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เริ่มประชุมเวลา   9.๓๐   น. 

            เม่ือไดเวลา  ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเขาหองประชุม  
และไดนับจํานวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม   ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมในวันนี้ไดเขาประชุม           
๒2 ทาน  ไมมาประชุม  2  ทาน   โดยนายจามเรศ   ภูมิประดับศรี     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล       
โคกเพชร   ไดเปนตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชมุ  
ตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
    ระเบียบวาระท่ี  1        - เรื่องประธานแจงในท่ีประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ   สําหรับวันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  ในสมัย  
    (ประธานสภา ฯ)           สามัญท่ี 3 ประจาํป 2562 ประเด็นสําคัญของการประชุมในครั้งนี้ก็จะเปนเก่ียวกับ      
                                   รางขอบัญญัติงบประมาณประจําป   ป  2563  นะครับ  ก็จะมีการประชุมอยู   3    
                                   วาระ  วาระท่ี 1  ก็จะเปนการรับหลักการ  วาระท่ี 2 เปนการแปรญัตติ  วาระท่ี 3    
                                   ก็จะเปนการลงมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ตอไป    
                                   ซ่ึงถือวาโชคดีนะครับ ท่ีทานไดพิจารณางบประมาณรายจายประจําป 2563  ไว  
                                   ใหกับสมาชิกท่ีจะเขามาทํางานปตอไปนะครับ ครับ  ก็เขาสูระเบียบวาระตอไปครับ   
  
   ระเบียบวาระท่ี  2         - เรื่องรับรองการประชุมท่ีผานมา 
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ      ก็ขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมานะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)            เปนการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี   ประจาํป  2562  เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  
                                   2562   ตรวจสอบดูวาสวนไหนบางท่ีผิดหรือถามีขอตกบกพรองประการใดก็จะ      
                                   ไดนําไปแกไขตอไป  เชิญครับ  (สักครู)  เชิญครับ  คุณสมศักดิ์ 
 
นายสมศักดิ์  ใจมนต         - เรียนทานประธานสภาฯ  และทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะครับ    ผมขอแกไข   
                                    เอกสารในหนาท่ี 6  ครับ   เปลี่ยนจากชื่อนายสมศักดิ์  บุตรดาห   เปน นาย   
                                    สมศักดิ์  ใจมนต ครับ 
 
นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - มีสมาชิกทานใดท่ีจะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมม้ัยครับ  ถาหากวาไมมี 
     (ประธานสภา ฯ)           ผมก็จะขอมติในท่ีประชุมนะครับ  (สักครู)  ครับ    ทานสมาชิกทานใดเห็นควร                     
                                    รับรองการประชุมสมัยสามัญ ท่ี  2 ประจําป  2562  กรณุายกมือข้ึนครับ 

 

     มติท่ีประชุม            -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  19  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 
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   ระเบียบวาระท่ี  3     - กระทูถาม   
                                      (ไมมี) 

   ระเบียบวาระท่ี  4      - เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณา 
                                         (ไมมี) 

   ระเบียบวาระท่ี  5      - เรื่องท่ีเสนอใหม 
                                5.1  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2563                                 
                                       วาระท่ี   1   รับหลักการ 

  นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -ครับ  ก็ขอเชิญทานนายก ฯ  สุรศักดิ์  สายแกว  ไดกลาวคําแถลงงบประมาณ        
    (ประธานสภา ฯ)             รายจายประจําป  ใหท่ีประชุมทราบ  เรียนเชิญครับ 
      
  นายสุรศักดิ์  สายแกว      - ตามท่ีคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดนําเสนอรางขอบัญญัติ  
  (นายกอบต. โคกเพชร)      งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2561 ไปแลวนั้น   ในโอกาสนี้กระผม   
                                   จึงขอรายงานสถานะทางการเงินและการคลัง       ขององคการบริหารสวนตําบล    
                                   โคกเพชร   ดังตอไปนี้          
                                    1.      สถานะทางการคลัง 
                                    1.1    งบประมาณรายจายท่ัวไป  ในปงบประมาณ  2562   ณ วันท่ี   7   
                                    สิงหาคม 2562 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรมีสถานะทางการเงินดังนี้   
                                    1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จํานวน 38,249,827.39  บาท 
                                    1.1.2  เงินสะสมจํานวน  9,213,484.60  บาท   
                                    1.1.3  เงินทุนสํารองสะสม  จํานวน  11,009,905,.77  บาท 
                                    1.1.4  รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน   1     
                                    โครงการ  รวม  7,818.25  บาท 
                                    1.1.5  รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน  22  โครงการ 
                                    รวม  20,912.00 บาท 
                                    1.2      เงินกูคงคาง  0   บาท 
                                    2   การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ  2562  ณ วันท่ี 7 สิงหาคม   2562     
                                   (1)  รายรบัจริง  จํานวน  32,354,807.14  บาท  ประกอบดวย 
                                   หมวดภาษีอากร                                        จํานวน    72,630.221   บาท 
                                   หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต      จํานวน      40,509.20   บาท 
                                   หมวดรายไดจากทรัพยสิน                       จํานวน    190,954.76   บาท 
                         หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   จํานวน    252,510.00   บาท
                หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด              จํานวน         1,950.00   บาท     
                หมวดรายไดจากทุน                        -              บาท 
                หมวดภาษีจัดสรร             จํานวน  13,224,887.9    บาท 
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                                    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                   จํานวน  18,571,365.00  บาท 
            (2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จํานวน  30,500.00      บาท 
                               (3)  รายจายจริง  จํานวน   24,256,961.8  บาท    ประกอบดวย 
             งบกลาง                                       จํานวน    8,108,492.00  บาท 
             งบบุคลากร                                            จํานวน    9,309,519.00  บาท 
             งบดําเนินการ                                      จํานวน    4,336,890.80  บาท 
             งบลงทุน                             จํานวน  682,900.00 บาท 
   งบรายจายอ่ืน  0 บาท 
   งบเงินอุดหนุน  1,819,160.0  บาท 
             (4)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให โดยระบุวัตถุประสงค                  
                                                                                          จํานวน     30,500.00     บาท 
                      (5)  มีการจายจากเงินสะสม                         จํานวน     288,800.00   บาท                   
                                (6)  รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม   จํานวน      3,.075,800    บาท     
                                (7)  รายจายท่ีจายจากเงินกู  จํานวน     0.00                                     บาท     
                                รายรับจริงประจําปงบประมาณ   2561  
                                รายไดจัดเก็บเอง 
                                หมวดภาษีอากร                                       จํานวน         86,925.44 บาท 
                                หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต      จํานวน       20,760.30   บาท 
                                หมวดรายไดจากทรัพยสิน                            จํานวน    200,225.93    บาท 
    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน    301,770.00    บาท
              หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                    จํานวน           2,950.0   บาท     
    หมวดรายไดจากทุน           จํานวน           1,870.0  บาท 
    รวมรายไดจัดเก็บเอง           จํานวน 614,501.67 บาท 
                       รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                                หมวดภาษีจัดสรร                               จํานวน       15,978,985.42  บาท 
                                รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
                                หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   17,938,756.00 บาท 
                                รวมประมาณการรายรับจริง ประจาํป  2561 ท้ังหมด  34,532,243.09  บาท 
                                งบประมาณรายจาย ประมาณการประจําปงบประมาณ  2562 
                                รายไดจัดเก็บเอง 
                                หมวดภาษีอากร                                       จํานวน         67,300.00 บาท 
                                หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต      จํานวน       48,700.00   บาท 
                                หมวดรายไดจากทรัพยสิน                            จํานวน    234,900.00    บาท 
    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน    253,800.00    บาท
              หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                    จํานวน         12,900.0   บาท     
    หมวดรายไดจากทุน           จํานวน         61,900.0  บาท 
    รวมรายไดจัดเก็บเอง           จํานวน 619,000.00 บาท 
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                       รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                                หมวดภาษีจัดสรร                               จํานวน       13,771,000.00  บาท 
                                รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
                                หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   13,771,000.00 บาท 
                                รวมประมาณการรายรับจริง ประจําป  2562 ท้ังหมด  34,624,700.00  บาท 
                                ประมาณรายจาย ประมาณการประจําปงบประมาณ  2563 
                                รายไดจัดเก็บเอง 
                                หมวดภาษีอากร                                       จํานวน             700.00  บาท 
                                หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต      จํานวน       32,100.00   บาท 
                                หมวดรายไดจากทรัพยสิน                            จํานวน    200,000.00    บาท 
    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน    253,800.00    บาท
             หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                    จํานวน                00.0   บาท     
    หมวดรายไดจากทุน           จํานวน           1,400.0  บาท 
    รวมรายไดจัดเก็บเอง           จํานวน 488,000.00 บาท 
                       รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                                หมวดภาษีจัดสรร                               จํานวน       15,612,000.00  บาท 
                                รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
                                หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   20,100,000.00 บาท 
                                รวมประมาณการรายรับจริง ประจําป  2563 ท้ังหมด  36,200,000.00  บาท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  ก็ขอขอบคุณทานนายกฯ สุรศักดิ์  สายแกว ไดกลาวคําแถลงงบประมาณ  
    (ประธานสภา ฯ)            รายจายประจําปงบประมาณ 2563  ใหท่ีประชุมทราบ    หัวหนาสมชายมีอะไรจะ  
                                    เพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญครับ         

