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เริ่มประชุมเวลา   9.๓๐   น. 

               เม่ือไดเวลาทานเลขานุการสภา ฯ ไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  เขาหองประชุม 
และไดนับจํานวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม      ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมไดเขาประชุม  ๒1  ทาน 
ครบองคประชุม   โดยนายวีรศักดิ์  พัฒนาอนุสรณ  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   เปนตัวแทนจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชมุ  ตามระเบียบวาระดังนี้  

     ระเบียบวาระท่ี 1         -   เรื่องประธานแจงในท่ีประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี   - ครับผม     สําหรับในวันนี้ก็จะเปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร       
     (ประธานสภา ฯ)            สมัยสามัญท่ี 4 ประจาํป 2562  ครับ ก็จะเปนในเรื่องของการปรับแผนพัฒนา  5  ป 
                                     และเปนการติดตามแผนพัฒนาท่ีเราไดดําเนินการมาแลวในป 2562 นะครับ  จะมีการ   
                                     พิจารณาใน 2 เรื่องหลักๆ ดังนี้ นะครับ ในชวงบายนะครับ ทานสมาชิกฯ ก็คงจะทราบ   
                                     แลววาเรามีพิธีการรับพระบรมฉายาลักษณนะครับ เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไป                       
                                     นะครับ 

    ระเบียบวาระท่ี 2        -  เรื่องรับรองการประชุมท่ีผานมา 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี   - ครับ  ก็ขอใหทานสมาชิกไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมานะครับ   ในการ    
     (ประธานสภา ฯ)       ประชุมเม่ือวันท่ี  7  พฤศจกิายน  2562  ซ่ึงจะเปนการประชุมสภาสมัยวิสามัญท่ี  2   
                                     ประจําป  2562 ครับ   ซ่ึงวันนั้นก็เปนเรื่องการจายขาดเงินสะสมกับการใชจายเงินทุน 
                                     ทุนสํารองสะสมนะครับ   ถามีขอตกบกพรองประการใดก็จะไดไปแกไขใหถูกตองตอไป      
                                     เชิญครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครับ มีทานใดจะขอแกไขเพ่ิมเติมอีกม้ัยครับ (สักครู) ถาหากวาไมมีทานใดเสนออีก               
    (ประธานสภา ฯ)              ผมจะขอมติในท่ีประชุมนะครับ  (สักครู)  ครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นควรรับรอง                                  
                                      รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี  2 ประจําป  2562  กรุณายกมือข้ึนครับ    

   มติท่ีประชุม               -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  21  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี            
                                     (ประธานสภางดออกเสียง)   ครับ  ก็เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปเลย   

ระเบียบวาระท่ี 3            -  กระทูถาม   
                                       (ไมมี)  

ระเบียบวาระท่ี 4             -  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  
                                        (ไมมี) 

ระเบียบวาระท่ี 5             -  เรื่องท่ีเสนอใหม 
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ระเบียบวาระท่ี 5.1        -  การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเปล่ียนแปลง 
                                   ครั้งท่ี 1/2562     

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -  ครับ ขอใหทานสมาชิกดูเอกสารตามท่ีไดรับนะครับ เดี๋ยวจะใหทางทานหัวหนาสมชาย 
    (ประธานสภา ฯ)            ไดชี้แจงเพ่ิมเติมครับผม                                                                     

