนดสมัยประชุม    
                                     สภา ฯ  สมัยสามัญท่ี 2 ซ่ึงปกติเราจะประชุมกันในเดือนเมษายน  แตเนื่องจาก   
                                     ตามกระบวนการท่ีจะจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือจะ   
                                     บรรจุเขาขอบัญญัตินะครับ เลื่อนไปเปนเดือนมิถุนายน    เราก็จะเอาตามระบบ  
                                     ท่ีเราเคยเสนอมากอนนะครับ   ก็ขอใหทานสมาชิกไดเสนอมาในเดือนมิถุนายน   
                                     วาเราจะกําหนดสมัยประชุม จะประชุมกันในชวงวันท่ีเทาไหรนะครับ  เชิญครับ   
                                     คุณสมศักดิ์ 

นายสมศักดิ์  บุตรดาห        - เรียนทานประธานสภา ฯ และสมาชิกทุกทานนะครับ  ผมนายสมศักดิ์  ใจมนต     
    (สมาชิกหมูท่ี 4)              สมาชิกหมูท่ี 4  ขอเสนอวันประชุมในสมัยสามัญท่ี 2  ระหวางวันท่ี  1 - 15                                                   
                                     มิถุนายน  2562  ครับ   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ขอผูรับรองสองทานดวยครับผม  ผูรับรอง 
    (ประธานสภา ฯ)              1. นายนพคุณ  พาณิชยศิริกุล        สมาชิกหมูท่ี  4 
                                      2. นายลือชัย    ใจมนต               สมาชิกหมูท่ี  5 
                                    มีสมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนือจากนี้ม้ัยครับ (สักครู) ไมมีนะครับ   ผมจะขอ              
                                    มติเห็นชอบจากสภาทองถ่ินเลยนะครับ        ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามท่ี   
                                    คุณสมศักดิ์เสนอในการกําหนดวันประชุมสมัยสามัญท่ี  2  กรุณายกมือข้ึนครับ 

     มติท่ีประชุม             -  มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  20  เสียง   ไมเห็นชอบ   ไมมี   
                                    ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง  

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -  ครับ  ตอไปก็จะเปนการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 นะครับ  ก็จะ  
   (ประธานสภา)                เปนเดือนสิงหาคมเหมือนเดิมนะครับ เพราะสมัยสามัญท่ี 3 นั้น เราจะพิจารณา  
                                    รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของแตละปนะครับ ซ่ึงรางขอบัญญัติ 
                                    งบประมาณรายจายประจําปนั้น   ตองเสนอตอสภาภายในวันท่ี  15  สิงหาคม    
                                    นะครับ ก็ขอใหทานสมาชิกไดนําเสนอวาจะกําหนดเอาวันไหนนะครับ เชิญครับ  
                                    คุณสําเนียง ครับ   

นางสําเนียง  เหมือนสวรรค  - เรียนทานประธานสภา ฯ ท่ีเคารพ  ดิฉันนางสําเนียง  เหมือนสวรรค  ขอเสนอ 
   (สมาชิกหมูท่ี 3)              วันท่ี  13 - 27  สิงหาคม   คะ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี   -      ขอผูรับรองสองทานดวยครับผม    ผูรับรอง 
    (ประธานสภา ฯ)                  1. นางสาวมณี   ปยพันธ        สมาชิกหมูท่ี  6 
                                          2. นายชํานาญ  จันครา         สมาชิกหมูท่ี  6 
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                                     มีสมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนือจากนี้ม้ัยครับ (สักครู) ไมมีนะครับ  ผมจะขอ              
                                     มติเห็นชอบจากสภาทองถ่ินเลยนะครับ       ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามท่ี  
                                     คุณสําเนียงเสนอในการกําหนดวันประชุมสมัยสามัญท่ี  3  กรุณายกมือข้ึนครับ 

      มติท่ีประชุม            -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  20  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                     ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง  

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -   ทีนี้เราก็จะมากําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญท่ี  4  กันนะครับ     ซ่ึงก็จะมีการ 
     (ประธานสภาฯ)              ปรับเปลี่ยนจากเม่ือกอนเปนเดือนพฤศจิกายน     เราก็จะปรับเปลี่ยนข้ึนมาอีก                      
                                      เปนเดือนธันวาคม  เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของปท่ีผานมานะครับ  ก็ขอ   
                                      ก็ขอใหทานสมาชิกไดเสนอวาจะเอาวันท่ีเทาไหรถึงเทาไหรนะครับ   เชิญครับ   
                                      คุณมณี 

    นางมณี  ปยพันธ         -   เรียนทานประธานสภา ฯ และสมาชิกทุกทานนะครับ  ดิฉัน  นางมณี  ปยพันธ                
    (สมาชิกหมูท่ี 6)              สมาชิกหมูท่ี 6  ขอเสนอวันท่ี  1 - 15  ธันวาคม คะ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -    ขอผูรับรองสองทานดวยครับผม  ผูรับรอง 
    (ประธานสภา ฯ)                 1. นายเพียร  ไกรราม                  สมาชิกหมูท่ี  1 
                                         2. นายสมศักดิ์    ใจมนต              สมาชิกหมูท่ี  8 
                                   สมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนือจากนี้ม้ัยครับ (สักครู) ไมมีนะครับ ผมจะขอมติ              
                                    เห็นชอบจากสภาทองถ่ินเลยนะครับ   ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามท่ีคุณมณี   
                                    เสนอในการกําหนดวันประชุมสมัยสามัญท่ี  4   กรุณายกมือข้ึนครับ 

      มติท่ีประชุม           -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  20  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                    ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง  

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี   - ตอไป เราก็จะมากําหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปถัดไป ซ่ึงก็คือ ป 2563  
      (ประธานสภาฯ)           กันนะครับ  เชิญเสนอนะครับ  ก็จะอยูในชวงของเดือนกุมภาพันธ     เชิญครับ 
                                    คุณภานุเดช 

 นายภานุเดช  สัมนา        -   เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกนะครับ  กระผมนายภานุเดช  สัมนา  
     (สมาชิกหมูท่ี 7)             สมาชิกหมูท่ี 7  ขอเสนอวันท่ี 1 - 15  กุมภาพันธ  2563 ครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -   ครับ    ขอผูรับรองสองทาน ครับ  ผูรับรอง  
    (ประธานสภา ฯ)                1.  นายลือชัย  ใจมนต                  สมาชิกหมูท่ี  5 
                                        2.  นางโสภา   ใจมนต                  สมาชิกหมูท่ี  9 
                                         สมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนือจากนี้ม้ัยครับ (สักครู) ไมมีนะครับ    ผมจะ  
                                  ขอมติเห็นชอบจากสภาทองถ่ินเลยนะครับ   ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามท่ีคุณ     
                                  ภานุเดชเสนอในการกําหนดวันประชุมสมัยสมัยแรกของปถัดไป    กรุณายกมือข้ึน          
                                  ครับ 

  มติท่ีประชุม              -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  20  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                   ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง  
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี –  ครับ     มติท่ีประชุมไดเห็นชอบเปนเอกฉันท  ในการกําหนดสมัยประชุมสามัญ 
     (ประธานสภา)               ประจําป  พ.ศ. 2562  จํานวน 4 สมัย  ดังนี้  นะครับ 
                                    กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญท่ี 2 ก็เปนวันท่ี   1   -  15  มิถุนายน   2562 
                                    กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญท่ี 3 ก็เปนวันท่ี  13  -  27  สิงหาคม   2562 
                                    กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญท่ี 4 ก็เปนวันท่ี   1   -  15  ธันวาคม   2562                                                                                    
                                        สวนในการกําหนดสมัยการประชุมสภาสมัยแรกของปถัดไป ก็จะเปนในวันท่ี  
                                    1 -  15  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563     

ระเบียบวาระท่ี  5.2       -   การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น  4  ป   (พ.ศ 2560 -  2564)   ฉบับ    
                                   เพ่ิมเติม   ครั้งท่ี 4/2562 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  -  ครับ     ก็ขอเชิญคุณสมชาย  จันครา  หัวหนาสํานักปลัดไดแจงรายละเอียดให         
    (ประธานสภาฯ)             ทานสมาชิกทราบนะครับ   