  นายสมชาย  จันครา   -     เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกฯ ทุกทาน รวมไปถึงทางทานคณะผูบริหาร 
  (หัวหนาสํานักปลัด)          ดวยนะครับ  ในสวนของกระผมก็จะขอชี้แจงเพ่ิมเติมจากทานนายก ฯ  อีกนิดหนอย  
                                   ครับ     ทางทานสมาชิกเองก็อาจจะอยากทราบเหตุผลเรื่องของงบประมาณรายจาย   
                                   ประจําปงบประมาณ 2562  และ 2563  จะข้ึนมาอีกประมาณ 2 ลาน ก็ขอชี้แจง       
                                   เพ่ิมเติม  เนื่องมาจากในสวนของการประมาณการรายรับในป  2563   ใหทานเปด  
                                   ไปท่ีหนาท่ี 4 นะครับ  ในหลักการประมาณการรายรับก็คือ   จะตั้งงบปประมาณให   
                                   ใกลเคียงกับรายรับจริงท่ีผานมา ก็คือ ป 2561สวนป 2562 ยังไมสิ้นปงบประมาณ     
                                   ก็จะใชของป 2561 เปนเกณฑนะครับ  ยกตัวอยางงาย ๆ นะครับ หมวดภาษีอากร    
                                   ในป 2561  คือ  86,925.44 บาท   ป 2563  ทําไมถึงเปน 700  ก็เพราะวาใน  
                                  การคํานวนภาษี  ตามพ.ร.บ. ภาษีและท่ีดินกอสราง  ท่ีเราจะจัดเก็บในป 2563  มัน   
                                  มีสวนท่ียังไมสามารถจัดเก็บได  ท่ียอด 700 บาทก็คือจะเปนภาษีปาย  สวนในหมวด   
                                  คาธรรมเนียม คาปรับ คาใบอนุญาตของป 2561 และ 2563 จะใกลเคียงกันรวมถึง      
                                  ภาษีจัดสรรป 2561  ก็  15,978,985.42  บาท ป 2563 ก็จะประมาณการไว   
                                  ไมเกิน 15,612,000.00  บาท  ก็จะใกลเคียงกันนะครับ   ตัวท่ีเกินมาก็จะเปนเงิน    
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                                  อุดหนุนท่ัวไปท่ีทําตามอํานาจหนาท่ีนะครับ ในป 2561  ประมาณการไว  17  ลาน    
                                  นะครับ     เขาก็จะใหประมาณการตามรายไดจริงท่ีเขามาแลวใกลเคียงกับป  2562    
                                  ของป  2562  ท่ีเขามาแลวก็ประมาณ 18 ลานกวา ๆ  เกือบ ๆ 19  ลาน  สวนอีก   
                                  ประมาณ 1 ลานกวา ๆ  เราจะประมาณการเบี้ยผูพิการ ผูสูงอายุ นะครับ ท่ีจะ ไดรับ 
                                  ป 2563 ก็คือเราจะลงขอมูลตามระบบยอดก็จะเพ่ิมข้ึนมาประมาณ 2 ลานกวาบาท  
                                  ก็ทําใหประมาณการรายรับ ป 2562  สูงกวา  2563  ประมาณ  1   ลานกวาบาท 
                                  อันนี้ก็เปนการดําเนินการตามหนังสือสั่งการนะครับ    ซ่ึงรายละเอียดมันจะอยูตั้งแต  
                                  หนาท่ี 13 -หนาท่ี 15 นะครับในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
                                  นี้นะครับ  เราจะจัดทํางบประมาณรายจายแบบสมดุลในรายละเอียดปลีกยอยนะครับ    
                                  ก็จะใหทานสมาชิกไดสอบถามนะครับ ในสวนหนาท่ี 5 ก็จะเปนตัวสรุปนะครับ   ก็ให   
                                  ทานสมาชิกไดเปรียบเทียบดูนะครับ ท้ัง 3 ป  ในสวนงบบุคลากรก็ใกลเคียงกัน  สวน   
                                  ของงบกลางก็เพ่ิมมาจาก 9,326,471 เปน 10,793,400 บาท  งบกลางท่ีเพ่ิมมา   
                                  ก็จะเปนเบี้ยยังชีพ   รายการอ่ืนจะใกลเคียงกันงบบุคลากร ก็จะเปนสวนของเงินเดือน     
                                  คาตอบแทนท้ังหมดเลยก็ข้ึนทุกปนะครับ   งบดําเนินงานก็จะใกลเคียงกันนะครับ งบ   
                                  พวกนี้ก็จะมีในสวนของอาหารเสริมนม  รวมมาดวยนะครับ    งบลงทุนนนะครับก็จะ   
                                  เปนหมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง  ในปนี้ก็จะเปนในสวนของครุภัณฑท้ังหมดเลยนะครับ     
                                  2,700,000  บาท  สวนงบอุดหนุนดานอ่ืน ๆ   ก็จะเปนการอุดหนุนอาหารกลางวัน     
                                  ประมาณ  1,800,000  บาท   รวมแลวก็จะอยูท่ีประมาณ   36,200,000  บาท    
                                  ครับ  ทีนี้ในสวนของรายละเอียด      รายจายของรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
                                  ประจําปงบประมาณ 2563  ก็จะใหทานไดสอบถามรายละเอียดและอภิปรายตอไป  
                                  นะครับ ขอบคุณครับทานประธาน  
              
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ ทานหัวหนาสมชายก็ไดนําเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมใหทานสมาชิกทราบแลวนะครับ 
     (ประธานสภา ฯ)          ทานสมาชิกก็ดูรายละเอียดไปเรื่อย ๆ กอนะครับ      ก็เดี๋ยวจะใหทางทาน ฯ ปลัด              
                                  ไดนําเรียนชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกสักนิดนึงนะครับ  เชิญครับ  ทานปลัดฯ   