นายสมชาย    จันครา       -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานคณะผูบริหาร และทานสมาชิกสภา ฯ ทุก ๆ ทานนะครับ    
  (หัวหนาสํานักปลัด)           การพิจารณาแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)  นะครับ จะมีอยู  2 ฉบับ    
                                    ฉบับท่ีจะใหทานไดพิจารณานะครับ  ก็คือ ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1  ก็คือในหนาท่ี  1  
                                    ถึงหนาท่ี 22  ในสวนของการเพ่ิมเติมแผนนะครับ ก็จะเปนตั้งแตหนาท่ี  23 เปนตนไป     
                                    ในสวนของฉบับแรกกอนนะครับ  ก็คือฉบับเปลี่ยนแปลง   เปนในสวนการเปลี่ยนแปลง   
                                    แกไข เปาหมาย วัตถุประสงค กับการโยกปงบประมาณ  คือ เปลี่ยนแปลงจากป 2564         
                                    มาเปนป 2563  ป 2562 มาอยูป 2563 เพราะฉะนั้นในสวนของโครงการตั้งแตหนา   
                                    2 - 22 นะครับ ก็คือโครงการท่ีอยูในแผนเดิมแลวนะครับ  เปลี่ยนแปลงจากไหน  ก็คือ     
                                    โครงการท่ียังไมมีปรากฏใน 2563  เราก็โยกมาในป 2563 ใหหมดแลว ก็ในป 2564  
                                    2565  เพ่ือความสะดวกในการทํางบประมาณ อยางเชนในสวนของป 2563 ในรอบท่ี  
                                    แลว  โครงการเราจายขาดเงินสะสมไปแลวนะครับหลายหมูบาน   โครงการหมดไปแลว    
                                    การท่ีจะทําโครงการตอเราก็จะตองโยกจากป 2564 มาอยูในป 2563  เลยตองนําเขา 
                                    มาสูสภา ฯ  เพ่ือพิจารณาในวันนี้นะครับ ใหทานดูในหนาท่ี 2 นะครบั ดูในโครงการท่ี 1    
                                    ยกตัวอยางในโครงการท่ี 1 ของหมูท่ี 1 นะครับ เดิมเปนโครงการกอสรางถนนคอนกรีต   
                                    เสริมเหล็กซอยบานดานนะครับ โครงการนี้เดิมจะมีอยู 3 โครงการ คือในปพ.ศ. 2563,    
                                    2564 และ 2565 นะครับ ปละ 1 โครงการ ก็ไดรวบมาเปนแคโครงการเดียวนะครับ    
                                    เปลี่ยนแปลงกลุมเปาหมาย   เดิมระยะทาง 175  เมตร ก็จะรวบมา 3 ป เลย   ใหยาว    
                                    525 เมตร ก็จะไลเฉลี่ยทําไปในแตละป   เลยนะครับ ป 2563 ทําไดระยะแคไหน   ป   
                                    2564 ,ป 2565 ก็จะทําตอไปเรื่อย ๆ  เลยนะครับถามีงบประมาณ   ตรงนี้นะครับเขา   
                                    ก็เรียกจะวาการจัดทําแผนท่ีสามารถยืดหยุนได    แผนฉบับเดิมเราไมสามารถจะยืดหยุน   
                                    ไดนะครับ   มีงบประมาณแคไหน เราก็สามารถดําเนินการไดแคนั้น   สวนแผนฉบับใหม   
                                    นะครับแนวทางการดําเนินงาน เขาก็สามารถดําเนินการใหยืดหยุนไดนะครับ ซ่ึงแตกอน   
                                    นั้นเราปรับแผนบอยนะครับ   ตอไปมาดูโครงการท่ีสองนะครับ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
                                    เชนกันนะครับ  ซอยรานนําชัย ของปงบประมาณ 2563 เราก็โยกมาเลย ป  2564  ก็   
                                    สามารถทําไดนะครับ ถาไมไดทําป 2564, ป 2565 เราก็สามารถดําเนินการไดนะครับ       
                                    สรุปแลวการเปลี่ยนแปลงเราก็จะดําเนินการใหมาอยูในชองป  2563 , 2564   และป     
                                    2565 เลยนะครับ ไมตองไปเปลี่ยนแปลงใหมนะครับ ถาเราจะทํา   ถามีงบประมาณไม   
                                    ตองเปลี่ยนแปลงแผนใหม   สวนโครงการเดิมท่ีเราไดพิจารณาไปแลวก็ยังอยูในเลมใหญ    
                                    ซ่ึงมีท้ัง  3  ป  อยูแลวนะครับ   สวนเลมเปลี่ยนแปลงตัวนีเ้อามาทําใหครบทุกชอง  เพ่ือ 
                                    ความสะดวก และรวดเร็วในการจัดทําโครงการนะครับ ซ่ึงเวลามีงบประมาณเขามาไมวา 
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                                    จะเปนทางงบนอกทางกรมฯ เราสามารถนํามาใชไดเลยนะครับ  ถามีเงินสะสมเหลือจาย 
                                    เหลือจายอีก  ก็จะมีท้ังหมด 44 โครงการ นะครับท่ีเขาโยกมา   ก็ใหทางทานสมาชิกใน  
                                    แตละหมูไดดูนะครับ ในสวนของตัวเลขตองแกไขยัง ก็ขอใหทานไดแจงมาทางเจาหนาท่ี  
                                    เราก็จะไดทําการแกไขใหนะครับ  ขออนุญาตเปดไปหนาท่ี  23  ครับ  ตัวนี้จะเปนบัญช ี
                                    ฉบับเพ่ิมเติมนะครับ  ก็คือไมมีในแผน 61 - 65 นะครับ ท่ีไดนําเรียนกับทานสมาชิก ฯ   
                                    หมูไหนท่ีตองการจะเพ่ิมเติมก็ใหกําหนดมา  3 - 4 โครงการ ครับ แลวแตก็จะปรากฏใน   
                                    หนาท่ี 24 เปนตนไป ก็คือเพ่ิมเติมแผนเขามานะครับ  โครงการท่ี 1 และโครงการท่ี  2      
                                    เราทําโครงการเผื่อก็คือการทําโครงการซอมแซมถนนดินท้ังตําบล หรือถาไมเอาถนนดิน     
                                    เราก็ทําเปนถนนหินคลุกนะครับ ก็ทําเผื่อไวนะครับ เวลาทําโครงการมันจะงาย   ก็อยาง   
                                    ถนนหมูไหนมีปญหาเราก็สามารถซอมไดเลยนะครับ เราไมตองไปปรับแผน ตั้งแตหนาท่ี   
                                    25 เปนตนไป ก็จะเปนของหมูท่ี 1 นะครับไลไปมีเกือบครบทุกหมูท่ีเสนอเขามานะครับ     
                                    สวนของสํานักงานก็จะมีการปรับปรุงสนามกีฬานะครับ     มีการทําคอนกรีตสรางสนาม 
                                    วอลเลยบอล สนามตะกรอ เพราะปงบประมาณ  2564  อบต.โคกเพชรจะเปนเจาภาพ   
                                    ในการจัดกีฬาทองถ่ินสัมพันธ นะครับ  ก็เลยปรับแผนเขามาในหนาท่ี 34  ก็จะเปนการ  
                                    อุดหนุนเงินกกท. ในการสนับสนุนการแขงขันกีฬาแหงชาตินะครับ หนาท่ี 35  ก็จะเปน   
                                    โครงการท่ีไดเพ่ิมมาอีกนะครับ ท่ีคณะกรรมการทองถ่ินไดเสนอเขามาก็มีทางบานตาปาง      
                                    บานภูมิศาลา บานระกา มีบานเสลาเสนอเขามานะครับ ใหทางทานสมาชิกไดตรวจสอบ   
                                    ตรวจสอบดูนะครับวามีครบหรือยัง   จะใหทางฝายเลขา ฯ  แกไขสวนตรงไหนก็แจงมา   
                                    มานะครับ  กอนท่ีจะมีการพิจารณารับรางตัวนี้นะครับ  ขอบคุณมากครับ    