 นายสมชาย  จันครา        -  เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิกทุกทานนะครับ คณะผูบริหารทุกทาน 
  (หัวหนาสํานักปลัด)          นะครับ   ในสวนขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรของเรามีความจําเปนใน    
                                   การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ 2560 - 2564) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี          
                                   4/2562 นะครับ ครั้งท่ี 3 ก็คือในปงบประมาณ 2561    ในครั้งท่ี 4  จะเปน  
                                   ปงบประมาณ  2562 ก็มีอยูดังนี้นะครับท่ีจะขอเพ่ิมเติม  เรื่องแรกก็จะเปนการ   
                                   ปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน   หลัก ๆ  ท่ีเราจะดําเนินการนะครับก็จะเปนในเรื่อง   
                                  ของการเปลี่ยนหมอแปลง     แลวก็มีการขยายเขตไฟฟาภายในสํานักงานนะครับ     
                                  ก็สืบเนื่องมาจากระบบเดิมของเราชํารุด   ตอนนี้ก็ดําเนินการเชาของการไฟฟาอยู     
                                  ประกอบการใชไฟฟาไมเพียงพอ      เนือ่งมาจากหองประชุมของเราไดติดตั้งแอร     
                                  แตก็ยังใชไมไดเนื่องจากปริมาณไฟฟาไปไมถึง    สวนคาใชจายในโครงการก็จะอยู   
                                  ท่ีประมาณ 344,822.36 บาท  เราก็มีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการ   เราจึง   
                                  ตองขอเพ่ิมเติมแผนในป  2562  จํานวนท้ังสิ้น  350,000 บาท ตามแบบผ.01       
                                  นะครับ   เรื่องท่ีสองก็จะเปนเรื่องกอสรางถนนบานเปยมตาลวก  หมูท่ี 2 นะครับ        
                                  ตัวนี้แผนเดิมเรามีอยูแลวนะครับ แตจะเปลี่ยนจากป 61  เปน ป 62   ถนนกวาง    
                                  4  เมตร ยาว 123  เมตร  ก็ไดคุยกับเจาของท่ีแลวนะครับ    ก็อาจจะตองรีบทํา     
                                  เพราะเดี๋ยวจะตองเจรจาใหม งบประมาณ  อยูท่ี 48,000 บาท นะครับ  ตัวท่ี 3       
                                  จะเปนการขอเพ่ิมเติมบัญชีครุภัณฑ มีอยูหลายรายการนะครับ บัญชีครุภัณฑก็จะ        
                                  เปน ผ 08 นะครับ  โครงการแรกจะเปนครุภัณฑคอมพิวเตอรนะครับ    ก็จะเปน   
                                  การขอจัดซ้ือเครื่องอานบัตรประจําตัวประชาชน  ตัวนี้ก็จะใชกับงานของผูสูงอายุ   
                                  นะครับ อยูท่ีเครื่องละ 1,000 บาท จะจัดซ้ือ 2 เครื่องนะครับรวม 2,000 บาท    
                                  จะดําเนินการในป 2562 นะครับ หนาตอไปจะเปนการจัดซ้ือเกาอ้ีอเนกประสงค     
                                  ก็จะเปนเกาอ้ีขาโครงเหล็กชุบโครเมียม   เปนเกาอ้ีเบาะครับไว   สําหรับใชในการ    
                                  ประชุมนะ     เนื่องจากทางอบต. ของเรา   จะไดรับเกียรติจัดการประชุมในระดับ   
                                  อําเภอ แลวก็แวว ๆ มาวาทางจังหวัดก็อาจจะมาประชุมดวย ก็จะจัดซ้ือ 100 ตัว      
                                  ราคาก็คงจะไมเกินตัวละ 500 บาท ก็เปนงบประมาณท้ังสิ้น  50,000 บาทครับ     
                                  หนาตอไปก็จะเปนครุภัณฑเครื่องปรับอากาศนะครับ   เปนเครื่องปรับอากาศแบบ   
                                  แยกสวน ขนาด  36,000 บทีียู  ตัวนี้ก็จะติดตั้งท่ีหองกองชางนะครับท่ีไดตอเติม   
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                                  หองข้ึนมาใหม  งบประมาณตามมาตรฐานครุภัณฑนะครับ ตามสํานักงบประมาณ    
                                  47,000 บาท  ของกองคลังท่ีตรงหองฝงทางทิศตะวันตก 1 เครื่องนะครับ แตวา     
                                  คอนขางเกาแลวจํานวนบีทียูนอยก็จะตองติดต้ังเพ่ิมอีจํานวน  24,000 บีทียูครับ                                         
                                  จํานวน 1 เครื่อง ราคากลางสํานักงบประมาณอยูท่ี 32,000 บาท  รายการท่ี 5        
                                  เปนชุดไมโครโฟนใชในหองประชุมแบบไรสายนะครับ      แบบท่ีอยูตรงหนาทาน  
                                  นะครับเอาไวใชในหองประชุมหองใหญนะครับ     ก็เตรียมไวอยูท่ี 12 ชุดนะครับ      
                                  ราคา 13,800 บาท  สําหรับงบประมาณตาง ๆ ก็จะไดนําเรียนสภาตอไปในเรื่อง   
                                  ของแบบ ผ 01 และ ผ 08    สุดทายก็จะเปนเรื่องของการประสานแผนนะครับ     
                                  ในเรื่องของการประสานแผน      เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรได    
                                  นําเสนอแผนของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ  จากกรมสงเสริมการปกครองสวน   
                                  ทองถ่ิน  ท่ีไดมามีอยู 4 โครงการนะครับ    ก็เปนเอกสารตัวท่ีแจกใหทานสมาชิก   
                                  หลังสุด  โครงการแรกก็จะเปนถนนคสล. จากโคกเพชร  ไปตะแบงนะครับกวาง 5    
                                  เมตร ยาว 180 เมตร  งบประมาณอยูท่ี 490,000 บาท นะครับ โครงการท่ีสอง                                       
                                  จากเปยมตาลวกไปวังเย็นนะครับ  กวาง 4  เมตร  ยาว 220 เมตร  นะครับ สวน   
                                  งบประมาณอยูท่ี  448,000 บาท นะครับ  โครงการท่ี 3   จากบานระกาไปบาน    
                                  เปยมตาลวก กวาง 5 เมตร ยาว 180 เมตร นะครับงบประมาณ 490,000 บาท                                        
                                  โครงการท่ี 4 นะครับจากบานตาองกไปบานระกา กวาง 5 เมตร ยาว 180 เมตร      
                                  งบประมาณ 490,000 บาท นะครับ จะเห็นไดวาโครงการท่ีไดจะเปนถนนเชื่อม  
                                  ระหวางหมูบานหรือระหวางตําบล ก็สงไปหลายโครงการนะครับ    แตทางกรมฯ   
                                  จัดสรรมาใหเรา 4 โครงการครับ ก็ขอเรียนมาเพ่ือใหทางสภา ฯ ไดพิจารณาตอไป     
                                  สวนรายละเอียดตาง ๆ  เพ่ิมเติม   เดี๋ยวก็จะใหทางทานปลัดไดนําเรียนตอไปครับ   
                                  ขอบคุณมากครับ  

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - ครับ  ก็ขอเชิญทานปลัด ฯ  ไดนําเรียนรายละเอียดเพ่ิมเติมตอไปนะครับ  
       (ประธานสภาฯ)         

นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน  - ครับ ขอบคุณทานประธานสภา ฯ สําหรับระเบียบวาระท่ี 5.2 นะครับ เปนเรื่อง  
   (ปลัดอบต.โคกเพชร)     ท่ีจะขอความเห็นชอบจากทางทานสมาชิก ฯ  ในเรื่องของแผนพัฒนาฯ  ซ่ึงในสวน   
                                ของแผนพัฒนาทองถ่ินของเราตอนนี้ใชฉบับใหมแลวนะครับ   แผนฉบับท่ี  3   เรา   
                                แกไขไปเม่ือป 2561 สวนในเดือนกุมภาพันธนี้  เราแกไขในครั้งท่ี 4  หรือแกไขใน   
                                ครัง้ท่ี 1 ของ ป 2562 นะครับ ก็เนื่องมาจากมีความจําเปนในหลาย ๆ เรื่อง ก็เลย   
                                ตองแกไขเพ่ิมเติม มีท้ังสวนท่ีตองแกไขและสวนท่ีตองเพ่ิมเติมเขามา สืบเนื่องมาจาก     
                                ท่ีทานหัวหนาสํานักปลัดไดชี้แจงมาแลวนะครับท่ีสําคัญๆ เลยก็คือในเรื่องของระบบ   
                                ไฟฟาของอบต.โคกเพชรเรา  นะครับ  ท่ียังไมมีความลงตัว   ยังไมพรอมสําหรับการ  
                                ปฏิบัติของเจาหนาท่ี  ลาสุดนี้ทางสภา ฯ ของเรา ก็ไดอนุมัติจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ     
                                ตดิตั้งเครื่องเสียง  แลวหมอแปลงท่ีเราใชอยูปจจุบันนี้มันเสีย ทางการไฟฟาก็แนะนํา 
                                ใหเปลี่ยน  แตวาเราไมมีงบประมาณในชวงเดือนธันวาคมท่ีผานมา  ก็เลยตองขอเชา   
                                ซ่ึงไดจายคาเชาไปแลวประมาณ  20,000 บาท  แตเขาไมใหเราเชานานก็ไมใหเกิน     
                                ครึง่ป เพราะวาหมอแปลงท่ีเราเชามาเปนของตําบลหวยสําราญ  ซ่ึงเขาเอามาใหเรา   
                                ใชกอน  เราก็แจงวาก็เดี๋ยวรีบทํางบประมาณมาแกไขตรงนี้  ก็ไดผานคณะกรรมการ  
                                สนับสนุนแผน คณะกรรมการพัฒนาแผน วันนี้ก็ผานมาถึงสภาฯเพ่ือใหการพิจารณา  
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                                เหน็ชอบ  ก็นําเรียนทานสมาชิกนะครับวามันมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุง  ผมก็   
                                เลยจัดการใหดําเนินการใหมันครบถวน  ใหมันเรียบรอยไปในคราวเดียว   มันจะได  
                                ไมเปนปญหาวาจะตองมานั่งแกกันอีก    ก็จะมีในเรื่องของการเปลี่ยนหมอแปลงไป   
                                เลย  ตอนแรกเราเองก็อยากจะไดหมอแปลงขนาด  100 กิโลวัตต      แตเนื่องจาก   
                                งบประมาณของเรามันคอนขางจํากัด       ทําประมาณราคาไปแลวปรากฏวามันไม      
                                พอจาย   มันตกอยูประมาณเกือบ  500,000 บาท   ก็เลยตกลงวาเอาเทาท่ีเราใช   
                                ไดมาตรฐานก็อยูท่ี 50  กิโลวัตต เทากับลูกเดิม แตวาหมอแปลงตัวเกา  ท่ีเราติดตั้ง   
                                มันไมไดบาลานซเฟส ทําใหเวลามีการใชเฟสใดเฟสหนึ่งทีมีปญหา  ทําใหหมอแปลง   
                                เสยีหาย  สําหรับหมอแปลงตัวเกาก็เอาลงแลวก็ใชงานไมไดแลวนะครับ ทานสมาชิก   
                                ก็จะเห็นท่ีอยูดานหลัง  ก็ตองขายเปนครุภัณฑขายทอดตลาดไป  สวนตัวท่ีข้ึนไวอยู                             
                                ก็เปนตัวท่ีเชาเขามา  สวนหมอแปลงตัวใหมก็เดี๋ยวเราก็ตองจัดการเรื่องคาใชจายให 
                                ทางการไฟฟากอน  เขาถึงมาติดตั้งอีกทีนะครับ   ตอนนี้ก็ติดคาเชาเขาอยูประมาณ  
                                 3 - 4 เดือน    ก็เดี๋ยวฝากทางหัวหนาสมชายชวยเช็คใหหนอยวามันก่ีเดือนมาแลว     
                                 ก็เลยตองเรงรัดดําเนินการ   แลวก็จะมีการปรับปรุงระบบไฟฟาทางสํานักงานใหม        
                                 ดวย  เพราะหมอแปลงท่ีติดตั้งอยูตรงนี้จะตองเคลื่อนออก   มันติดกับวัดโคกเพชร      
                                 ถาหลวงพอไมทําตลาดตรงนี้ก็ไมเปนไร ท่ีนี้หลวงพอทําตลาดแลว เราจะไมสามารถ   
                                 เคลื่อนยายหมอแปลงท่ีอยูตอนนี้ไดเลย ตองรีบยายออก เพราะเดี๋ยวรถจะเขาไมได     
                                 มันตองใชรถเครน  รถกระเชาเขาไปยก  เดี๋ยวแกก็จะสรางหองน้ําตรงนี้ดวย  เราก็   
                                 จะปรับปรุงระบบเสาแรงต่ําภายในใหมท้ังหมด    แลวก็จะใหสวางไปถึงสนามกีฬา   
                                 ดวย  เพราะวาเวลาเราแขงขันกีฬา  เวลาเราจัดกิจกรรมตาง ๆ    เราจะไดมีระบบ   
                                 ไฟฟาไปสนับสนุนตรงนั้น   แลวก็จะวางระบบตูเอาไวเพ่ือเชื่อมตอกับเครื่องเสียงท่ี             
                                 เสาไฟฟาอีกตนนึง  เพ่ือเวลาเราจัดกิจกรรมเราจะใชตูตรงนั้นเสียบไดเลย    อันนี้ก็     
                                 จะเปนเรื่องท่ีจะทําใหมันเสร็จเพ่ืออนาคตเราจะไดมาตองแกไขปญหาเรื่องไฟฟาอีก      
                                 เพราะตั้งแตผมเขามานี่ก็เกิดปญหาเรื่องไฟฟาตกบอย ก็จะไปกระทบตอการทํางาน   
                                 ของเจาหนาท่ี  ซ่ึงจะตองรายงานผานระบบตลอดเวลาทุกวัน    เวลารายงานขอมูล   
                                 ตางๆ ไปท่ีกระทรวง ไปท่ีกรม แทบจะทุกชั่วโมงท่ีเราทํางานกัน  ก็ขอนําเรียนทาน   
                                 สมาชิกวามีความจําเปน  ก็ตองดําเนินการเรงดวน  หลังจากท่ีทานสมาชิก ฯ ไดทํา    
                                 การเห็นชอบแลวก็จะตองไปดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตอใหเสร็จสิ้นภายในเดือนสอง   
                                 เดือนนี้ใหเรียบรอย  อันนี้ก็ขอความกรุณาทางสมาชิกไดพิจารณา สวนเรื่องเงินนั้น     
                                 ไมไดไปรบกวนเงินในสวนของทานสมาชิกในการพัฒนาระดับหมูบาน     เราใชเงิน   
                                 ในสวนของการพัฒนาภายในเรา    อันนี้ก็นําเรียนไวเบื้องตนนะครับ  จริง ๆ มันจะ   
                                 อยูในระเบียบวาระท่ี 5.3 ในเรื่องของการโอนงบบประมาณ เราก็จะไปโอนในสวน    
                                 ของรายจายประจํา แลวก็งบในสวนของการพัฒนาภายในของอบต. มาปรับเปลี่ยน      
                                 คืองบท่ีเราใชในการปรับปรุงระบบของเสาธง   เอามาใชเรื่องไฟฟากอน   เพราะวา    
                                 ถาจะไปรอเอาเงินสวนอ่ืนมันก็จะชา     ก็คิดวาจะรีบดําเนินการเลยไมรอในในสวน   
                                 ของงบจายขาด ท่ีตัวจายขาดก็นาจะทําไปประมารณ  70 เปอรเซ็นตแลว เหลืออยู   
                                 ประมาณ 2 - 3 ตัว   ท่ียังไมไดทําผมก็รอใหทางสตง. ตรวจสอบงบการเงินของเรา   
                                 ใหเสร็จ  เคาก็เขามาตรวจแลวเม่ือตนเดือนกุมภาพันธ    เดี่ยววันศุกรนี้เขาก็ใหเรา   
                                 เอาเอกสารไปตรวจเพ่ิมท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลขุขันธ    ถาตรงนี้เสร็จก็คงจะรีบ   
                                 ดําเนินการ  เพราะวาตอนนี้งบทดลองจายทางผอ. กองคลัง    เขาทําเสนอทางทาน  

                                 นายอําเภอ.../ 
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                                 นายอําเภอ ทางหนวยงานท่ีเก่ียวของไปหมดแลวนะครับ     เดี๋ยวยังไงสรุปชัดเจน   
                                 แลว   ผมจะเริ่มดําเนินการในสวนงบประมาณท่ีเก่ียวของกับพ่ีนองประชาชนตรงนี้                                                                   
                                 ก็คืองบเก่ียวกับถนนหนทางของทานท้ังหลายนี่แหละ      เพราะวาตัวงบโครงสราง   
                                 ท้ังหลายก็เริ่มดําเนินการแลว   ตัวพวกโครงสรางนี้ทางผอ. กองคลัง  ก็อยากใหรีบ   
                                 ดําเนินการกอน    แลวก็พวกท่ีเก่ียวของท่ีตองใชเวลาท้ังหลาย   เก่ียวกับพวกงาน   
                                 กอสราง พวกงานคอนกรีตก็ทําไมนานไมเกินครึ่งเดือนก็จบแลวตอเสน  ประมาณนี้     
                                 ทีนี้ในสวนของครุภัณฑอ่ืน ๆ ตัวผ.01 อันนี้ก็เปนเรื่องท่ีเราตองเตรียมท่ัวไป  อยาง    
                                 ไมโครโฟนท่ีเราใชในหองประชุมนี่ก็จะเปนแบบมีสาย   แตวาแบบไมมีสายเราก็จะ      
                                 ใชในการจัดอบรมสัมนาในหองประชุมใหญเรา เวลาจัดประชุมในสวนระดับอําเภอ     
                                 ในระดับจังหวัด ก็จําเปนตองใช   เราก็ตองเตรียมไว  พวกเกาอ้ีตาง ๆ  เพ่ือท่ีเวลา 
                                 เราจัดประชุมจะไดมีความเปนระเบียบเรียบรอย   สวยงาม   ก็ใหทางเจาหนาท่ีเขา   
                                 ไปเตรียมในเรื่องของผาคลุมไวดวย ในระยะเวลา 1 -2 ป  ท่ีผานมานี้  เราคอนขาง  
                                 พัฒนาไดเยอะก็ขอบคุณทางคณะทานผูบริหาร  ทางสภา ฯ ผมก็จะพยายามใหทาง   
                                 โคกเพชรเราไดรับการเชื่อถือ   แลวก็ไดรับการยอมรับของพ่ีนองทองถ่ินเรา  อันนี้ก็   
                                 นาํเรียนทานสมาชิก ก็คงจะเปนเบื้องตนนะครับ   ในสวนของการรายงานแผนก็จะ   
                                 มีเพียงเทานี้  สวนเรื่องอ่ืน ๆ ก็จะไดคุยกับทานสมาชิกในลําดับตอไป  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี   -    ครับ  ก็ตามท่ีทานปลัด ฯ  กับทานสมชายไดนําเรียนไปแลวนะครับ    มีทาน       
    (ประธานสภา  ฯ)         สมาชิกทานใดท่ียังสงสัยเก่ียวกับ รางแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป ก็สอบถามไดนะครับ       
                                  ครับ เชิญทานปลัดเพ่ิมเติมอีกสักนิดครับ 

นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน     - ครับ   ผมขออนุญาตทานประธาน ฯ    เรียนเพ่ิมเติมอีกสักนิดนึงเก่ียวกับการ 
  (ปลัดอบต.โคกเพชร)       ประสานแผนนะครับ  ท่ีผมไดประสานไปนะครับ   ตรงนี้มันเปนงบเรงดวนนะครับ       
                                  อันนี้มันเปนงบประมาณทางกรม ฯ  เหลือจายนะครับ    กรมสงเสริมการปกครอง   
                                  สวนทองถ่ินเขาจะมีเงินเหลือจายทุกป  เยอะดวยนะครับ   ซ่ึงพวกเราสวนใหญอยู   
                                  ทางนี้จะไมคอยได   แตแถวปริมณฑล  แถวอยุธยาเขาจะไดเยอะมาก    พอดีทาง   
                                  พรรคพวกอยูท่ีอุบลนะครับเขาประสานมาทางทีมงานทองถ่ินอําเภอ  ทีมงานปลัด      
                                  วาอยากจะไดโครงการอยางนี้  แตในงบประมาณไมเกินนี้      โครงการหนึ่งไมเกิน    
                                  500,000 บาท  ไมใชวาไมอยากทําโครงการใหญไป     แตวาในโครงการใหญซ่ึง  
                                  วันนี้ผมไดนําเรียนตอคณะกรรมการพัฒนาไปแลวในวันนั้นวา    เราติดขัดในเรื่อง     
                                  ของทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน  มันเลยไปตอไมได  จริงๆ เสนอไปหลายตัว แตเคา   
                                  คัดเลือกเอาสี่โครงการนี้ใหเรา    ก็เลยไดมาเพียงแคนี้กอนในเบื้องตน   ตอไปก็จะ    
                                  พยายามดูใหวายังเหลือตรงไหนบาง  จริง ๆ  ผมอยากไดเสนเปยมตาลวกไประกา   
                                  ยาวๆ หนอยแตวาเราเสนอไมไดเพราะติดเรื่องทะเบียนทางหลวง ผมอยากรบกวน   
                                  ทานสมาชิกนิดนึงนะครับ  ก็อยากใหชวยทางกองชาง  เพราะตอนนี้ผมสั่งทางทาน   
                                  ผอ. วีระพลไปแลวนะครับ   ใหไปดําเนินในเรื่องของทะเบียนทางหลวงทองถ่ินให   
                                  เรียบรอย   รายละเอียดก็ตองใหทานผอ. วีระพล  ชี้แจงกับทางทานผูเก่ียวของวา   
                                  ทางหลวงทองถ่ินทํายังไง    เพราะวามันตองมีหลักเกณฑการจะข้ึนเปนทางหลวง   
                                  ทองถ่ิน  มันจะตองมีความยาวเทาไหร   ความกวางเทาไหร   มันจะมีขอบเขตตาม   
                                  มาตรฐานของมัน อันนี้ผมยังไมไดคุยกับทางผอ.วีระพลชัดเจนมาก แตวาอีกซักพัก  
                                  ผอ. วีระพลก็คงจะประสานไปยังทานสมาชิก ทานผูใหญบานตั้งชื่อถนนในหมูบาน     