     
นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน - ครับ   ขอบคุณทานประธานสภา ฯ    ครับ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก ฯ           
    (ปลัดอบต. โคกเพชร)     ทานนายก ฯ  ทานผูเขารวมประชุมทุก ๆ ทานนะครับ   ครับ  วันนี้ก็เปนการประชุม   
                                   สมัยสามัญท่ี 3 นะครับ  ประจําป 2562 ก็มีภารกิจท่ีทานสมาชิกตองพิจารณาก็คือ     
                                   รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563   ซ่ึงทานสมาชิกก็ไดพิจารณามา  
                                   หลายปแลว ก็คงเปนท่ีเขาใจไดวาทานสมาชิกสภา  ฯ   ก็คงจะมีประสบการณในการ   
                                   พิจารณามาพอสมควรแลว  ก็ขออนุญาตไมลงในรายละเอียด  ผมเองก็จะขอนําเรียน   
                                   ทานสมาชิกในหลักการการพิจารณา ก็จะพิจารณาเปน  3 ข้ันตอนนะครับ  ชวงแรก   
                                   ก็จะเปนในสวนของการรับหลักการก็จะเปนการพิจาณาในสวนของภาพรวมก็ใหทาน  
                                   ดูคราว ๆ  ก็ดูงบประมาณรายรับท่ีทางเจาหนาท่ีงบประมาณตั้งมาถูกตองม้ัย  ซ่ึงใน   
                                   สวนของปงบประมาณ 2563  ก็ตั้งเอาไว ประมาณ 36,200,000 บาท ก็อยางท่ี  
                                   ทานนายก ฯ  และทานสมชายไดเรียนไวนะครับ  ตรงนี้ก็เพ่ิมข้ึนจากป 2561  และ     
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                                  ป 2562 ก็เปนเรื่องปกตินะครับ  ก็เปนไปตามหลักเศรษฐศาสตรตามขอเท็จจริงครับ 
                                 เราไมสามารถตั้งงบประมาณลดลงไดเพราะรายจายประจํามีการเพ่ิมข้ึนและอีกอยาง  
                                   หนึ่งก็คือ คาเงินลดครับ  คาเงิน   มันลดทุกปครับ  ตัวเลขมันตองตั้งสูงข้ึนไปเรื่อย ๆ     
                                   ทุกทองถ่ินก็ตองตั้งงบประมาณ  แบบนี้เหมือนกัน  ก็ใหทานสมาชิก ฯ ดูวา  ท่ีเราตั้ง  
                                   งบประมาณแบบ นี้มันมีทีมาท่ีไป  ตั้งตามหลักการนะครับ อันนี้มันเปนเรื่องของทาง   
                                   สํานักงาน เจาหนาท่ีงบประมาณ ทางปลัด ในปงบประมาณ 2563  เนี่ย  ประมาณ     
                                   36  ลาน  มันเปนไปไดม้ัย  ป  62 เราตั้ง 34  ลาน ในปตอไปอาจจะเปน 38 ลาน     
                                   ทานสมาชิกก็ดูวามันเหมาะสมม้ัย    ถาทานเห็นวาไมเหมาะสมก็สอบถามมาไดในชั้น          
                                   กอนรับหลักการอยางตอนนี้สภาผูแทนราษฎรเราเองก็ยังไมไดพิจารณาเลยจะทําการ   
                                   พิจารณาเดือนตุลาคม แตทองถ่ินจบแล    วตุลาคมทองถ่ินใชขอบัญญัติงบประมาณ    
                                   รายจายประจําป 2563 แลว  แตระดับชาติ  เขาบริหารไดโดยใชพ.ร.บ.งบประมาณ   
                                   รายจายประจําปท่ีผานมา ไปพลางกอน  ทีนี้ในสวนของพ.ร.บ.  งบประมาณรายจาย   
                                   ประจําป ปนี้ตั้งงบประมาณขาดดุลไป  5  แสนลานบาท    แตอบต. ตั้งขาดดุลไมได   
                                   เพราะอบต. ไมมีแหลงเงินกู แตเทศบาลทําได ซ่ึงตอนนี้เขากําลังแกกฎหมายระเบียบ   
                                   กันอยู  ท่ีตอนนี้ไมสามรถยกฐานะเปนเทศบาลได ผมยกตัวอยาง อยางเชน  เทศบาล   
                                   ตําบลขุขันธ ซ่ึงเม่ือ 4 ป ท่ีแลว ตั้งงบประมาณแบบขาดดุลไป  30 ลานบาท ไมรวม   
                                   รายจายงบประมาณรายจายประจําปท่ีตั้งอยูทุกปอยูแลว   ปนั้นเขาตั้งเทศบัญญัติไป   
                                   ประมาณ 70 ลานบาท ตั้งงบประมาณรายรับไว 40 ลานบาท แลวก็ตั้งงบประมาณ  
                                   รายจายไวท่ี  70  ลานบาท   ขาดดุลไป 30 ลาน     เทศบาลวางแผนท่ีจะซ้ือท่ีดิน   
                                   สรางสํานักงานโดยใชเงินกูจากสันนิบาตเทศบาล  สันนิบาตเทศบาลอนุมัติใหกู  แลว   
                                   หลังจากนั้นทุก ๆ  ป   ตองตั้งเทศบัญญัติเพ่ือใชหนี้      อันนี้คือขอแตกตางระหวาง   
                                   อบต.  กับเทศบาล  แตอยางของอบต. เราจะตั้งรับงบประมาณแบบสมดุล   อยางท่ี   
                                   หัวหนาสมชายแจงไว  คือตั้งรับกับตั้งจายเทาๆ กัน แตถาจะตั้งใหดีใหตั้งแบบเกินดุล  
                                   ก็คือรับมากกวาจาย อบต.  ตั้งรับมากกวารายจายได  ถือวามีเสถียรภาพทางการเงิน   
                                  การคลังดีมาก แตเปนไปไดนอยมาก    อันนี้ก็เปนหลักการตั้งงบประมาณก็เรียนทาน   
                                   สมาชิกใหเขาใจ    อีกประเด็นหนึ่งท่ีอยากจะเรียนทานสมาชิกใหเขาใจก็คือเรื่องของ   
                                   ภาษีอากร   ตอนนี้ทางรัฐบาลไดออกพ.ร.บ.ภาษีท่ีดินและสิ่งกอสรางซ่ึงมันไปลบลาง   
                                   พ.ร.บ ภาษีบํารุงทองท่ี  และภาษีโรงเรือน  ซ่ึงยอดเงินตรงนี้เราจะหายไป 70,000     
                                   ถึง 80,0000 บาท  โดยประมาณแตวาทานอยานิ่งนอนใจ ท่ีหัวหนาสมชายบอกวา   
                                   มันยังไมเขาหลักเกณฑ  คือ   หลักเกณฑมันยงัไมออกมาตอนนี้เขาใหทางเราสํารวจ  
                                   การจัดทําแผนท่ี ระวางท่ีดินทุกแปลง  แตโอกาสหลุดรอดจากสายตารัฐบาลปนศูนย     
                                   ท่ีดินทุกตารางนิ้ว  ถาไมถูกนํามาใชประโยชน  เสียภาษีตามอัตรากาวหนา    ทานท่ี   
                                   มีท่ีดินเยอะทานก็ตองไปหาแนวทางทําอยางไรใหท่ีดินทานเกิดประโยชน   ท่ีนาก็ถือ   
                                   วามีประโยชน แตถาท่ีรกรางวางเปลา  ทานก็ตองหาอะไรไปปลูกไว  ไปลงทุน    ไม  
                                   ยืนตนตาง ๆ   ถาไมทํา  เสียภาษีในอัตรากาวหนา  ปนี้เสีย 100 บาท  ปหนา  เสีย    
                                   150 บาท  แตจริง ๆ เขาออกพ.ร.บ. ฉบับนี้   มาเพ่ือไมไดจะมาจํากัดพวกเรา  แต   
                                   เขามาบังคับใชกับนายทุน  แตก็คลาย ๆ วา นายทุนเขารับรู  ท่ีดินสวนใหญในระดับ  
                                   ประเทศก็มีไมก่ีกลุมหรอกท่ีครอบครองอยู     อยางเศรษฐีแถวบานเราก็มีอยางมาก 
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                                   ไมเกิน  200  ไร  อยางระดับประเทศก็ถือกันเปนหม่ืนไรแสนไร        แตวา พ.ร.บ.    
                                   ออกมาในชวงรัฐบาลทหาร ถาเปนยุครัฐบาลปกติผมวาออกมายาก  ซ่ึงเขาจะเริ่มตน    
                                   1 มกราคม 2563  ท่ีเขาสั่งใหสวนราชการเตรียมพรอมแลว      โดยเฉพาะทองถ่ิน      
                                   แตตอนนี้ตองดูวาบานระดับไหน จายเทาไหรอยางบานตรงโคง  บานภูมิศาลาสวย ๆ    
                                   ของทานปลัดโก  เนี่ยไมรูวาจะเขาหลักเกณฑหรือเปลา เขาจะดูวาบานก่ีชั้น   แลวก็   
                                   จะประเมินท่ีดินบานภูมิศาลาก่ีตารางวา  ตารางเมตรเทาไหรก็มา    คํานวณการเสีย   
                                   ภาษี  อยางบานชั้นเดียวท่ีเราอยูอาศัยทุกวันนี้ก็อาจจะไดรับการยกเวนไป  แตเราจะ   
                                   เสียภาษีบํารุงทองท่ีใชม้ัยไรหนึ่งไมก่ีบาทแลวก็ภาษีโรงเรือน   อันนี้เราก็ตองรอดูกัน    
                                   แตในป  2563  เราต้ังเอาไวประมาณ  700 บาท   ก็หายไปประมาณ 7 - 8 หม่ืน     
                                   ท่ีหายไป  จริง ๆก็ไมกระทบหรอก แตถาท้ังประเทศ  60,000 บาท มันก็เปนมูลคา  
                                   คอนขางสูง   อันนี้ก็เปนปญหาเหมือนกัน    เพราะเปนรายไดท่ีทางรัฐบาลควรจะได     
                                   ทีนี้ในสวนของงบประมาณรายจาย  ผมเรียนทานสมาชิกวาป  63   เรา  ไมยากเลย      
                                   เพราะเราไมไดทําในสวนของโครงสรางพ้ืนฐาน       เราไมไดตั้งไวเลยเพราะวาเราไป   
                                   จัดซ้ือรถบรรทุกน้ําในสวนของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตรงนั้นเราจะใช   
                                   งบประมาณไป 2.5 ลานบาท  ตรงนั้นเปนภาพรวมของงบประมาณรายจายประจําป   
                                   งบประมาณ 2563 นะครับ นอกนั้นก็เปนงบคาตอบแทน     คาใชสอยตาง ๆ ท่ีเรา   
                                   ตองดําเนินการเปนประจํา  อยางงานพาทานสมาชิก ฯ ไปศึกษาดูงาน    งานพัฒนา   
                                   บุคลากร  งานแซนโฎนตาอะไรตาง ๆ พวกนี้นะครับ  ก็คงจะไมมีอะไรมาก    ตรงนี้   
                                   เปนภาพรวมรายจาย  ในสวนของงบพัฒนา เราจะพิจาณาในการประชุมครั้งถัดๆ ไป   
                                   หลังจากท่ีทางสํานักงานไดปดงบประมาณไปแลว     เราก็จะมาพิจารณาในเรื่องของ  
                                   เงินสะสม เงินทุนสํารองตางๆ เพ่ือมาจัดทําโครงการสําหรับการพัฒนาหมูบานตอไป    
                                   อันนี้ก็เรียนทานสมาชิกวาการใชเงินพัฒนา    ในขณะท่ีผมเปนเจาหนาท่ีงบประมาณ   
                                   อยูเนี่ยทานไมตองหวงนะครับ ผมเองก็เขาใจในเองงบประมาณเรื่องเศรษฐกิจอยางดี   
                                   วามันจําเปน   ยิ่งเราพัฒนาไดเร็วเทาไหร  มันก็เหมือนเปนการยกระดับคุณภาพชีวิต  
                                   ของประชาชนมากข้ึนเทานั้น  อยางสิ่งท่ีเปนสินทรัพย   ตาง ๆ ถนนทุกเสน    ตรงนี้  
                                   มันเปนตัววัดจีดีพีของประเทศ  ตรงนี้สําคัญ  ทานรูม้ัยวาประเทศไทยรวยเปนอันดับ   
                                   ท่ีเทาไหรของโลก    ของเราติดอันดับนะครับ เรื่องของความเจริญ  ความม่ังคัง  เรา   
                                   อยูท่ีประมาณ 30 กวาๆ นะครับ ก็เรียนทานสมาชิกวาท่ีเราทําอยูทุกวันนี้มาถูกทาง   
                                   แลว  อันนี้ก็เรียนทานเบื้องตน ถาทานสมาชิกมีขอสงสัยก็สอบถามได  แตวันนี้ขอให  
                                   ทานรับหลักการไวกอน  แลวก็ตั้งคณะกรรมการแปรญัติ  แลวก็แปรญัตติกัน  เพราะ   
                                   เรากําหนดสมัยประชุมเอาไว   วันท่ี 13 – 27 สิงหาคมกระบวนการตาง ๆ ก็เปนไป  
                                   ตามท่ีสภาเราตองกําหนดดูอีกที  อันนี้ก็ฝากทานสมาชิกเอาไวดวย   ขอบคุณครับ                                