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ  ตามท่ีทานหัวหนาสํานักปลัด     ไดนําเรียนใหทานสมาชิกไดชี้แจงไปแลว   มีทาน 
      (ประธานสภาฯ)           สมาชิกทานใดท่ีดูขอมูลแลวยังผิดอยู  มีม้ัยครับ  เชิญครับ  คุณภานุเดช                                   

นายภานุเดช  สัมนา         -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิก ฯ  ผูเขารวมประชุมทุกทานนะครับ  ผมขอแกไข  
    (สมาชิกหมูท่ี 7)             แผนพัฒนาเพ่ิมเติม หนาท่ี 27 นะครับ โครงการของหมูท่ี 7  ท่ีขยายไหลทางจากถนน 
                                    ลาดยางเขาสูหมูบาน  ในงบประมาณป  2561 - 2565   ขอเพ่ิมเปน  1,500  เมตร   
                                    ครับ ก็เสนอไวนะครับ ทําไมไดก็ไมเปนไรนะครับ  ไดแคไหนก็เอาแคนั้นนะครับ  เพราะ   
                                    ดูแลวก็จะยาวประมาณนั้น  ก็เลยจะขอเปลี่ยนจาก 600 เมตร เปน 1,500  เมตรครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  ทานอ่ืนมีม้ัยครับ  เชิญครับคุณเพียร 
     (ประธานสภา ฯ) 

   นายเพียร  ไกรราม        -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะครับ  ผมขอแกไขตรงโครงการท่ี 1     
    (สมาชิกหมูท่ี 1)             จากระยะทาง 525 เมตร เปนระยะทาง 550 เมตร นะครับ  ขอบคุณครับ        
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ทานหัวหนาสมชายครับ  ผมขอแกตรงชื่อโครงการหมูท่ี 3 ตรงทางท่ีจะไปฝาย อยากให   
     (ประธานสภา ฯ)            เปลี่ยนเปนทางข้ึนลงฝายดีกวานะครับ  เพราะมันมีอยูในแผนพัฒนา ฯ  แลวผมกลัววา  
                                     มันจะซํ้ากันนะครับ  ทานอ่ืนมีม้ัยครับ  เชิญครับ  คุณสมศักดิ์ 