                        ตั้งชื่อซอย.../         
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                                  ตั้งชื่อซอย  ซอยอะไรก็วาไป  ตามอัตลักษณของแตละหมูบาน  มันก็จะมีขอบเขต   
                                  ของมันวากวางเทาไหร  ยาวเทาไหร  มันก็จะพัฒานาไปของมันได  สายหลัก ตาม   
                                  ตรอกซอยตาง ๆ  มันจะมีชื่อกํากับไวท้ังหมด ท่ีนี้ถนนท่ีมันเกิดข้ึนใหมในแตละวัน     
                                  แตละป  แตละเดือน  มันก็จะถูกบรรจุลงไปในคอมพิวเตอรท่ีเขาเก็บทะเบียนทาง   
                                  หลวงของท้ังประเทศ  ตรงนี้ก็จําเปนนะครับ  เดี๋ยวฝากทานสมาชิกไวกอน  เดี๋ยว   
                                  ประมาณซักเดือนถึงสองเดือน    ทางกองชางก็จะลงไปสํารวจทําแผนท่ีทางหลวง  
                                  ทองถ่ินใหเสร็จ  เพราะทางอบต. โคกเพชรถือวาชามาก  เพราะทางท่ีอ่ืนเขาทํากัน 
                                  ไปจนไดงบประมาณมาแลว ก็เปนเรื่องท่ีเราพลาดโอกาสไป  จริงๆ   เราควรจะได 
                                  แตวาก็จะรีบดําเนินการให  อันนี้ก็เปนเรื่องนําเรียนตอทานสมาชิก ฯ  ในเรื่องของ    
                                  การประสานแผนก็เปนเรื่องใหญ ๆ นะครับ ท่ีผมจะประสานไปให เม่ือวันท่ีประชุม  
                                  คณะกรรมการพัฒนาแผนก็พูดถึงเรื่องประปานะครับ     ของบานระกาท่ีจะไปขอ     
                                  งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจมาสรางประปาผิวดินให       ตอนนี้ก็ยังติดปญหาใน   
                                  เรื่องของท่ีดิน   ก็อยากใหทานสมาชิกหมูท่ี  5  ชวยดูหนอยครับวา      ถามีท่ีดิน  
                                  ท่ีประชาชนอุทิศใหซ่ึงก็ตองมีการโอนการทะเบียนใหเรียบรอย     ผมจะไดเอาตัว   
                                  โฉนดท่ีดินแนบโครงการขอระบบประปาผิวดินขนาดใหญ  สงใหกับกรมทรัพยากร   
                                  น้ําเอาไปเขาแผน  ประมาณ 1-2 ป  ถึงจะไดกลับลงมา    ไมใชวาเสนอวันนี้แลว  
                                  พรุงนี้ไดนะครับ  เขาก็ตองมีกระบวนการของเขา ในการตรวจสอบเราดวยวาท่ีดิน                      
                                  เราพรอมม้ัย  แหลงน้ําเราพรอมม้ัย  ถาทุกอยางเรียบรอยเขาถึงจะอนุมัติมาใหเรา    
                                  3.6 ลานบาท เราก็มาจัดซ้ือจัดจางนํางบประมาณมาใช  สวนเรื่องการบริหารก็วา   
                                  กันไป  อันนี้เปนเรื่องสําคัญนะครับ  เรื่องท่ีดินสําคัญท่ีสุด  ฝากทานสมาชิกวาทาน   
                                  สมาชิกจะทําโครงการอะไร  ท่ีดินตองมากอนเลย   ไมง้ันสํานักงบประมาณเขาไม   
                                  เอากับเรา  เขามีปญหาเรื่องงบประมาณ เพราะวาคางจายเยอะ ของอบต. เราก็มี   
                                  ในชวงป 59  ของบมาทําประปาตั้งแตป  59  มาถึงตอนนี้ยังไมไดทําประปาเลย    
                                  เพราะติดปญหาเรื่องท่ีดิน ทําสัญญากับผูรับจางไปแลวก็ตองไปบอกเลิกสัญญากับ   
                                  ทางผูรับจาง ก็เรียนทานสมาชิกวาเรื่องหลัก ๆ มันก็จะมีอยูเทานี้แหละ  สวนเรื่อง  
                                  การประสานแผนผมจะดูใหในรอตอไปอีกนะครับวามีอีกม้ัย    ถามีอีกทานก็เสนอ  
                                  เปนตัวหลักๆ ไวนะครับ   ก็ขออนุญาตนําเรียนชี้แจงเพ่ิมในเรื่องของการประสาน  
                                  แผนไวเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี   -  ครับ    ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยในเรื่องของรางแผนพัฒนาทองถ่ิน  4  ป          
    (ประธานสภา  ฯ)        อีกม้ัยครับ    ถาหากวาสงสัยก็สอบถามไดนะครับ     ก็เดี๋ยวจะใหทางเจาหนาท่ีได   
                                 ชีแ้จงเพ่ิมเติม   มีม้ัยครับ    ถาหากวาไมมี    ผมก็จะขอมติในท่ีประชุมเห็นชอบใน 
                                 รางแผนพัฒนาทองถ่ิน  4  ป   เลยนะครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบในรางแผน   
                                 แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป   ในเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐานเก่ียวกับการปรับปรุงระบบ 
                                 ระบบไฟฟาภายใน อบต. โคกเพชร  กรุณายกมือข้ึนครับ 

        มติท่ีประชุม       -  เห็นชอบเปนเอกฉันท    เห็นชอบ  20  เสียง     ไมเห็นชอบ   ไมมี   
                                  ประธานสภา ฯ งดออกเสียง     

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบในรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป     ในเรื่องของการ              
      (ประธานสภา  ฯ)       ปรับแผนโครงสรางพ้ืนฐาน    โดยเปลี่ยนแปลงเปนป  2561  เปนป   2562       
                                  กรุณายกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม.../ 
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        มติท่ีประชุม          -   เห็นชอบเปนเอกฉันท    เห็นชอบ  20  เสียง      ไมเหน็ชอบ     ไมมี   
                                      ประธานสภา ฯ งดออกเสียง     

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  -   ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบในรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป   ในเรื่องของแผน    
      (ประธานสภา  ฯ)           ยุทธศาสตรท่ี  2  ซ่ึงมีอยู 5 โครงการ  กรุณายกมือข้ึนครับ 

       มติท่ีประชุม           -   เห็นชอบเปนเอกฉันท    เห็นชอบ  20  เสียง      ไมเหน็ชอบ    ไมมี 
                                      ประธานสภา ฯ งดออกเสียง     

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี    - กอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระตอไป  ผมก็ขอใหทานสมาชิกพักเบรกกอนนะครับ 
      (ประธานสภา ฯ)                                พักการประชุม   10 นาที 

  นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครับ   กลับเขาสูการประชุมในระเบียบวาระตอไปนะครับ           
     (ประธานสภา ฯ) 

   ระเบียบวาระท่ี   5.3     -   การพิจารณาโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม   
                                     หมวด คาครุภัณฑ   ท่ีดินและส่ิงกอสราง 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครับ  ขอเชิญคุณสมชาย  ชี้แจงตอทางสภา ฯ  อีกครั้งนะครับ 

    (ประธานสภา ฯ) 