นายจามเรศ   ภูมิประดับศรี  -  ก็ขอบคุณทานปลัด ฯ นะครับ  ท่ีไดนําเรียนชี้แจงในเรื่องหลักการเก่ียวกับการ 
(ประธานสภา ฯ)              พิจารณารางงบประมาณรายจายประจําป  มีทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยเพ่ิมเติม   
                                  ไหมครับ  สอบถามไดนะครับ (สักครู)  มีม้ัยครับ   เชิญครับ  คุณสมชาย 
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นายสมชาย  จันครา       -  ขอบคุณครับทานประธาน ฯ  ผมขอเพ่ิมเติมในหนาท่ี  65  นิดนึง   นะครับ   ผมขอ   
  (หัวหนาสํานักปลัด)         เพ่ิมเติมคําชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ ในงบลงทุนนะครับ คาครุภณัฑ ยานพาหนะ  
                                  และขนสง  ก็จะเปนการจัดรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค  ขนาด  6,000  ลิตร   ราคา    
                                  2,500,000 บาท  จํานวนคุณลักษณะ  ตัดคําวาจํานวนออกนะครับ  ซ่ึงจะมีอยู 4    
                                  ขอ นะครับ  ใหทานเพ่ิมขอท่ี 5  นะครับ  รายละเอียดอ่ืนตามท่ีองคการบริหารสวน   
                                  ตําบลกําหนด      ท่ีเรากําหนดไวเชนนี้เนื่องจากเพ่ือใหไมเปนการเสียเปรียบกับทาง   
                                  ผูเสนอราคานะครับ เพราะรถบรรทุกน้ําจะมีของจีนมา   ซ่ึงคุณลักษณะจะดอยกวา   
                                  ของบริษัทท่ัวๆ ไป  เราจึงตองกําหนดคุณสมบัติ  ลักษณะนี้ข้ึนมานะครับ ราง  tor    
                                  ใหครอบคลุม เพ่ือใหไดรถท่ีมีคุณภาพ ขอบคุณครับทานประธานสภา ฯ                                   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ  มีสมาชิกทานใดสงสัยอีกหรือเปลาครับ  เชิญครับ  คุณสําเนียง 
      (ประธานสภา ฯ)               

นางสําเนียง   เหมือนสวรรค - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานคณะผูบริหาร  และเพ่ือนสมาชิก ฯ ทุกทาน  นะคะ 
    (สมาชิกหมูท่ี 3)             ดิฉันอยากทราบตรงหนาท่ี 5 คะ  ตรงงบประมาณรายจายทราบวาทุกป     จะเพ่ิม   
                                    จะเพ่ิมทุกรายการเลยใชม้ัยคะ     แตตรงนี้ในสวนของงบกลางทําไมตั้งไวนอยกวาป   
                                    2562 คะ ป 2563 ตั้งไว 10,793,400 แตป 2562ตั้งไว 10,804,3000.00     
                                    บาท แลวก็ตรงงบลงทุนนะคะ ป 2562 ตั้งไว 2,684,000.00 บาท แตป 2563     
                                    ตั้งไว  1,843,100   บาท  ทําไมงบ   สองตัวนี้ลดลงคะ   ขอบคุณคะ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  -  ครบั  เชิญหัวหนาสมชายชี้แจงเลยครับ 
    (ประธานสภา ฯ) 