นายสมศักดิ์  บุตรดาห       -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะครับ  ผมขอแกไขในหนาท่ี 4 ครับ 
     (สมาชิกหมูท่ี 4 )           เปลี่ยนเปนระยะทางกวาง 5 เมตร จาก 4 เมตร  ครับ  

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -  ครับ  วันนั้นทางทานผูใหญก็ไดแจงไปในท่ีประชุมแลวนะครับ     ผมก็ขอเอาตามสภาพ   
     (ประธานสภา ฯ)           ความเปนจริงนะครับ ทางเขาเกาะนะครับ นาจะไดรึเปลาครับ กอนท่ีเราจะทําการลงมติ   
                                    นะครับ  ก็จะขอเชิญทานปลัดณัฐธีร  ไดชี้แจงใหกับทางท่ีประชุมไดรับรับทราบดวยครับ      
                                    ครับ  เดี๋ยวเชิญรองวีรศักดิ์กอนก็ไดครับ 

นายวีรศักดิ์  พัฒนาอนุสรณ - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกสภา ฯ  และผูเขารวมประชุมทุก ๆ  ทานนะครับ 
  (รองนายกอบต.โคกเพชร)   กระผมขอเพ่ิมเติมแผน ฯ  นิดหนอยนะครับ  ในหนาท่ี  25  ขอ 4  ความกวาง 4 เมตร     
                                    ยาว 200 เมตร ผมขอตัดตรงเฉพาะไหลทางออกนะครับ เพราะตรงไหลทางระยะมันได 
                                    เฉพาะบางชวง   และผมขอเพ่ิมเติมแผนตรงโครงการขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรครับ      
                                    อีกเรื่องหนึ่งก็คือ  โครงการแผงโซลาเซลลท้ังตําบลไวในแผนเพ่ิมอีกนิดหนึ่งดวยครับ 

 นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - เรียนเชิญทานปลัด ฯ  ตอเลยครับผม                                                  
      (ประธานสภา ฯ) 

นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน  - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานรองประธานสภา ฯ   ทานคณะผูบริหาร  ตลอดไปจนถึง    
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)       เจาหนาท่ีผูเขารวมประชุมทุกทาน นะครับ วันนี้ก็เปนการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญท่ี 4    
                                    ประจําป 2562  นะครับ  สืบเนื่องมาจากวาทางทานคณะผูบริหารตลอดจน   ทางทาน   
                                    สมาชิกสภาทองถ่ิน ไดทําการพิจารณาจายขาดเงินสะสมไป เม่ือครั้งสมัยการประชุมสภา     
                                    สมัยวิสามัญท่ีผานมา เราใชโครงการจากแผนพัฒนาปงบประมาณ  2563  ไปหมด  ใน 
                                    สวนของการพัฒนาหมูบาน  ท้ัง 11 หมูบาน เลยทําใหแผนพัฒนา ในป 2563  ในสวน   
                                    ของโครงสรางพ้ืนฐานมันไมมี  ทางทานนายกฯ ทางทานปลัด ฯ ก็มีนโยบาย ในเรื่องของ   
                                    การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมเติมก็เลยเปนท่ีมาของการเรียนเชิญผูเก่ียวของท้ังหลาย   
                                    มาเรียบเรียงปรับเปลี่ยนกระบวนการเพ่ิมเติมแผน  รายละเอียดตางๆ   ทางทานหัวหนา   
                                    สมชายก็ไดนําเรียนตอทานสมาชิก ฯ ไปแลว ทางทานสมาชิก ฯ บางทาน ก็ไดตรวจสอบ   
                                    เบื้องตนในฐานะคณะกรรมการแผนพัฒนาทองถ่ินไปบางแลว    วันนี้ทานท่ีเปนสมาชิก  
                                    สภาฯ  ก็ไดดูไปพอสมควร   ก็คิดวานาจะบรรลุไปตามวัตถุประสงคของพ่ีนองสมาชิก  ฯ   
                                    ทุกทานเพราะวาไดดึงแผนพัฒนาของป 64 ป 65 มาปรับหรือมาเปลีย่นแปลงในป 63  
                                    ใหทาน เพ่ือท่ีทางผูบริหาร  ทางเจาหนาท่ีจะไดหางบประมาณอ่ืนมาใหกับทางอบต.ของ   
                                    เรา    ในสวนท่ีสองก็คือการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินในการประชุมของคณะกรรมการ   
                                    แตละระดับมาก็มีการเสนอเสนอแนะ  มีการไดเพ่ิมเติมแผนมาตามลําดับท้ังจากทางฝาย   
                                    ผูทรงคุณวุฒิจากทางฝายตัวแทนทานสมาชิกฯ ตัวแทนฝายปกครองทองท่ีก็ไดพูดคุยแลว 
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                                    ก็คิดวาวันนี้นาจะสมบูรณในตอนนี้นะครับ   แตในอนาคตนี้ก็นาจะมีการปรับเพ่ิมเติมอีก     
                                    เพราะวาในเวลาท่ีหมุนเวียนไปแตละวัน ปญหาอุปสรรคมันก็เกิดข้ึนเรื่อยๆ ก็ยังตองปรับ  
                                    ตองแกไขกันตอไป    ซ่ึงทางหัวหนาสมชายก็ไดแจงไปแลววาแผนตัวใหม  ทางกระทรวง 
                                    กระทรวง ทางกรม ฯ ไดใหความยืดหยุนพอสมควร ก็ทําใหเราเกิดความคลองตัวในการ 
                                    ปฏิบัติงานพอสมควร ก็เรียนทานสมาชิกฯ วา ท่ีมาท่ีไปของกรเสนอในเรื่องญัตติของการ   
                                    พิจารณาเปลี่ยนแปลงแลวก็การเพ่ิมเติม  แผนในการประชุมสภา ฯ สมัยนี้   มีเปาหมาย   
                                    ตามท่ีผมไดเรียนไป    เพราะวาในสวนของขอบัญญัติงบประมาณรายจาย   เรานาจะใช   
                                    งบประมาณรายจายไปแลว เรื่องของการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ํา ในเรื่องของรายจายประจํา  
                                    ตาง ๆ   ในสวนของงบพัฒนาก็นําเรียนกับทานสมาชิก ฯ ไปแลววาจะหางบประมาณใน    
                                    สวนอ่ืน ๆ มาดําเนินการให    ก็ดําเนินการไปแลวในสวนของเงินสะสมแลวก็ในสวนของ   
                                    เงินทุนสํารองครบท้ัง 11 หมูบาน ตอไปนี้ก็จะเปนโบนัสสําหรับหมูบาน  แตผมเองยังไม   