นายสมชาย  จันครา       -   เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ ทุกทานนะครับ ใหทานดูเอกสารตรงบัญชี   
  (หัวหนาสํานักปลัด)         การโอนนะครับ ตรงใบขวางนะครับ   ครับก็เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนในการ      
                                   โอนหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดิน  และสิ่งกอสราง  ซ่ึงเปนอํานาจของสภานะครับ  ก็มี                
                                   อยูหลายรายการ  ก็จะขออนุญาตชี้แจงเปนรายการ ๆ ไปนะครับ    ไปดูหนาแรก   
                                   นะครับ โครงการท่ีเราขอโอนตั้งจายเปนรายการใหม  ก็จะเปนแผนงานเคหะและ          
                                   และชุมชน  หมวดคาท่ีดิน  และสิ่งกอสราง  ประเภทการติดตั้งระบบไฟฟา  และ                
                                   อุปกรณท่ีเก่ียวของนะครับ      ก็จะเปนโครงการปรับปรุงระบบไฟฟาภายในของ   
                                   อบต. นะครับ  ตามแผนเรา คือ 350,000 บาท  ก็จะขอโอนเพ่ือมาตั้งจายเปน   
                                   รายการใหม  ก็จะมีการโอนลดอยู  2 หมวด  2 โครงการท่ีจะโอนลดมา  โอนลด   
                                   จากโครงการแรกก็คือโอนลดมาจากโครงการกอสรางเสาธงภายในองคการบริหาร         
                                   สวนตําบลโคกเพชร นะครับ  งบเดิมเราตั้งจายไว 329,000  บาท นะครับ  โอน   
                                   มาท้ังหมดเลย  มาตั้งจายเปนโครงการปรับปรุงระบบไฟฟานะครับ     ก็ยังไมพอ   
                                   นะครับ  เปดไปหนาท่ี 2 นะครับ  ลงมาอีกก็เปนเงินท่ีเราเหลือจายจากโครงการ        
                                   ฝกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานนะครับ   ซ่ึงเราไปกันมาแลว  เหลือจายอยูประมาณ      
                                   1 แสนกวาบาท โอนลดมา 21,000 บาท ก็จะรวมกับจํานวนเงินเสาธงโครงการ     
                                   แรก  ก็จะเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น   350,000 บาท  ก็จะเปนยอดท่ีเราตั้งจายเปน   
                                   รายการใหมนะครับ   นี่คือ 1 รายการนะครับ  รายการท่ี 2 เปดไปหนาท่ี 3 นะ          
                                   ครับ   รายการท่ีสองก็จะเปนโครงการเพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ีอเนกประสงคแบบพนักพิง   
                                   นะครับ   ตามแผนจริง ๆ   คือ  50,000  บาท  นะครับ   คําชี้แจงงบประมาณ   
                                   จัดซ้ือเพ่ือเกาอ้ีอเนกประสงคแบบแบบสามเหลี่ยม  มีเสนคาดหลัง ขนาด  44 x   
                                   58 x 86 ซม.  โครงเหล็กเหลี่ยม 6 หุน  หนา 1 มม. ชุบโครเมียม หุมหนังเทียม     
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                                   อันนี้เปนคุณลักษณะของเกาอ้ีนะครับ  จํานวน  100  ตัว ตัวละ 500 บาท  แต      
                                   จัดซ้ือจัดจางจริงไมนาจะถึงนะครับ   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  3  ป   พ.ศ.    
                                   2561 - 2564  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 4  ท่ีทานไดอนุมัติไปแลวนะครับ  โอนลด   
                                   จากไหนนะครับ     ก็โอนลดจากโครงการศึกษาดูงาน   50,000 บาท   นะครับ    
                                   รายการท่ี 3  อยูท่ีหนาท่ี 4 นะครับ   อันนี้เปนอํานาจของนายก ฯ  นะครับอันนี้                                     
                                   แจงเพ่ือสภา ฯ  ทราบ    ก็จะเปนการโอนลดเพ่ือการจัดซ้ือน้ํามันหลอลื่นนะครับ       
                                  เดิมอนุมัติมาท่ี 10,000 บาท  ก็ไมคอยไดใชงานนะครับ  เนื่องจากไมมีพนักงาน       

                                   ขับรถโดยตรง   จะมีอีกหนึ่งโครงการท่ีจะแจงสภา ฯ เพ่ิมนะครับ   ก็คือโครงการ                              
                                   จัดซ้ือเครื่องอานบัตรนะครับ  จะเปนการโอนตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน  2                 
                                   เครื่อง  เครื่องละ 1,000 บาท  ก็จะเปนการโอนลดจากโครงการศึกษาดูงาน  ก็   
                                   จะโอนลดมา 2,000 บาท   ก็จะเปนอํานาจของสภา ฯ  ก็มีเพียงเทานี้นะครับท่ี   
                                   ทํารายการโอนก็ขอตัวท่ีเรงดวนกอน ก็เรียนใหทางสภา ฯ ไดพิจารณาตอไปครับ                        

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี   -  ครับ  มีทานสมาชิกทานใดสงสัยม้ัยครับ  ตามท่ีทานสมชายไดชี้แจงมาเก่ียวกับ      
      (ประธานสภาฯ)           เก่ียวกับการโอนเงินงบประมาณในสวนของแผนงานเคหะและชุมชนก็จะมีอยู  3    
                                    รายการ นะครับ (สักครู)  มีม้ัยครับ  ถาหากวาไมมีใครสงสัย   ผมก็จะขอมติในท่ี      
                                    ประชุมเลยนะครับ   ทานสมาชิกทานใด   เห็นชอบท่ีจะโอนเงินงบประมาณจาก   
                                    โครงการโครงการกอสรางเสาธงนะครับ  ในวงเงิน  329,000  บาท นะครับ     
                                    กรุณายกมือข้ึนครับ 

        มติท่ีประชุม          -   เห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี     
                                      ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง     

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -   ครับ      ตอไปก็จะเปนการโอนในสวนของการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ                 
      (ประธานสภาฯ )            นะครับ ในจํานวนเงิน  21,000 บาท   เพ่ือจะไปสมทบกับจํานวนเงินท่ีเราจะ   
                                      โอนมาจากเสาธง นะครับ  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ  กรุณายกมือข้ึนครับ  

       มติท่ีประชุม           -   เห็นชอบเปนเอกฉันท    เห็นชอบ   20  เสียง      ไมเห็นชอบ  ไมมี        
                                      ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง     

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครับ  ทีนี้ก็จะเปนในสวนของการโอนเพ่ือจัดซ้ือเกาอ้ี  จํานวนเงิน  50,000      
    (ประธานสภาฯ)               บาท   ก็โอนมาจากโครงการศึกษาดูงานและฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    
                                      ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ  กรุณายกมือข้ึนครับ  

       มติท่ีประชุม            -  เห็นชอบเปนเอกฉันท    เห็นชอบ  20   เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี     
                                      ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง     

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ตอไปก็จะเปนการโอนเงินเพ่ือซ้ือเครื่องอานบัตรประชาชนนะครับ   เปนการ           
     (ประธานสภาฯ)              โอนมาจากโครงการฝกอบรม     เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ   
                                      องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  จํานวน  2,000 บาท  กรุณายกมือข้ึน    
                                      ครับ 

       มติท่ีประชุม         -    เห็นชอบเปนเอกฉันท    เห็นชอบ   20  เสียง     ไมเห็นชอบ   ไมมี       
                                     ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง     
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครับ  สําหรับระเบียบวาระท่ี 5.3    เก่ียวกับการโอนงบประมาณก็ไดเสร็จสิ้น  
                                      เรียบรอยไปแลวนะครับ  ทานสมาชิกก็ไดใหความเห็นชอบ    เพ่ือท่ีจะจัดสรร  
                                      หรืเปลี่ยนแปลงตั้งจายเปนรายการใหม เขาสูระเบียบวาระตอไป                                     

       ระเบียบวาระท่ี  ๖     -   เรื่องอ่ืน  ๆ   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครับ  ทานสมาชิกทานใดท่ีมีเรื่องจะนําเสนอตอท่ีประชุมสภา ฯ  ก็  เชิญได    
      (ประธานสภาฯ)            เลยนะครับ    เชิญทานปลัด ฯ  ครับ 

นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน  -  ครับ   ขอบคุณทานประธานสภา ฯ   นะครับ  กระผมเองก็มีเรื่องท่ีจะนําเสนอ     
   (ปลัดอบต. โคกเพชร)        ตอท่ีประชุม  ประมาณ 2 - 3 เรื่อง  นะครับ    เรื่องแรกก็จะเปนเรื่องของการ       
                                     เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ในวันท่ี 24 มีนาคม 2562    ก็รับสมัครไป              
                                     เรียบรอยแลว  ทานสมาชิกก็พอจะทราบขอมูลแลวนะครับวา    มีทานใดบางท่ี       
                                     จะเสนอตัวลงรับสมัครเลือกตั้งเปนส.ส. ในพ้ืนท่ีของเราของเราเขตเลือกตั้งท่ี 6  
                                     นะครับ ก็มีอําเภอปรางคกู  แลวก็มีอําเภอขุขันธบางสวน โดนตัดไป  4  ตําบล      
                                     ทางทิศใต  ไปอยูกับเขต  5   อันนี้ก็เรียนทานวาเปนเรื่องท่ีเราตองไปใชสิทธิ์ใน   
                                     การเลือกตั้ง    ก็ไมทราบวาทานสมาชิกไดเปนคณะกรรมการประจําหนวยดวย   
                                     หรือเปลาเพราะวากระบวนการในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เปลี่ยนไประยะเวลา   
                                     ในการใชสิทธิ์ก็เปลี่ยนไปแตการนับคะแนนท่ีหนวยก็ยังเหมือนเดิมนะครับ   นับ  
                                     คะแนนท่ีหนวย  แตระยะเวลาในการเลือกตั้งก็จะยาวข้ึนนะครับก็คือตั้งแตเวลา    
                                     08.00 น. -  17.00 น. ทานใดท่ีไมไปใชสิทธิ์  ก็ตองแจงถึงสาเหตุการไมไปใช  
                                     สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ   การเลือกตั้งครั้งนี้ก็เปนการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบหลาย    
                                     ป  ก็ไปพิจารณาดูนะครับวาใครท่ีจะเปนตัวแทนของพวกเราได   แตไมแนใจวา   
                                    จะอยูไดนานซักแคไหน  เพราะทางคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญ  เขาออกแบบ   
                                     การเลือกตั้งมาใหเปนแบบนี้ ของเราก็นาจะไดรัฐบาลผสม    ก็ไมรูวาจะมีความ  
                                     ม่ันคง   มีความเปนเสถียรภาพไดขนาดไหน  ในหลักการของประชาธิปไตยเขา   
                                     ก็ยึดถือการเลือกตั้งเปนหลักนะครับ      สวนหลังจากนี้จะเปนอยางไรก็จะตอง     
                                     ติดตามกันตอไป  อันนี้ก็ฝากทานสมาชิกวา เราในฐานะขาราชการทานก็ตองไป   
                                     ใชสิทธิ์ตามกฎหมาย สุดทายปลายทางผลลัพธออกมาจะเปนอยาไรเราก็ตองวา   
                                     กันไป  เรื่องท่ีสองก็จะเปนเรื่องการเลือกตั้งทองถ่ินก็ตองรอหลังจากการเลือกตั้ง   
                                     ประมาณ 90 วัน  ก็จะเขาสูโหมดของการเลือกตั้งทองถ่ิน  เรื่องท่ีอยากจะเรียน   
                                     ทาน   ก็คือกฎหมายของการเลือกตั้งทองถ่ินนี้ผานแลวนะครับ  6  ฉบับ พ.ร.บ    
                                     จัดตั้ง ฯ  พ.ร.บ. เลือกตั้ง ฯ ผานสนช.  แลวนะครับ 3 วาระรวด  ก็มีการแกไข  
                                     เพ่ิมเติมนิดหนอยในเรื่องของจํานวนสมาชิกท่ีลดลง  สมาชิกเราก็จะเหลืออยูท่ี    
                                     11 ทาน  จาก  22  ทาน   การกําหนดคุณสมบัติก็ไมเก่ียวของกับทานสมาชิก  
                                     เทาไหร  ทานใดท่ีจะลงสมัครผูบริหารทองถ่ินก็ตองจบปริญญาตรี     สวนทาน   
                                     สมาชิกก็ตองจบวุฒิ ม. 6  เทียบเทานะครับ  เทาท่ีผมดูนะครับ แตก็ยังไมแนใจ   
                                     เทาไหรก็เดี๋ยวตองดูอีกทีหรือ  แตทานสมาชิกก็ยังไมตองกังวลอะไรนะครับ เรา   
                                     ก็ตองรอดูประกาศของกระทรวงมหาดไทย   แลวก็ประกาศของคณะกรรมการ  
                                     การเลือกตั้งกอนนะครับ    เทาท่ีผมดูก็นาระเวลาการเลือกตั้งก็นาจะไลเลี่ยกัน     
                                    หางกันประมาณไมเกิน 5 วัน จะเริ่มไลระดับไปเลยนะครับ ตั้งแตอบจ.,เทศบาล    
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                                    อบต.   ก็นําเรียนทานวาสิ่งท่ีมันเปลี่ยนแปลงก็มีเพียงเทานี้แหละ    ดานในสวน                                                                
                                    รายละเอียดกระบวนการจัดการเลือกตั้ง    ก็ตองไปดูวามันลอตามของส.ส. หรือ   
                                    เปลา ถาใกลเคียงกันอยางเชน ขยายระยะเวลาการลงคะแนนมากข้ึน  กรรมการ  
                                    ก็คงเหนื่อยมากข้ึน   อันนี้ก็เดี๋ยวคอยไปดูในเรื่องรายละเอียดไป  ทานท่ีอยากจะ   
                                    ลงเลนการเมืองตอ  อยากจะเปนสมาชิกสภาตอ  ก็รับทราบบขอมูลแลว    ก็ไป   
                                    เตรียมการดําเนินการ ซ่ึงไมเกินปนี้แนนอน เรื่องตอไปก็จะเปนเรื่องของสหกรณ   
                                    กรมซ่ึงอาจจะไมเก่ียวของกับทานสมาชิกแตในอนาคตขางหนาก็อาจจะเก่ียวของ  
                                    กับทาน  เพราะทางทองถ่ินเราเองไดรับการคัดเลือกเขาไปเปนกรรมการสหกรณ   
                                    ออมทรัพยของกรมการปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงสหกรณนี้ตั้งมานานแลว    เปน   
                                    การตั้งข้ึนมาเพ่ือชวยเหลือบรรดาขาราชการดวยกัน  แตกอนนี้จะเปนขาราชการ    
                                    ในกรมโดยอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูบริหารง  แตเม่ือวัน  
                                    อาทิตยท่ีผามมา เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ ท่ีผานมา มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ   
                                    ชุดใหม    แลวคณะกรรมการชุดเดิมท่ีนําโดยทานอธิบดี     ไมไดรับการเลือกตั้ง    
                                    อนาคตงานสหกรณจะมาอยูกับทองถ่ินอยางเต็มรูปแบบ    ก็เขาใจวาขาราชการ  
                                    ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินก็คงจะลาออกกันหมด   ก็อาจจะมีการ  
                                    ปรับระบบใหมซ่ึงก็อาจจะเก่ียวของกับทางภาคการเมืองดวย   ก็อาจจะมีสวนใน  
                                    เรื่องของการเปนสมาชิก   หรือเขาไปดูเรื่องของงบประมาณ        ซ่ึงก็จะมีการ   
                                    บริหารงานโดยทองถ่ินของเราท้ังหมด  วันนี้จะเริ่มมีการชัดเจนข้ึน   ซ่ึงประธาน   
                                    สหกรณทองถ่ินคนใหมนี้ทานก็เปนปลัดเทศบาลอยูท่ี อําเภอสามพราน  จังหวัด   
                                    นครปฐม  ก็ตองรอดูอีกครั้งวาตอไปจะเปนอยางไร  เพราะทางผูจัดการสหกรณ   
                                    ก็ลาออก คณะกรรมการสหกรณก็ลาออกท้ังหมด ตอนนี้ก็กลัววานองๆ ท่ีทํางาน   
                                    สหกรณจะลาออกอีก  ซ่ึงก็ตองเตรียมการไปชวยกันตรงนั้น    ก็แจงทานสมาชิก   
                                    วาในอนาคต ถามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องหลักกฎหมายตาง ๆ แลวเนี่ย  ก็เขาไป   
                                    ดูอีกครั้งหนึ่งวามันจะเปนอยางไร   ครับ   ในเบื้องตนนี้ผมก็มีเรื่องท่ีจะนําเรียน   
                                    ทานสมาชิกเพียงเทานี้  สวนของอําเภอเราก็ไมมีอะไรในตอนนี้  ก็จะมีเรื่องกีฬา 
                                    ตากะจะ  ก็คงจะเลื่อนไปหลังเลือกตั้ง    ถาทานใดมีขอมูลก็สอบถามไดนะครับ     
                                    ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  ทานปลดัก็นําเรียนกับทานสมาชิกไปแลวนะครับ  ทานสมาชิกทานใดมี    
     (ประธานสภาฯ)             เรื่องท่ีจะนําเรียนกับสภา ฯ  อีกไหมครับ  เชิญครับ  คุณสมชาย 

  นายสมชาย  จันครา        -  เรียนทานประธานสภา ฯ  และทานสมาชิก ฯ   อีกครั้งนะครับ     ในสวนของ      
   (หัวหนาสํานักปลัด)           สํานักงานปลัด  ก็มีเรื่องเก่ียวกับการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย  ซ่ึงก็ถือวา         
                                     เปนวาระแหงชาตินะครับ ซ่ึงทางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดเรงรัด   
                                     เรามาอีกที     ก็เราจะจัดการอบรมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในวันศุกรหนา    
                                     ก็จะอยากจะขอเชิญทานสมาชิกสภา ฯ    ทานผูนําชุมชน  อสม.เขารวมในการ 
                                     อบรม  ในครั้งนี้เก่ียวกับการจัดเก็บขยะอันตรายดวย     ในสวนของอบต. ก็ได 
                                     เตรียมการในการจัดทําถังขยะเพ่ือรองรับขยะอันตราย    ท่ีจะตองเก็บไวตรงท่ี  
                                     ทําการผูใหญ  หรือท่ีศาลาประชาคมไว    เพ่ือรวบรวมสงไปใหยังเทศบาลเมือง 
                                     ศรีสะเกษ  ซ่ึงรอบแรกประมาณเดือนมีนาคมนะครับ  รอบท่ีสองก็จะประมาณ   
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                                    เดือนมิถุนายน  ในวันนั้นก็จะมีการจัดทํา mou  ในเรื่องของการจัดการขยะมูล   
                                    ฝอยในแตละชุมชนดวย   ก็ชี้แจงใหทราบเบื้องตนเพียงเทานี้กอนครับ ขอบคุณ  
                                    ครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ   มีสมาชิกสภา ฯ  ทานใด   ท่ีจะเสนออีกม้ัยครับ  เชิญครับคุณทองเนตร 
      (ประธานสภา ฯ) 