นายสมชาย  จันครา        - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ ผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ     
  (หัวหนาสํานักปลัด)         สําหรับงบกลางของป  2562  นะครับ   ก็นาจะเก่ียวของกับเบี้ยยังชีพโดยตรง   ซ่ึง   
                                  เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของประมาณการไวสูง   ก็คือในสวนของเบี้ยผูพิการ และผูปวยเอดส   
                                  เอดส  แตเราเองไมแนใจวาในป  62  จะมีผูมาข้ึนทะเบียนเบี้ยท้ังสองอยางนี้เทาไหร    
                                  เราเลยประมาณการเผื่อไวสูง  แตในป 2563  ราก็จะประมาณการลดลง   เพราะวา   
                                  ถาหากเกิดไมพอจริง ๆ  เราก็อาจจะใชการโอนงบประมาณ  เพราะวาป 2563  งบ   
                                  รายจายประจํา  เรามีจํานวนจํากัด  เราจึงตองลดงบประมาณลง   แตในสวนของเบี้ย   
                                  ยังชีพนี้  เรามีอยูแลว  ในสวนของเบี้ยผูสูงอายุเนี่ยไมมีปญหาอยู แลว    เราก็ตั้งตาม   
                                  หลักเกณฑท่ีลงทะเบียนไวอยูแลว  ซ่ึงในขอมูลป  2563 เนี่ย   เรามีขอมูลไวอยูแลว   
                                  ก็จะอยูในยอดนี้เลย  ก็คาดวาจะเพียงพอ  สวนเงินอุดหนุน ท่ัวไป  ตรงนี้หลัก ๆ  เลย    
                                  จะเปนสวนงบของอาหารกลางวัน     สวนท่ีเหลือก็จะเปนกลุมของกีฬา   ของอําเภอ     
                                  แลวก็เงินอุดหนุนในกลุมอาชีพตาง ๆ   ซ่ึงลดลงมาหลักการอุดหนุนก็คือตองมีหนังสือ   
                                  มากอนนะครับ ในเม่ือไมมีหนังสือแจงมา เราก็ไมตองงบประมาณใหนะครับสมมติวาว   
                                  ถามีกลุมอาชีพทําหนังสือมา เราก็จะตั้งโอนงบประมาณใหนะครับทําใหงบประมาณ   
                                  มันลดลงมาครับ  ขออนุญาตชี้แจงเทานี้ครับ  ขอบคุณครับ 
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นายจามเรศ   ภูมิประดับศรี  -ครับ  ก็นาจะเขาใจนะครับ ในสวนของการลดงบประมาณงบกลาง และในสวนเงิน  
  (ประธานสภา ฯ)              อุดหนุน  นะครับ  มีสมาชิกทานใด   สงสัยตรงไหนอีกม้ัยครับ     ถาหากวาไมมีผม  
                                    จะขอมติในท่ีประชุมเลยนะครับ (สักครู)  ทานสมาชิกทานใด   เห็นควรรับหลักการ   
                                    รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 กรุณายกมือข้ึนครับ  

     มติท่ีประชุม            -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบรับหลักการ  19 เสียง ไมเห็นชอบ ไมมี   
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 

นายจามเรศ   ภูมิประดับศรี  - ครับ    เม่ือทานสมาชิกไดเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย   
     (ประธานสภาฯ)            ประจําปงบประมาณ 2563 แลว กระบวนการตอไปก็จะเปนข้ันตอนการเลือกคณะ  
                                    กรรมการแปรญัตตินะครับ ก็เชิญทานสมาชิก ฯ เสนอชื่อไดเลยครับวาจะเอาก่ีทาน   
                                    ไมนอยกวา 3 ทาน ไมเกิน 7 ทาน มีผูรับรองสองทานนะครับ เชิญครับคุณภานุเดช   

นายภานุเดช  สัมมนา        -  เรียนทานประธานสภาฯ ครับ  ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  5  ทาน  ครับ 
   (สมาชิกหมูท่ี   7)             (ผูรับรอง 2 ทาน นายเพียร  ไกรราม กับนางสาวกัลยาณี  ใจมนต  หมูท่ี  1) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -  มีทานอ่ืนเสนอม้ัยครับ  (สักครู)  ไมมีนะครับ  ผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ 
   (ประธานสภาฯ)               ทานใดเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 5 ทาน กรุณายกมือข้ึนครับ 

     มติท่ีประชุม             -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  19  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                      (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครับ  ตอไปขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ 
   (ประธานสภาฯ)                เชิญครับ คุณมณี 

  นางมณี      ปยะพันธ      -  ดิฉันขอเสนอ คุณเพียร  ไกรราม  คะ ผูรับรองสองทาน 
    (สมาชิกหมูท่ี 6)              คุณสําเนียง  เหมือนสวรรค สมาชิกหมูท่ี 3 กับคุณโสภา  ใจมนต  สมาชิกหมูท่ี 9 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครับ  เชิญคุณสมศักดิ์ ครับ 
      (ประธานสภา) 

นายสมศักดิ์   ใจมนต          - ผมขอเสนอคุณบรรดร ใจมนต ครับ  ผูรับรองสองทาน  คุณมณี ปยะพันธ                      
     (สมาชิกหมูท่ี 8)             กับคุณชํานาญ จันครา  สมาชิกหมูท่ี 6 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี   - คนตอไปเชิญครับ  คุณสําเนียง เชิญครับ 
    (ประธานสภาฯ ) 

นายสําเนียง  เหมือนสวรรค  -  ดิฉันขอเสนอคุณภานุเดช   คะ    
   (สมาชิกหมูท่ี 3 )               ผูรับรอง นายนพคุณ  พาณิชยศิริกุล  สมาชิกหมูท่ี 4 กับนายเพียร  ไกรราม   
                                      สมาชิกหมูท่ี 1 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครับ เชิญคุณโสภา  ครับ 
    (ประธานสภา ฯ) 

นางโสภา  ใจมนต             -  ดิฉันขอเสนอคุณทองเนตร  วาที   คะ  ผูรับรอง  นางสุวรรณี  ใจมนต   
  (สมาชิกหมูท่ี 9)                (สมาชิกหมูท่ี 10 กับ นายสมศักดิ์  บุตรดาห  สมาชิกหมูท่ี  2) 

นายจามเรศ.../ 



  

10 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี   -  เชิญครับคุณบรรดร 
    (ประธานสภาฯ) 

นายบรรดร    ใจมนต          - ผมขอเสนอคุณลือชัย  ใจมนต ครับ 
    (สมาชิกหมูท่ี 2)               ผูรับรองครับ คุณสมศักดิ์  ใจมนต  และนางแกนจะลา  ใจมนต  สมาชิกหมูท่ี 8 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี    - ครับ  ถาไมมีผูเสนอดเพ่ิม  ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ  ทานผูใดเห็นควรใหคุณ   
   (ประธานสภา ฯ)               เพียร  ไกรราม  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ     กรุณายกมือข้ึนครับ             

     มติท่ีประชุม               -  เห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี    - ครับ   ทานผูใดเห็นควรใหคุณบรรดร  ใจมนต  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ   
    (ประธานสภา ฯ)              กรุณายกมือข้ึนครับ  

    มติท่ีประชุม                 - เห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี    - ครับ  ทานผูใดเห็นควรใหคุณภานุเดช  สัมนา เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  
   (ประธานสภา ฯ)                กรุณายกมือข้ึนครับ  

    มติท่ีประชุม                 -  เห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี    -  ครับ  ทานผูใดเห็นควรใหคุณทองเนตร  วาที  เปนคณะกรรมการแปรญัตติ  
    (ประธานสภา ฯ)                กรุณายกมือข้ึนครับ  

    มติท่ีประชุม                -  เห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี   -   ครับ  ถาไมมีใครเสนออีก ทานผูใดเห็นควรใหคุณลือชัย  ใจมนต  เปน            
    (ประธานสภา ฯ)                คณะกรรมการแปรญัตติ กรุณายกมือข้ึนครับ  

   มติท่ีประชุม                  -  เห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี    - ครับ  ก็ไดคณะกรรมการแปรญัตติ ครบแลวท้ัง  5  ทาน  ก็คือ 
   (ประธานสภา ฯ)               นายเพียร       ไกรราม                กรรมการแปรญัตติ ฯ คนท่ี 1 
                                      นายบรรดร     ใจมนต                 กรรมการแปรญัตติ ฯ คนท่ี 2 
                                      นายภานุเดช     สัมนา                 กรรมการแปรญัตติ ฯ คนท่ี 3 
                                      นายทองเนตร   วาที                   กรรมการแปรญัตติ ฯ คนท่ี 4 
                                      นายลือชัย       ใจมนต                กรรมการแปรญัตติ ฯ คนท่ี 5 
                                      ครับ   ก็ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติ  มาปฏิบัติหนาท่ีตามวัน และเวลาท่ีได   
                                      ผมไดแจงเอาไวนะครับ     ครับ  เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 5.2     -     การพิจารณาการโอนตั้งจายเปนรายการใหม      