                                    สามารถจะรับรองได 100 เปอรเซ็นต นะครับวาจะครบทุกหมูบาน  เพราะมันมีเง่ือนไข   
                                    ท่ีทางกระทรวง ทางกรม ฯ   เขากําหนดไววามันตองไมเกินตําบลละ  4 - 5   โครงการ    
                                    ในแตละประเภทท่ีเราจะไดมา  อยางเชนถนนคอนกรีต คราวท่ีแลวท่ีผมประสานงานมา     
                                    เขาก็จะใหไมเกินตําบลละ 4  โครงการ  แตแตวาในกิจการอ่ืน ๆ  อยางเชน การขุดลอก   
                                    หรือโครงการโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน ๆ   เขาก็ไมไดจํากัด อยางเชนประปานี้ก็มีมาเรื่อย ๆ     
                                    เขาใหเราเสนอแผนเขาไป เสนอตัวโครงการเขาไป  แตเรายังไมไดทําเลย สืบเนื่องจากวา  
                                    ขอมูลพ้ืนฐานตาง ๆ  เรามียังไมครบถวน  100 เปอรเซ็นต  ตอนนี้กําลังใหนอง ๆ ปรับ 
                                    ขอมูลทางดานพ้ืนฐานให ครบถวนกอน  แลวเราก็จะเริ่มเดินหนาไปได  มันก็มีโครงการ   
                                    ประปาหลายโครงการ   ท่ีรออยู แตเรายังไมไดเริ่มในสวนของตนทาง   อันนี้ก็เรียนทาน  
                                    สมาชิก ฯ วา  ข้ันตอนการไดงบประมาณมามันมีหลายชองทาง   ก็จะตองแบง ๆ กันไป 
                                    ตามท่ีรัฐบาลเขาแบง ๆ กันไว  ในสวนของทองถ่ินเราเองก็อยูในสถานการณประคองตัว     
                                    เพราะวาจะไปกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศ    ทําใหสวนรายรับของทองถ่ิน   
                                    เราเพ่ิมข้ึนไมมาก ทางรัฐบาลก็พยายามผลักดันใหั้มันเพ่ิมข้ึน    แตสวนเรื่องรายรับท่ีมัน  
                                    ไมสอดคลองใน มุมมองของผมเองก็คิดวาไมนาจะเพ่ิมข้ึน  อันนี้ก็เรียนทานสมาชิก ฯ วา   
                                    สิ่งท่ีสําคัญ ก็คือในเรื่องของกระบวนการของแผน ฯ  ท่ีจะทําใหเราสามารถเดินตอไปได    
                                    ก็คิดวาทานสมาชิก ฯ ทุกทาน  คงจะเขาใจ  วันนี้ก็รูสึกวาทางทานสมาชิก ฯ  ของเราจะ 
                                    ไมมาอยูทานนึงใชม้ัยครับ   ก็ฝากทางทานหัวหนาสมชายชวยดําเนินการทางเทคโลโนยี    
                                    กลุมไลน  อะไรอยางนี้ดวยนะครับ ไมแนใจวาทานทราบหรือเปลา  หรือทางทานสมาชิก   
                                    ทานใดอยูหมูบานเดียวกันผานทางหนาบานก็ชวยแจงทานดวยนะครับ เพราะบางทีทาน  
                                    อาจจะมาแจงทีหลังวาไมทราบเรื่อง  ไมไดรับหนังสือ ในสวนของแผน ฯ  ทานสมาชิก ฯ   
                                    ทานใดท่ีสงสัยก็สอบถามไดนะครับ เพราะวาวันนี้ ในชวงบาย  เราจะมีกิจกรรมการมอบ   
                                    พระบรมฉายาลักษณ ในหลวงรัชกาลท่ี 10  คงจะใชเวลาพอสมควรในการซักซอม วันนี้     
                                    ทางเราก็เตรียมอาหารกลางวันเตรียมไวใหครับ รับประทานอาหารเสร็จเราก็รวมงานพิธี   
                                    ในตอนบายเลย   ผมเองก็ไมมีอะไรเพ่ิมเติมจากนี้  ครับ  ขอบคุณมากครบั 
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -  ครบั   ก็ขอขอบคุณทานปลัด ฯ  มากเลยนะครับ  ท่ีไดชี้แจงเก่ียวกับแผนพัฒนาทองถ่ิน  
      (ประธานสภาฯ)           แลวก็แนวทางท่ีจะดําเนินการพัฒนาขับเคลื่อนตอไปนะครับ    ลําดับตอไปผมก็ไดจะขอ    
                                    มติในท่ีประชุมนะครับ ทานสมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบในการรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป   
                                    (พ.ศ. 2561 - 2565)  ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  1/2562  กรุณายกมือข้ึนครับ 