    นายทองเนตร  วาที      - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกทุกทานนะครับ   ผมนายทองเนตร  วาที        
     (สมาชิกหมูท่ี 11)        ในวาระอ่ืน ๆ  ผมก็ขอนําเรียนเก่ียวกับเรื่องประปา  หมูท่ี 11    สักนิดนึงนะครับ    
                                   ซ่ึงจากการประชุมของหมูบานก็ไดมอบหมายใหทางอบต.  ไดเปนผูดูแล   ผมก็ไม        
                                   ทราบวาไปถึงไหนแลวในสวนของชางท่ีไดไปวัดก็รูสึกวาหายเงียบไปเลย    ซ่ึงผม 
                                   ก็เลยไดสอบถามไปยังชางประปาก็บอกวา  เดี๋ยวไปวัดอีกทีหนึ่งก็หายเงียบไปเลย     
                                   ผมจึงนําเรียนไว        แลวก็ในสวนของอาทิตยท่ีผานมาท่ีทางผูนําชุมชนไดลงชื่อ  
                                   ในสวนของการใชน้ําของประชาชน   ก็ไดนําสูการประชาคมเรียบรอยแลวก็ยังไม  
                                   คืบหนา   กระผมเองในฐานะท่ีเปนปากเปนเสียงแทนประชาชนก็ตองนําเรียนให   
                                   ทานไดพิจารณาในสวนตรงนี้ เพราะวาเดือดรอนกันจริงๆ มาหลายปแลว ก็ขอให   
                                   ทานชวยดูแลดวย  มาเรื่องท่ีสองในชวงเดือนมีนาคม - เมษายน ก็จะเขาสูในชวง  
                                   ของการชําระภาษีบํารุงทองท่ีในรอบปท่ีผานมา  ซ่ึงทางบานของผมเองเพ่ิงไดรับ   
                                   หนังสือเรียกใหชําระภาษีบํารุงทองท่ีก็มีหลายทานเหมือนกัน  แตวาในตัวหนังสือ   
                                   นั้นมีชื่ออยูคนเดียว   กอนท่ีจะสงหนังสือนะครับก็ขอใหตรวจทานใหดี  มีอยู 10   
                                   ฉบับ  แตมีชื่ออยูคนเดียวท้ังหมด  ผมก็ขอฝากไวนะครับ   ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  ในสวนของประปานะครับ  ในวันนั้นก็ไดยินในท่ีประชุมอยูนะครับ อันนี้ก็   
      (ประธานสภา ฯ)          ใหเดี๋ยวใหทานปลัดไดชี้แจงนะครับวากระบวนการตรงนั้นไปถึงไหนแลวนะครับ                                                    
                                    เชิญครับ 

นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน  - ครับ  ขอบคุณครับ ทานประธานฯ  ขอบคุณทานทองเนตรดวยนะครับท่ีไดทาน 
   (ปลัดอบต. โคกเพชร)        สอบถามมา  ในเรื่องประปาเองตอนนี้ก็รอในเรื่องของงบประมาณท่ีจะไปขยาย                          
                                    เขตใหนะครับ  นั่งดูงบประมาณอยูวาจะเอาจากตรงไหนดี    มีเงินสะสมอยูท่ีวา   
                                    จะจายขาด  ผมไดเรียนไปทางทานรองฉลินแลว  วาใหทานไปดูเรื่องประปาบาน  
                                    สุขเกษม  วาเอาใหจบเลยนะ  อยาทําซํ้าอีกรอบนึง  บังเอิญวาทางกองชางไดไป   
                                    ตรวจสอบอีกครั้งก็ไดความยาวมาเพ่ิมเติม  รูสึกท้ังหมดเลยเพราะมันจะมีในเรื่อง  
                                    ของระบบจายน้ํา  แลวก็มิเตอรน้ํา  ก็ใหทําครั้งครั้งเดียวใหจบใหหมดก็ใหสํารวจ  
                                    ผูใชดวยนะครับ  วาใหมีเทาไหร  ท่ีจะใชน้ําก็นาจะเรียบรอยหมดแลว    ตอนนี้ก็        
                                    จะมีในเรื่องขอการกําหนดราคา  ประมาณราคาไมทราบวาทางกองชางประมาณ   
                                    ราคาเสร็จหรือยัง  ก็เหลือแคจะพิจารณานําเงินจากตรงไหนมาใช  ก็คิดวานาจะ  
                                    เปนเรื่องของการนําเงินสะสมมาใชกอนนึงนะครับ    ประมาณสองแสนกวาบาท     
                                    ท่ีจะตองหามาสําหรับบานสุขเกษม   ก็จะมีสวนอ่ืนดวยท่ีจะพิจารณาไปในคราว   
                                    เดียวกัน  ซ่ึงจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน  เม่ือวันศุกรท่ีแลว  ก็ได  
                                    โครงการตาง ๆ  เขามาท่ีคิดวาจะดําเนินการในคราวเดียวกัน  ก็จะมีในเรื่องของ     
                                    โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติม  ก็อาจจะตองรออีกสักนิดนึงนะครับเพราะเราอาจจะ 
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                                   ตองเปดการประชุมสมัยวิสามัญ  เพ่ือพิจารณาจายขาดเงินสะสม  ตรงนี้ก็ตองคุย   
                                   กับทางผอ. กองคลังดวย  เหมือนท่ีผมคุยเบื้องตนกับทางทานสมาชิกวา เม่ือสตง.    
                                   รับรองบัญชีเราลาสุด  ก็สบายใจแลวก็ตั้งตนนับหนึ่งจายขาดอีกครั้งหนึ่งท่ีผานมา   
                                   ตั้งแตผมยายมาอยูก็จายขาดไปแลวประมาณ 2 - 3 ครั้ง ไมแนใจทางสตง.ก็ไมได   
                                   ทักทวงในการจายขาดเงินสะสมของเรา  ถาวันศุกรนี้ไมมีปญหา อาทิตยหนาก็จะ   
                                   เริ่มเดินไปในสวนของกระบวนการจายขาดได  ก็ตองรอทางหัวหนาสมชายไปเช็ค   
                                   แผนดวยนะครับวา   ตัวท่ีมีปญหาอยู อยูในแผนหรือยัง  วันนั้นท่ีคุย ๆ กัน  มีอยู    
                                   2-3 โครงการท่ีตองจัดทําขบวนการปรับปรุงแผน  ก็ตองไปดู ก็เรียนทานวาไมนา    
                                   หวงมากนัก  ก็เดี๋ยวจะรีบดําเนินการให ตอนนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย   
                                   การจายเงินมันมีการแกไข  ลาสุดนี่การท่ีจะจายขาดเงินสะสม  ขอ  87  ขอ 89     
                                   ท่ีผานมาเราจะดําเนินการจายขาดไดตอเม่ือ  เปนกิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีเรา     
                                   เปนการปองกันบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  เปนการบริการสังคมและ   
                                   ชุมชน  ขอสุดทายก็ตองมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะดําเนินการจายขาดได    ท่ีเรา   
                                   โดนสตง. กับปปช. ทักทวงก็จะเปนในเรื่องของความจําเปนเรงดวน    เขามองวา  
                                   จําเปนไหม  อยางถนนคอนกรีตเขามองวาไมจําเปนนะ ตองอยูในแผน    ตองอยู   
                                   ในขอบัญญัติ  อยางอบต. หวยใต  โดนสตง. ทวงติงในเรื่องนี้นะครับ      ตอนนั้น   
                                   จายขาดไปนาจะประมาณ 10 ลาน สตง. มาถึงท่ีทําการบอกวาทําไมได     ทําได  
                                   เพียงครึ่งเดียวคือ 5 ลาน อีก  5 ลาน ทําไมไดสรุปคือตกไป ตอนนี้มาทําเก่ียวกับ  
                                   เรื่องการบริการสังคมและชุมชนเก่ียวกับเรื่องทางระบายน้ํา อันนี้มันก็เปนหนทาง   
                                   ชองทางท่ีเราจะใชเงินงบประมาณในการพัฒนา     แตวาทางหนวยตรวจเขาก็จะ   
                                   พยายามรักษาไว เพ่ือไมใหเราเดินออกนอกทาง นี่ก็จําเปนท่ีเราตองดูดวยในเรื่อง   
                                   ของประปาผมก็คิดวาไมนาจะมีปญหา   เพราะเปนเรื่องท่ีประชาชนเราเดือดรอน     
                                   เปนเรื่องการบริการสังคมและชุมชน    ก็เลยคิดวาจะเอาโครงการเขาในเรื่องของ   
                                   การจายขาดเงินสะสม เพราะจะใหหัวหนาสมชายโอนนี่ ไมมีเงินโอนแลว  ไมรูจะ  
                                   ไปโอนตรงไหนแลว ก็อาจจะตองรบกวนทานสมาชิกฯ    ก็นําเรียนทานสมาชิกฯ   
                                   ไววากระบวนการก็ใกลมาแลว  ทีนี้มันจะปญหาเหมือนกับบานระกาหรือเปลาวา    
                                   น้ําจะไมพอใชหรือเปลา   เพราะน้ําบาดาลเรามองไมเห็นวาเขามีปริมาณเทาไหร     
                                   เพราะทางบานระกานี่ก็เริ่มมีปญหาแลวนะครับ เนื่องจากน้ําไมพอใช แตของทาง  
                                   บานสุขเกษมผมไดคุยกับผูใหญบานสุขเกษมไวแลววาจะทําในเรื่องประปาผิวดิน 
                                   ใหทานเตรียมเรื่องสถานท่ีก็ไมรูวาถึงไหนแลว  ตอนนี้ปญหาท่ีบอกไปคือเรื่องท่ีดิน      
                                   คือ  ถาสามารถตัดจบไดเลยเรื่องท่ีดิน  ก็คือจบเลย   เอาโครงการแนบแนบท่ีดิน  
                                   ก็เสนอไดเลยนะครับ แตตอนนี้คือท่ีดินเราไมมี จะซ้ือก็ชา  ตองไปตั้งงบประมาณ     
                                   ก็ซ้ือไดแคตามราคากลางเทานั้น ซ้ือตามราคาท่ัวไปไมได ประชาชนก็ตองลักษณะ   
                                   อุทิศให  ถาเปนไปไดก็ประมาณซัก 1 ไร  ถาติดแหลงน้ําก็ยิ่งดี แตถาติดแหลงน้ํา   
                                   ก็จะมีปญหาในเรื่องการดูแลรักษา    ถาเราไดท่ีดินกลางหมูบานก็จะมีปญหาเรื่อง   
                                   ระยะเวลาการกอสรางแคนั้น  แตจะดีสําหรับการบํารุงรักษา เพราะอยูในหมูบาน   
                                   ทานผูใหญบาน  ทานสมาชิก ฯ  ก็จะคอยดู  แตถาอยูไกลหมูบานพวกอุปกรณท่ี     
                                   เราใชในระบบประปามันจะหาย   ยิ่งถามีแลวไมไดใชสตง.  เขามาดูนี่แยเลย  ผม    
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                                  ก็คุยกับทานนายก ฯ แลววา ตองปรับปรุง  ตองผลิตน้ําใหได     เอามาสํารองบาน   
                                  ภูมิศาลา  บานระกา  แตแนวโนมนาจะไปใชบานระกามากกวา   เพราะบานระกา  
                                  นี่มีปญหาแลว  วันนั้นประชุมก็ทะเลาะกันแลว  เดี๋ยวของทางบานสุขเกษม  ผมจะ   
                                  รบีเรงรัดใหนะครับ   อยางนอยก็วางเครือขายไวกอน    ถาจะใชซัก 50 ครัวเรือน     
                                  มันก็พอไดนะครับ  สําหรับประปาลูกบอล เพราะวาปริมาณมันไมเยอะอันนี้ก็เดี๋ยว   
                                  จะเรงรัดใหนะครับ   ถาเอกสารเสร็จเร็วก็จบ  สําหรับเรื่องประปานะครับ อีกเรื่อง   
                                  ก็เปนเรื่องหนังสือแจงการชําระภาษีนะครับ     ก็ฝากทางทานหัวหนาสมชายแจง   
                                  ผอ. กองคลังอีกที  ตรวจสอบหนังสือกอนออกไปดวยนะครับ  เพราะหนังสือตัวนี้   
                                  จะไมผานทางผม  เพราะผมไดมอบหมายงานทางกองคลังใหทานรองปลัด ฯ ชวย  
                                  ตรวจดู   ก็เดี๋ยวใหหัวหนาสมชายแจงไปอีกทีนะครับ   เพราะระดับนี้แลวไมนาจะ   
                                  หลุด ถาหลุดไปแลวมันนาอายนะครับ ก็ฝากนําเรียนทานผอ. กองคลังดวย   เดี๋ยว   
                                  ถาผมเจอทานเองผมก็จะสอบถามทานใหนะครับ    เพราะเราวาแตคนอ่ืนเขาแลว   
                                  เราผิดพลาดเอง  เพราะบางทีทางโรงเรียนเคาเขามาแลวเราทักทวงกลับไป  อันนี้  
                                  ทางชาวบานเขาทักทวงกลับมาท่ีเรา  เดี๋ยวรับไวก็จะไดปรับปรุงแกไขตอไปนะครับ    
                                  ขอบคุณมากครับ 

 นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - มีทานสมาชิกทานใดอีกไหมครับ ท่ีจะนําเรียนตอสภา ฯ มีไหมครับ   เชิญครับ                  
    (ประธานสภาฯ)            คุณลือชัย 

 นายลือชัย  ใจมนต        - ครับ   เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกนะครับ    ก็ขอพูดนิดหนอยนะครับ        
    (สมาชิกหมูท่ี 5)          ผมนายลือชัย  ใจมนต  สมาชิกหมูท่ี 5  ก็จะพูดในเรื่องน้ํานี่แหละครับ   ก็เรียนไป   
                                 ทางทานคณะผูบริหาร ทานปลัด ฯและสมาชิกทุกทานดวยนะครับ   เพราะเรื่องน้ํา 
                                 น้าํของหมูท่ี 5  นี้ มีปญหามากเลยนะครับ  เดือดรอนจริง ๆ  น้ําเค็ม รดตนไม  รด   
                                 อะไรก็เสียหายหมด  ตายหมด  เรื่องนี้ใหก็อยากใหทานผูบริหารชวย  ทางไหนท่ีจะ   
                                 พอมีน้ํามาชวยบรรเทาความเดือดรอน  ผมก็ขอนําเรียนเพียงเทานี้ครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ   สําหรับเรื่องน้ํานะครับ  ทางสภา ฯ   เราก็ไดมีมติเห็นชอบใหทางหมูบาน   
    (ประธานสภาฯ)           ไดใชทอไปแลว  แตผลสุดทายก็อยางท่ีคาดการณไวนะครับ      ก็ไมเปนไรนะครับ    
                                  ตามท่ีเราพูดไววาจะดําเนินการใชประปาหมูท่ี 11 มาเพ่ือใชประโยชน   ก็จะเปน   
                                  ความจริงกันแลว เพ่ือจะเอาน้ําตรงนั้นมาสนับสนุนตอทอประปาท่ีองคการบริหาร   
                                  สวนตําบลโคกเพชรดําเนินการอยู  แตทีนี้จะมาดูกันวาแผนของการดําเนินการมัน   
                                  จะเปนอยางไร  ตอไปนะครับ  ก็อยางท่ีทานปลัดแจงไวนะครับ    วาเราอาจจะได   
                                  เปดประชุมสมัยวิสามัญกันอีกครั้งหนี่ง     ก็ในการประชุมครั้งนี้ก็อาจจะไมใชการ   
                                  ประชุมครั้งสุดทายของทานสมาชิกนะครับ    ก็ยังมีการประชุมเพ่ือเปนประโยชน   
                                  แกสังคม และบําบัดทุกข  บํารุงสุขใหแกทางพ่ีนองประชาชนอีกตอไปนะครับ ทีนี้  
                                  ปนี้ปญหาในเรื่องของน้ําบาดาล  รูสึกจะมีปญหาตั้งแตตนปนะครับ    เพราะวาป   
                                  กอน ๆ  นั้น  จะมีปญหาประมาณปลายเดือนมีนาคม    ผมเอาทอลงไปประมาณ    
                                  24  เมตร ก็เริ่มมีลมนะครับ  ใชไปประมาณซักไมถึงชั่วโมงนะครับ  น้ําเริ่มจะตก   
                                  แลว  คือจะมีลมออกไปดวย  ทีนี้ก็จะเปนสัญญาณท่ีไมดีแลววาน้ําเริ่มจะหมดกัน     
                                  เพราะวาปจจุบันนี้  คือ  มีโพรงน้ํา  มีการกรองน้ําจากใตดินเกือบ ๆ จะทุกตําบล    
                                  ในการเกษตรชาวบานตางคนก็ตางเจาะน้ําใตดิน    ยังไงก็ชวยกันดูแลกันนะครับ  

                                                                                                                    เก่ียวกับ…/ 
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                                   เก่ียวกับเรื่องน้ํา  เพราะเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตนะครับ   มีทานสมาขิก   
                                   ทานใดท่ีจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครับ   เชิญครับ  คุณสมชาย 

    นายสมชาย  จันครา    - เรียนทานประธานสภา ฯ  และทานสมาชิกนะครับ     ผมก็ขอเพ่ิมเติมนิดนึงครับ       
     (หัวหนาสํานักปลัด)      ครับ    เรื่องท่ีเราจะทําการจายขาด ซ่ึงถาเราเปรียบเทียบ เราก็ตองดูประกอบกับ                     
                                  ประกาศการเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการเลือกตั้งอีกทีนะครับ  เพราะถา  
                                  ประกาศเม่ือไหรก็จะมีผลเริ่มนับภายใน  90  วัน     แลวก็จะตองจัดการเลือกตั้ง   
                                  ภายใน  45  วัน  ก็คาดวานาจะประกาศหลังเลือกตั้งเสร็จ ซ่ึงกฎหมายท่ีเก่ียวกับ   
                                  เราในเรื่องของการจัดทํางบประมาณก็จะตอง  3   เดือน  กอนท่ีจะมีการเลือกตั้ง     
                                  กระบวนการตาง ๆ    ก็อยาใหเกินเดือนมีนาคมนะครับ    สําหรับในการจายขาด  
                                  งบประมาณ  เพราะมันจะสงผลตอกฎหมายเลือกตั้ง ถาไดกุมภาพันธนี้ยิ่งดี ก็ฝาก   
                                  ไปยังทานประธานสภา ฯ  ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก ฯ ดวยนะครับ ก็อยาก     
                                  ใหคุยเรื่องงบประมาณใหเรียบรอย ดูแลวนาจะมีเรื่องแผนพัฒนา ฯ เก่ียวของดวย  
                                  เพราะวาบางตัวก็ยังไมมีในแผน  ก็ใหคุยกันใหเรียบรอยนะครับ   ในสวนของทาง   
                                  เจาหนาท่ีก็จะไดจัดทําแผนและเอกสารท่ีเก่ียวของใหแลวเสร็จ  ยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับ     
                                  เพราะไมอยากใหใกลในชวงเลือกตั้ง  ครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ  มีทานสมาชิกทานใดอีกไหมครับ     ถาไมมีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน 
     (ประธานสภาฯ)          นะครับ ท่ีไดใหความรวมมือในการเขาประชุมสภา  ฯ เปนอยางดีตลอดมานะครับ     
                                  ผมก็ขอใหอํานาจพระคุณศรีรัตนตรัยท่ีสถิตอยูในอําเภอของเรา    อยูในบานเมือง   
                                  ของเรา  จงดลบันดาลให ทุกทานประสบแตความสุข  ความเจริญ  ประสงคสิ่งใด      
                                  ก็ขอใหไดดั่งใจหมาย  ผมก็ขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1 ประจําป 2562    
                                  ไวเพียงเทานี้   ขอบคุณครับ 

                                  -  ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 
 
                                                            
  
                            (ลงชือ่)                                                        ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                            (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 

      
             (ลงชื่อ)                                                      กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                        (นางสําเนียง  เหมือนสวรรค) 
                        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูท่ี 3 

   

           (ลงชื่อ)                                          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                       (นายสมยศ  ครบสุวรรณ)  
                       สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูท่ี 9 
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                  ลงชื่อ)                                             กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                     (นางสาวกัลยานีย  ใจมนต) 
                     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูท่ี 1 

 
    - การรับรองรายงานการประชุม 
....…….สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร....ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้...ในการประชุมสภา
อบต.โคกเพชร......สมัยวสิามัญท่ี...1..ประจําป....2562.....เม่ือวันที…2...เมษายน.....2562……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   
     

                                    
                         (ลงชื่อ)                                              
                                              (นายจามเรศ    ภูมิประดับศรี) 
                         ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
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