                                    ครับ   กอนท่ีจะพิจารณาในวาระนี้  ผมขออนุญาตพักเบรก 10 นาที นะครับ       

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  -  ครับก็เชิญคุณสมชายชี้แจงการการโอนตั้งจายเปนรายการใหม    ซ่ึงก็มีหลาย                                                                        
    (ประธานสภา ฯ)            ราคาดวยกัน ใน การจัดซ้ือแอร รายละเอียดให หัวหนาสมชายแจงรายละเอียด        
                                    ใหกับทานสมาชิกทราบครับ เชิญครับ 
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นายสมชาย  จันครา      -     เรียนทานประทานสภา ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภา ทานเลขาสภา   และ    
  (หัวหนาสํานักปลัด)           ทานท่ีเขารวมประชุมทุกทานครับ  ครับสําหรับการโอนตั้งจายเปนรายการใหม   ใน    
                                    หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  ก็มีท้ังหมด 5 รายการ อันนี้ทางเราก็ทําการ   
                                    สรุปมาใหครับ เพราะถาปริ้นออกมาจากระบบจะเยอะ ดูแลวจะงงครับ  ก็มีรายการ    
                                    ดังตอไปนี้ครับ รายการท่ี 1 จะเปนการจัดซ้ือชุดเครื่องเสียงภายนอก จํานวน 1 ชุด    
                                    ประกอบดวย 1.  เครื่องขยายเสียง  1000 W x 2@8  โอหม 1750w  x  2@4    
                                    โอหล (สวิทซ่ิง) จํานวน 2 เครื่อง  2. ไดรเวอรแรค  จํานวน 1 เครื่อง   3. มิกเซอร   
                                    ดิจิตอล 16 ชองสัญญาณ 1 เครื่อง 4. ตูลําโพงซับเบส 18 นิ้ว 1,000 วัตต  5. ตู  
                                    ลําโพง 1x1 12 นิ้ว 350 วัตต  6.  ไมคลอย 7. สายสัญญาณ  สายลําโพง   ขาตั้ง  
                                    ลําโพง 8. แร็คใสชุดเครื่องเสียง ครับ ก็ไดตั้งงบประมาณนี้ไวในสํานักงานปลัด ครับ  
                                    ไมวาจะเปนการจัดซ้ือชุดเครื่องภายนอกในการปฏิบัติราชการตางๆ และเครื่องเสียง   
                                    อันเกาก็ไดใชงานมานานแลวก็ไมคอยมีคุณภาพเทาไหรครับตั้งจายไวท่ี 150,000.-    
                                    บาทรายการท่ี 2, 3, 4, เปนการการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ขนาด    
                                    36,000 บีทียู ตัวแรกจะติดตั้งในหองกองชางครับ ตัวท่ี 2   จะติดในหองกองคลัง  
                                    ครับ และตัวท่ี 3   จะติดในหองรับรองครับ  จํานวน  3  เครื่อง   ร  าคาเครื่องละ    
                                    47,000.- บาท ตามราคากลางครุภัณฑ ครับ รายการท่ี 5    จะเปนการปรับปรุง   
                                    ระบบไฟฟาภายในอาคาร เพ่ือปองกันการเกิดไฟฟาลัดวงจร อันกอใหเกิดอัคคีภัยได    
                                     และระบบไฟฟาผานการใชงานมาหลายป     จึงจําเปนท่ีจะตองมีการปรับปรุงใหม     
                                     โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา      ภายในอาคารท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล   
                                     โคกเพชร ครับสําหรับการปรับปรุงระบบไฟฟานี้ เนื่องจากอบต.โคกเพชรเรา กอตั้ง    
                                     มาตั้งแตป 45 – 46 และมีการปรับปรงุระบบแอรหลายครั้งและผูรับจางหลายคน   
                                     ทําใหการวางระบบไฟฟาในสํานักงานไมมีเสถียรภาพ  และเม่ือประมาณ  2  เดือน   
                                     กอน    ในสํานักงานเกิดไฟฟาลัดวงจร ระบบสายไฟไหมเกือบหมดครับ    ซ่ึงทําให  
                                     ไมปลอดภัยกับบุคลากรในสํานักงาน และอาจเกิดไฟไหมได  ทานนายก อบต. และ   
                                     ทานปลัด อบต.ก็เลยไดแนะนําใหปรับระบบการวางสายไฟฟาใหมท้ังระบบเลยครับ   
                                     เพราะเทาท่ีเห็น สายไฟฟาเกามากครับ เพราะใชงานมาหลายปแลว และสายไฟฟา  
                                     แตละประเภท ท้ังสายอินเตอรเน็ต สายแอร โดยท่ีสายไฟแตละอันพันกันครับ และ  
                                     เราจะปรับปรุงท้ังสํานักงานโดยเอาสายไฟฟาใสรา  ง ซ่ึงเราไดประมาณการไวแลว     
                                     และเราจะแยกสายไฟฟาเปนหองใหชัดเจน เพ่ือสะดวกในการบํารุงรักษา  และใน     
                                     ปจจุบันคาไฟฟาของเราแพงมาก เพราะเราใชเฟสเดียว ท้ังท่ีๆ เรา  มี 3 เฟส   แต   
                                     ถาหลังจากการปรับปรุงแลว คาไฟฟาเราก็จะลดลงครับ     เราก็ประมาณการไวท่ี    
                                     131,000.-บาท   ทุกรายการท่ีกลาวมาลวนมีความจําเปนท่ีจะตองรีบดําเนินการ  
                                     ครับ จึงไดขออนุมัติจากสภาในการพิจารณาอนุมัติการตั้งจาย     รายการใหมครับ    
                                     รวมท้ังสิ้น 5 รายการ ก็กราบเรียนใหทางสภาพิจารณาอนุมัติตอไป  ขอบคุณครับ  
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นายจามเรศ   ภูมิประดับศรี  -  ครับ ในสวนของรายละเอียดบัญชีการโอนเงินเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ก็มีอยู    
     (ประธานสภา ฯ)              5 รายการนะครับ ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยสวนไหน ก็สอบถามไดนะครับ    
                                       จากท่ีหัวหนาสมชายไดนําเรียนแจงใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบถึงเหตุผลและ  
                                       ความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการ เรียนเชิญครับ  คุณลือชัย    

นายลือชัย     ใจมนต         -  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และผูบริหารท่ีมีเกียรติทุกทานครับ ขอท่ี 1 อยาก       
    (สมาชิกหมูท่ี 5)               ทราบจุดประสงคและเปาหมายของการจัดซ้ือชุดเครื่องเสียงภายนอก หมายความ   
                                      วานําไปใชตามหมูบานไดหรือไม    และถาจะใชจะใชในงานประเภทดานไหนครับ    
                                      ขอทราบเหตุผลครับ 
 
นายจามเรศ   ภูมิประดับศรี -   ครับ คือ ชุดเครื่องเสียงภายนอกท่ีจัดซ้ือนี้ เนื่องจากอันเกามีความทรุดโทรมแลว   
   (ประธานสภา ฯ)               ครับ   สวนจะใหประชาชนในตําบลยืมนั้น ผมไมแนใจ เดี๋ยวผมใหหัวหนาสมชาย   
                                      แจงอีกทีครับ 
 
   นายสมชาย  จันครา       -   ครับ ขอบคุณทานปรานครับ ก็การยืมครุภัณฑสํานักงาน จริงๆ    ก็ไมอยากใหยืม  
  (หัวหนาสํานักปลัด)             และท่ีสําคัญ ชุดเครื่องเสียงภายนอกท่ีจัดซ้ือนี้ ไมคอยใหญมากครับ   ยืมเปนการ   
                                      สวนตัวนาจะไมไดแตถาเปนการยืมโดยสวนรวม  ก็ตองขอความพิจารณาจากทาน    
                                      นายก ฯ  และทานปลัด ครับ เราตองดูท่ีเจตนาดวยครับ ขอบคุณครับ 
 
จามเรศ   ภูมิประดับศรี        - ครับ ขอคุณหัวหนาสมชายครับ ก็ตามท่ีหัวหนาสมชายแจงนะครับ มีทานใดมีขอ   
    (ประธานสภาฯ)               สงสัยอีกไหมครับ เชิญครับ คุณนพคุณ 
 