     มติท่ีประชุม              -  เห็นชอบ 20 เสียง  ไมเห็นชอบ ไมมี   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  เขาสูระเบียบวาระตอไปกันเลยนะครับ 
     (ประธานสภาฯ) 

  ระเบียบวาระท่ี  5.2      -  การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  2562 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -  ครับ  ทานสมาชิกก็ไดรับเอกสารแลวนะครับ  ก็มอบหมายใหทานหัวหนาสมชาย   
    (ประธานสภาฯ)              ตอนะครับ   

นายสมชาย  จันครา        -   เรียนทานประธานสภา ฯ  ท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภา ฯ   แลวก็ผูเขารวมประชุมทุกทาน  
(หัวหนาสํานักปลัด)             นะครับ ก็จะเปนประจําทุกปนะครับ ก็จะเปนรายงานเพ่ือทราบ       เม่ือรายงานใหทาง  
                                    สภา ฯทราบ แลวก็จะรายงานใหทางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินทราบตอไป   เปนการ   
                                    รายงานผลการดาํเนินงานในรอบปงบประมาณ 2562 ในสมัยวิสามัญ   ทางเรารายงาน  
                                    ของตัวงบใหญไปนะครับ  แตตัวนี้จะเปนการรายงานตามแผนนะครับ   ทานเปดไปแผน   
                                    ท่ี 3 กอนเลยนะครับ  ตัวนี้เปนตัวสรุปนะครับ  ยุทธศาสตรท้ังหมดมีอยู  7 ยุทธศาสตร   
                                    นะครับ ตรงชองแผนดําเนินงา แผน 4 ป เดิม มีอยู 279 โครงการ  ท้ัง 7   ยุทธศาสตร       
                                    เราไดรับการจัดสรรงบประมาณมาท้ังหมด  80 โครงการ  ท้ังตัวเงินงบประมาณท่ีอยูใน   
                                    ขอบัญญัติจายขาดเงินสะสม  และงบประมาณท่ีไดมาจากกรม ฯ นะครับ ตัวท่ีลงนามใน    
                                    สัญญาแลวมีอยู 50 โครงการ งบประมาณ 1763451.99   บาท นะครับ งบเบิกจาย   
                                    ก็จะเทากันนะครับ  อันนี้คือตัวสรุปท้ังหมดเลยนะครับ ทีนี ้ เปดหนาตอไปนะครับ หนา   
                                    ตอไปก็จะเปนรายละเอียดโครงการนะครับ ตรงนี้จะเปนรายละเอียด  โครงการแยกตาม   
                                    ยุทธศาสตร วามีโครงการไหนบางท่ีเราดําเนินการไป   แลวนะครับท่ีระบุวาตั้งไวจะเปน  
                                    งบใหญนะครบั ตรงนี้ก็จะเปนสวนโครงการตามการลงนามทําสัญญา   งบประมาณตาม   
                                    สัญญานะครับ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน โครงการท่ีปรากฏในนี้ก็จะเปนโครงการท่ีเบิกจาย  
                                    แลวนะครับ  สวนท่ียังไมปรากฏก็จะเปนในโครงการท่ีลงนามในสัญญาแลว มีการกันเงิน   
                                    งบประมาณแลว แตยังไมมีการเบิกจายนะครับ  ตามนี้นะครับ  ทานสมาชิก ฯ   ทานใด   
                                    สงสัยตรงไหนก็สอบถามไดนะครับ  ในสวนของตรงนี้ก็จะเปนการรายงานเพ่ือแจงใหทาง   
                                    สภา ฯ ทราบ   ขอบคุณมากครับ     

 นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ   ตามท่ีทานหัวหนาสํานักปลัดไดนําเรียนชี้แจงเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบ          
      (ประธานสภาฯ)           ปงบประมาณ  2562  ท่ีผานมา  มีทานสมาชิกทานใด  ท่ีมีขอสงสัยไหมครับ  (สักครู) 
                                    ไมมีใครสงสัยนะครับ   เขาสูระเบียบวาระตอไปนะครับ 
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      ระเบียบวาระท่ี 6      -  เรื่องอ่ืน ๆ  

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ   ทานสมาชิก ฯ  ทานใดท่ีมีเรื่องท่ีจะเสอแนะตาง  ๆ   ก็เรียนเชิญไดเลยนะครับ   
      (ประธานสภาฯ)            เชิญครับคุณสําเนียง 

นางสําเนียง  เหมือนสวรรค - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานผูบริหาร ทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะคะ   ดิฉันก็ดีใจนะคะ  
     (สมาชิกหมูท่ี 3)            ท่ีโครงการในงบประมาณป  2562  ไดทําทุกหมูบาน ก็ยังมีสวนท่ีบกพรองนะคะ คือใน  
                                    วันนั้นท่ีไดมาประชุมคณะกรรมการ ฯ  ก็มีหลายๆ ทานบอกมาวาหองน้ําแลวก็ในบริเวณ  
                                    อบต.ไมคอยเรยีบรอยทางทานนายกก็เสนอใหเขาเวร แตดิฉันคิดวาไมตองเขาเวรก็ไดคะ 
                                    นัดเพ่ือนสมาชิกฯ  ดีกวา เดือนละครั้งก็ยังดีเหมือนกับท่ีทางอนามัยเขาทํา เงินเดือนเขา  
                                    คาตอบแทนเขาแคเดือนละพันเอง แตจํานวนกิจกรรมเขาตองไมต่ํากวา 11 กิจกรรมตอ   
                                    เดือน เขาถึงจะโอนเขาใหคะ แลวสมาชิกฯ เราละคะ  เงินเดือนตั้งเทาไหร ทุกคนตางก็มี   
                                    ภาระหนาท่ีเหมือนกัน  ดิฉันก็ยิ่งเยอะ ก็เลยอยากจะเสนอวาใหนัดสมาชิก ฯ  มาชวยกัน   
                                    ทําความสะอาดสักเดือนละครั้งก็ยังดี มาทําความสะอาดท่ีสํานักงาน แตอยากจะขอเนน   
                                    นะคะ คือ หองน้ําอยากใหปรับปรุงคะ  ถังน้ําก็ไมมี  ขันน้ําก็ไมมี  ยิ่งตอนบายทางทองท่ี    
                                    ทางประชาชนก็เขามาเยอะ    ก็โดนวาทุกครั้งแหละคะวาทําไมหองน้ําอบต.โคกเพชรถึง   
                                    เปนแบบนี้   พอไดยินแลวก็ไมคอยสบายใจ    งบประมาณก็มีอยูแลวทําไมไมเจียดมาทํา   
                                    แคเล็กๆ นอยๆ แลวไปทําแตงานใหญ ๆ ไมดูแลสํานักงานใหดีคะ   ดิฉันก็อยากจะเสนอ    
                                    แคนี้คะ   ขอบคุณคะ                                    