นายนพคุณ  พาณิชยศิริกุล -  เรียนทานประธานสภาฯ ทานคณะผูบริหาร และทานสมาชิกทุกทาน ผมนายนพคุณ     
     (สมาชิกหมูท่ี 4)           พาณิชยศิริกุล หมูท่ี 4 มาถึงเรื่องการโอนงบประมาณรายจายนะครับ    เทาท่ีผมดูมี  
                                    5  ขอ  5  แผนงานแตไมทราบวาเอาเงินจากตรงไหนโอน     มาในเรื่องของการยืม 
                                    เครี่องเสียงท่ีทานลือชัยไดสอบถามมาเม่ือสักครูนี้นะครับ    ผมขอแนะนําวาในสวน  
                                    ของเรื่องเครื่องเสียงสิ่งท่ีดีท่ีสุดคือใชในงานของอบต. หรือทางอบต. ใชใน  งานนอก   
                                    พ้ืนท่ีอันนี้ไดครับ  แตตองมีคนคุมในสวนของตรงนี้     แตถาไปใชในงานสวนตัวของ   
                                    หมูบานไมเหมาะครับ  ตรงนี้ผมไมสนับสนุนในสวนนี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  ในสวนของเงินท่ีจะโอนมานะครับ  ก็เดี๋ยวสักครูนะครับ ทางเจาหนาท่ีไปเอา   
     (ประธานสภาฯ)            เอกสารอยู  สวนเรื่องเครื่องขยายเสียงภายนอกก็ตามท่ีหลาย ๆ  ทานไดเสนอความ   
                                    คิดเห็นวาอยากจะใหยืมไดม้ัย  หลาย ๆ ทาน ก็วาไมควรนะครับ   ก็คงจะเอาตามท่ี  
                                    หลายทานเสนอมานะครับ   คือถามีงานตามหมูบานก็ใหใชเครื่องเสียงเอาตามท่ีมีใน   
                                    หมูบานนะครับ  ถาเปนงานภายนอกอบต.  ก็ใหมีเจาหนาท่ีควบคุมนะครับ  ถาไมมี   
                                    ไมมีก็อาจจะตองหยิบยืมวัด  หรือทางโรงเรียนก็ไดนะครับ ครับ ทานปลัด  เชิญครับ   
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นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน –  ครับ   ขออนุญาตทานประธาน ฯ  นิดนึงนะครับ  พอดีมีกรณีศึกษาเก่ียวกับการ   
     (ปลัดอบต. โคกเพชร)      ยืมครุภัณฑของทางราชการนะครับ     คือมันไมมีระเบียบเก่ียวกับการใหยืมหรือ  
                                     บุคคลภายนอกเชานะครับ ก็มาเทียบเคียงกับเรานะครับวา    ในเม่ือขอใชไมไดก็   
                                     ใหเชาไมได ก็คือไมไดทุกกรณีนะครับ    ผมเคยเจอรพสต.ขอยืมเครื่องพนหมอก   
                                     ควัน  เราก็เห็นวาเปนสวนราชการดวยกัน   เราก็เลยอนุญาตใหไป    ซ่ึงเครื่องท่ี   
                                     ยืมไปนั้นซ้ือมาใหมดวยนะครับ   พอกลับมาผมแทบจะจําสภาพมันไมได  พอยืม   
                                     ไปแลวไมชวยดูแลรักษาไวให    พอจะตามเอาคืนไปอยูขุนหาญ     มันไปไดยังไง    
                                     อยางเต็นทขอความอนุเคราะหไดเราก็อนุญาตไป     โดยท่ัวไปแลวหลักของทาง   
                                     ราชการก็ไมมีใหเชา ใหยืมนะครับ  ก็ขอออนุญาตทานสมาชิกเรียนไวเพียงเทานี้   
                                     ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครับ   เชิญคุณสมชาย  ชี้แจงตอครับ 
     (ประธานสภา ฯ) 

นายสมชาย  จันครา           -  ครับ   ตองขออภัยนะครับ  พอดีสรุปใหไมครบ   ผมก็ขอเรียนชี้แจงนิดนึงนะครับ      
   (หัวนาสํานักปลัด)              สําหรับรายการแรกนะครับ  ตั้งจายเปนรายการใหม    จัดซ้ือเครื่องเสียงภายนอก   
                                      เปนจํานวนเงิน  150,000   บาทนะครับ    เราโอนลดมาจากแผนงานการศึกษา   
                                      นะครับ  หมวดคาใชสอยนะครับ  ประเภทรายจายอ่ืน  เปนคาใชจายการเดินทาง   
                                      ไปราชการของสวนการศึกษานะครับ    เขาตั้งงบประมาณไวท่ี   300,000 บาท     
                                      นะครับ  เงินเหลือในหมวดนี้นะครับ  250,126 บาท ก็ใกลสิ้นปงบประมาณแลว     
                                      เนื่องมาจากเจาหนาท่ีเขาไมไดเดินทางไปไหนแลวนะ ครับ เงินก็จะเหลือประมาณ   
                                      สองแสนกวาบาทเลยโอนลดมาจํานวน 150,000บาท เงินก็จะเหลือ 100,026    
                                      บาท    เราก็เลยโอนมาจัดซ้ือครุภัณฑนะครับ  เปนเครื่องเสียงภายนอก  รายการ   
                                      ท่ีสองเปนครุภัณฑของหองรับรองนะครับ    47,000 บาท  นะครับ  ลดมาจาก   
                                      ไหนนะครับ  ก็คือเราโอนลดมาจากเงินเดือนพนักงาน    เนื่องจากธุรการเดิมสอบ  
                                      เปลี่ยนสายงานไดนะครับ    ตําแหนงธุรการจึงวางลงทําใหมีเงินเหลือสามารถโอน   
                                      ตั้งจายเปนรายการใหมไดนะครับ งบประมาณกอนโอนอยูท่ี 419,000 บาทอันนี้    
                                      คือเงินเดือนของทางสํานักงานปลัดทุกคนเลย  มีเงินเหลือนิดนึงประมาณแสนกวา   
                                      บาท  ก็โอนลดมา  47,000  บาท  อันนี้ก็โอนลดมาเพ่ือติดตั้งแอรในหองรับรอง  
                                      นะครับ   แอรตัวท่ีสองนะครับ  อันนี้สําหรับติดตั้งในหองคลัง  อันนี้โอนลดมาจาก   
                                      เงินเดือนของพนักงาน ในสวนของกองคลังเองนะครับ เนื่องจากตอนนี้มีเจาหนาท่ี  
                                      ในสวนของตําแหนงนักวิชาการคลังเองท่ียังวางอยูนะครับ        ทําใหมีเงินเหลือท่ี   
                                      สามารถโอนออกมาไดนะครับ  ประมาณ 47,000  บาท  อันนี้ในสวนของแอรตัว  
                                      ท่ีสองของหองคลังนะครับ  สวนแอรตัวท่ีสามของหองชางนะครับ อันนี้โอนมาจาก   
                                      คาตอบแทนของพนักงานจางของสํานักงานปลัด      ในสวนของตําแหนงพนักงาน   
                                      ขับรถนะครับ  ก็มีเงินเหลืออยู 180,000 บาท   อันนี้โอนลดมา  47,000 บาท     
                                      รายการสุดทายก็คือรายการปรับปรุงระบบไฟฟาภายในอาคาร  131,000  บาท 
                                      อันนี้โอนมาจากคาตอบแทนพนักงานจางเชนกัน ขอบคุณครับทานประธาน 
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  ทานสมาชิกก็พอจะเขาใจกันแลวนะครับ     วาเราโอนมาจากสวนไหนกัน   
        (ประธานสภา ฯ)         บาง   มีทานใดมีขอสงสัยอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ  ถาไมมี   ผมจะขอมติท่ีประชุม   
                                     ในการตั้งจายเปนรายการใหมเลยนะครับ  รายการแรกนะครับ  ทานสมาชิก ฯ  
                                     ทานใด  เห็นชอบในการโอนตั้งจายเปนรายการใหม  จัดซ้ือเครื่องเสียงภายนอก   
                                     รายการแรกกอนนะครับ เปนจํานวนเงิน  150,000 บาท กรุณายกมือข้ึนครับ 

      มติท่ีประชุม           -  มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  19  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)     
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - รายการท่ีสองนะครับ  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ  โอนเงินเดือนของเจา 
    (ประธานสภา ฯ)            พนักงานธุรการ  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับ อากาศแบบแยกสวน  ในหองรับรอง  
                                    จํานวนเงิน  47,000 บาท  กรุณายกมือข้ึนครับ  
 
    มติท่ีประชุม              -  มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  19  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)     

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ขอท่ี 4 ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบในการโอนตั้งจายเปนรายการใหม โดยโอน            
     (ประธานสภา ฯ)           งบประมาณจากแผนเคหะและชุมชน ในการปรับปรุงระบบไฟฟาภายในอาคารท่ี   
                                    ทําการองคการบริหารสวนตําบล กรุณายกมือข้ึนครับ 

     มติท่ีประชุม            -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  19  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ขอท่ี 5 ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบในการโอนตั้งจายเปนรายการใหม โดยโอน      
       (ประธานสภา ฯ)         งบประมาณจากแผนเคหะและชุมชน ในการปรับปรุงระบบไฟฟาภายในอาคารท่ี          
                                    ทําการองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 131000.- บาท กรุณายกมือข้ึนครับ 

      มติท่ีประชุม          -    เห็นชอบ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี   - ครับ   ในการโอนตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ ทานสมาชิกฯ ทุกทาน    ก็ไดอนุมัติ                      
      (ประธานสภาฯ)           ใหความเห็นชอบ เพ่ือท่ีจะไดดําเนินตามวัตถุประสงคตอไปครับครับ    ตอไปจะเปน   
                                    เรื่องของการพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป     รวมท้ังจะคัดเลือก   
                                    คณะกรรมการแปรญัตติ ผมจะขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ     เพ่ือปองกันการลืมใน   
                                    วันท่ี 19 สิงหาคม 2562 ใหคณะกรรมการแปรญัตติ   มารอรับเรื่องการเสนอแปร   
                                    ญัตติ พรอมคัดเลือกประธานครับ  และวันท่ี  21  สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ   
                                    แปรญัตติมาประชุมแปร  ญัตติ  แลววันท่ี 23 สิงหาคม 2562 สมาชิกสภาทุกทาน   
                                    ก็มาประชุมแปรญัตติท้ังหมดพรอมกันครับ ทีนี้ ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 ก็เปน   
                                    การประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3   ก็ขอใหสมาชิกสภาฯ  เขารวมประชุมกันทุกทาน  
                                    เพ่ืออนุมัติเห็นขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2563 ตอไปครับ  
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ระเบียบวาระท่ี 6 –    เรื่องอ่ืนๆ         
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ ทานสมาชิกทานใดท่ีมีเรื่องใดท่ีจะนําเสนอตอสภา เพ่ือใหคณะผูบริหาร  หรือ                      
       (ประธานสภา  ฯ)        ทานปลัดซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการไดรับทราบปญหาเก่ียวกับ เรื่อง ทุกข สุข ของ   
                                    ประชาชนชาวตําบลโคกเพชร ก็ขอใหทานนําเสนอไดครับ สวนใหญแถวบานเราก็จะ   
                                    ประสบปญหาภัยแลง ฝนฟาไมตกตามฤดูกาลครับ เรียนเชิญทานปลัดพูดถึงปญหา   
                                    ภัยแลงครับ เชิญครับ 

ณัฐธีร เปยมธราพัฒน   - ครับ ขอบคุณทานประธานครับ ปญหาภัยแลง   ก็จะประสบปญหากันทุกพ้ืนท่ีเลยนะ  
   (ปลัดอบต.โคกเพชร)     ครับ อาจจะมีฝนประปรายลงมาบาง เราก็ตองปรับตัวไปตามเหตุการณ  คือ  เราตอง   
                                 ดูสถานการณวา   ถาถึงเวลานั้นจริง ๆ เราก็ตองหาน้ําเพ่ือบริการประชาชน    อาจจะ              
                                 ใชงบประมาณงบกลาง แตปญหาใหญคือเราหารถบรรทุกน้ําไมได       และงบท่ีจะใช     
                                 บรรทุกน้ําเราก็มีไมมากเทาไหรครับ ก็คอนขางจะมีปญหาอยูครับ        แตตอนนี้เราก็  
                                 ดูสถานการณอยูครับ ฝนก็ไมตก น้ําในหวย ในคลอง  บึงก็แหงแลง ในการหาแหลงน้ํา   
                                 ก็ยากครับ      สวนเรื่องประปาท่ีขยายเขตไป  ทางเจาหนาท่ีก็ไดออกไปจัดทําในเรื่อง  
                                 เอกสารให ผมวาวันท่ีเปดใช นาจะมีปญหา  เพราะวาน้ําอาจจะไมพอ  แตก็อาจจะพอ   
                                 ชวยในการทุเลาลงบา ง    ขอฝากชวยทานสมาชิกไปชวยคุยชวยปนะสานกับชาวบาน  
                                 ประชาชนดวยวาใหชวยกันประหยัดน้ํากันไผกอนครับ  แตถาเดือดรอนจนถึงท่ีสุดแลว    
                                 ก็ใหทําหนังสือมาถึงทานนายกเลยครับ   แลวทางอบต. จะหาแนวทางแกไขตอไปครับ   
                                 สวนน้ําท่ีใชเพ่ือการเกษตรคงตองรอฝนอยางเดียวครับ   เราเองก็จนปญญาจริงๆ ครับ   
                                 เพราะทุกท่ีประสบภัยแลงท้ังหมด ไมใชมีแคทองท่ีเราครับ  สวนเรื่องอ่ืนๆ คงไมมีอะไร   
                                 อะไรนะครับ และในสวนงานท่ีทางสํานักงานดําเนินการอยู  ก็ยงัเหลือแต คสล.  บาน 
                                 ตาปาง บานตระมูง ก็กําลังแกไขเรื่องรายละเอียดอยูครับ      นอกนั้นก็ไมมีอะไรแลว   
                                 ครับ  แลวปหนาก็ทางเราแคเตรียมการในการเลือกตั้งตอไปครับ ขอบคุณครับ 
 
จามเรศ  ภูมิประดับศรี   - ครับ   มีทานสมาชิกทานใดท่ีจะมีเรื่องสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญครับ 
   (ประธานสภา ฯ) 

สมชาย จันครา          - ครับ  ก็ในสวนของสํานักงานปลัด   เราก็มีโครงการสงเสริมดานการเกษตรตามแนวทาง      
(หัวหนาสํานักปลัด)         เศรษฐกิจพอเพียง   หลักสูตร    การทําการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางพระราชดําริ   
                                ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2562  ณ   สถานีวิจัยลําตะคอง  ถนนมิตรภาพ   ตําบลแกงหีบ    
                                อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา   และเขาศึกษาดูงาน ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ              
                                พอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือคายสุรนารี  สํานักงานปลัด   จึงเรียนประชาสัมพันธ   
                                โครงการนี้ใหทราบ ในสวนของผูใหญบานก็ไดแจงแลวครับ    และก็มีใบตอบรับมาแลว    
                                ตอนนี้ก็เหลือประมาณ 10 กวาทาน ซ้ึงกลุมเปาหมาย 40 ทาน  สวนเจาหนาท่ีในนาม   
                                คณะทํางานประมาณ 10 ทาน ซ่ึงเปนผูดูแลครับ    ทานสมาชิกทานใดสนใจเขารวมก็  
                                เรยีนเชิญครับ มีสมาชิกหลายทานก็ไดแจงเขารวมแลวเชนกันครับ ขอบคุณครับ 
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นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - ครับ     ทานสมาชิกทานใดสนใจเรื่องเกษตรอินทรียก็เรียนเชิญเขารวมโครงการครับ    
    (ประธานสภา ฯ)          เพราะเปนโครงการท่ีเก่ียวกับพวกเราเกษตรกรครับ ทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยอีก   
                                  ไหมครับ ถาไมมีผมก็ขอปดการประชุมในครั้งนี้ครับ  
 
                                  -  ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 
 
                                                     
                            (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...ในการประชุมสภา
อบต.โคกเพชร...สมัยสามัญท่ี...3..ประจําป....2562..ครั้งท่ี. .2...เม่ือวันที…23…...สิงหาคม..2562………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

                   

                                    (ลงชื่อ)                                             
                                              (นายจามเรศ    ภูมิประดับศรี) 
                         ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
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