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ   ทานสมาชิก ฯ  เห็นดวยไหมครับ (สักครู) เห็นดวยหมดนะครับ ก็เอาเปนวาวันท่ี  
       (ประธานสภาฯ)          26 เดือนนี้ เลยนะครับ เพราะวันท่ี 27 สมาชิกสภาทองถ่ินบางทาน ก็อาจจะติดภารกิจ   
                                    ตั้งดานนะครับ ก็ใหทานสมาชิก ฯ  ไดเตรียมอุปกรณในการทําความสะอาดมาดวย สวน  
                                    ในป 2563 สําหรับในเดือนมกราคมเอาเปนวันจันทรท่ี 6 นะครับ ก็ขอนัดกันแคนี้กอน  
                                    มีทานอ่ืนอีกม้ัยครับ  เชิญครับ  ทานหัวหนาสมชาย 

   นายสมชาย  จันครา      -  เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ท่ีเคารพ อีกครั้งนึงนะครับ  ผมก็มีเรื่องท่ีจะแจง 
  (หัวหนาสํานักปลัด)           เพ่ิมเติมอีกนิดนะครับ เก่ียวกับพิธีการในชวงบายนะครับ    ไมแนใจวาทางผูใหญบานได   
                                    ประสานรายชื่อเก่ียวกับผูเขารวมกิจกรรมวันนี้  กับทางทานสมาชิกฯบางหรือเปลา ถามี   
                                    ผมก็จะขอรวบรวมรายชื่อเอาไวเลยนะครับเพ่ือท่ีทางเจาหนาท่ีจะไดรวบรายชื่อ   เพ่ือใช 
                                    ในการเรียงลําดับท่ีพิธีการในชวงบาย เพราะเราจะไดอานรายชื่อดวยนะครับก็ขอใหทาน 
                                    สมาชิกฯ แจงมาเลยนะครับถามีรายชื่อมาดวย   วันนี้ทางเจาหนาท่ีก็ไดเตรียมขาวกลอง  
                                    ไวอยูนะครับ ก็เชิญทานสมาชิกฯ รวมรับประทานอาหารแลวก็รอเขารวมพิธีในตอนบาย   
                                    ไดเลยนะครับ   ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  ผมลืมเรื่องหนึ่งไป   ก็ขอใหทานปลัดฯ ไดประสานงานกับทางนักการภารโรงดวย  
        (ประธานสภา ฯ)        กอนท่ีจะถึงเท่ียงวันนี้ก็ใหตรวจสอบในหองน้ําดวยนะครับ  วามีอุปกรณครบถวนหรือไม 
                                    กลอนประตูล็อคไดหรือเปลา เผื่อเดี๋ยวมีราษฎรมารวมงานในชวงบาย ครับมีทานอ่ืนอีก     
                                    ไหมครับ (สักครู)  ถาไมมีแลวผมก็ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาทองถ่ิน   ตลอดไปจนถึง  

เจาหนาท่ี.../ 
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                                    เจาหนาท่ีทุก ๆ ทานนะครับ  ท่ีไดใหความรวมมือในการเขาประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  4    
                                    เปนอยางดี    ผมก็ขอใหอํานาจพระคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายจงชวย   
                                    ปกปองคุมครองชีวิตและทรัพยสินของทานใหประสบแตสิ่งดีๆ ในชีวิต ท้ังป 2562 และ   
                                    และจะเริ่มในป 2563 ขางหนานะครับ ใหทุกทานมีสุขภาพรางกายแข็ง ปรารถนาสิ่งใด   
                                    ก็ขอใหสําเร็จดังใจปรารถนาทุกประการ      ผมก็ขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  4   
                                    ประจําป 2562  ไวเพียงเทานี้ 

                                 -  ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 

                          
                (ลงชื่อ)                                        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 
    สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรไดมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ในการประชุมสภาอบต.โคกเพชร
...สมัยสามัญท่ี...1..ประจําป....2563.....เม่ือวันที…11..กุมภาพันธ..2563 
               
                                  (ลงชื่อ)                                             

                                                                
                                                              (นายจามเรศ    ภูมิประดับศรี) 
                                       ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 



9 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                    
 
 
 
 
  
 
 
                                         -   
             
         


	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

