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เริ่มประชุมเวลา   9.๓๐   น. 

                   เมื่อไดเวลา    ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเขาหอง
ประชุม  และไดนับจํานวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม        ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมในวันนี้
ไดเขาประชุม  ๒1 ทาน  ไมมาประชุม  - ทาน โดยนายวีรศักดิ์  พัฒนาอนุสรณ  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลโคกเพชร   ไดเปนตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นไดกลาวเปดการประชุม   และดําเนินการ
ประชุม  ตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
    ระเบียบวาระที่  1        - เรื่องประธานแจงในที่ประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ     สําหรับวันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร    ใน  
    (ประธานสภา ฯ)           สมัยสามัญที ่3 ประจําป 2563    ประเด็นสําคัญของการประชุมในสมัยนี้ก็จะมี    
                                   ประมาณ 4-5 เรื่องนะครับ ในสวนหลัก ๆก็จะเปนเก่ียวกับการพิจารณาเก่ียวกับ      
                                   รางขอบัญญัติงบประมาณประจําป  2564  นะครับ จะมีการประชุมอยู 3 วาระ   
                                   วาระที่ 1 ก็จะเปนการรับหลักการ วาระที่ 2  เปนการแปรญัตติ วาระที่ 3  ก็จะ   
                                   เปนการลงมติเห็นชอบ  ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอไป  
                                   ครับ  ก็เขาสูระเบียบวาระตอไปครับ   

   ระเบียบวาระที่  2         - เรื่องรับรองการประชุมที่ผานมา 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ      ก็ขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมานะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)            เปนการประชุมสภาสมัยสามัญที ่  ประจําป  2563  เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  
                                   2563   ตรวจสอบดูวาสวนไหนบางท่ีผิดหรือถามีขอตกบกพรองประการใดก็จะ      
                                   ไดนําไปแกไขตอไป  เชิญครับ  (สักครู)  เชิญครับ  คุณทองเนตร 
 
นายทองเนตร  วาที         - เรียนทานประธานสภาฯ  และทานสมาชิก ฯ ผูบริหารทุกทานนะครับ ผมขอแกไข   
   (สมาชิกหมูที่ 11)          เอกสารในหนาที่ 11  ครับ  ตรงขอความ“ไดสอบถามไปยังหลายเดือนแลว” ตรง   
                                  นี้แกไขเปน “หลายครั้ง ” แลวนะครับ    แลวก็ขอความตรงขอความถัดมานะครับ   
                                  “แตถาทําไมเรียบรอย”แกไขเปน  “แตถาไมรีบดําเนินการ” ครับ  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - มีสมาชิกทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมมั้ยครบั  เชิญครับคุณ                     
      (ประธานสภา ฯ)          สําเนียง 

นางสําเนียง  เหมือนสวรรค-  เรียนทานประธานสภาฯ  และทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะคะ ดิฉันขอแกตรงคาํพูด   
       (สมาชิกหมูที่ 3)         ของนางสําเนียง เหมือนสวรรค  ตรงหนา 8 เปลี่ยนเปนประโยคเสียดายวันนี้  
                                   ไมไดถายรูปมาใหดู  “น้ํามันใชไมไดเลย”คะ   ขอบคุณคะ                           

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี-  มีสมาชิกทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมมั้ยครับ  ถาหากวาไมม ี 
       (ประธานสภา ฯ)         ผมก็จะขอมติในที่ประชุมนะครับ  (สักครู)  ครับ    ทานสมาชิกทานใดเห็นควร                    
                                    รับรองการประชุมสมัยสามัญ ที่  2 ประจําป  2562  กรณุายกมือขึ้นครับ 

 

มติที่ประชุม.../ 
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     มติที่ประชมุ          -    มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 

   ระเบียบวาระที่  3     -   กระทูถาม   
                                      (ไมมี) 

   ระเบียบวาระที่  4      - เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 
                                         (ไมมี) 

   ระเบียบวาระท่ี  5      - เรื่องที่เสนอใหม 
 
   ระเบียบวาระที่  5.1      - การพิจารณาขอใชท่ีราชพัสดุนะครับ  
 
  นายจามเรศ ภูมิประดับศรี -  เดี๋ยวขอเชิญทานหัวหนาสมชายชี้แจงเพ่ิมเติมครับ  เชิญครับคุณสมชาย 
         (ประธานสภาฯ) 

    นายสมชาย  จันครา    -  เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก ฯ  คณะผูบริหารทุกทานนะครับ   สําหรับ  
    (หัวหนาสํานักปลัด)        การขอใชที่ราชพัสดุก็สืบเนื่องจากอบต.โคกเพชร  มีความจําเปนที่ตองขอใชที่ราช  
                                   พัสดุ  เนื่งมาจากทางทิศตะวันตกซึ่งเปนสนามฟุตบอล  แลวก็บริเวณถังประปายัง  
                                   เปนพ้ืนที่ของกรมธนารักษอยูนะครับ    ของเราก็จะขอดูแลในสวนของสนามกีฬา   
                                   เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑหลักเกณฑและวิธีการปกครอง  ดูแลบํารุงรักษา  ใช   
                                   และจัดหาประโยชนเก่ียวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม  โดยกฎ  
                                   กระทรวงฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ นะครับ   จึงมีความจําเปนที่ตองขอความเห็น  
                                   ชอบจากสภาอบต.โคกเพชร ในการขอใชทรัพยสินนะครับ จากนั้นเราก็จะทําเรื่อง  
                                   เรื่องไปที่กรมธนารักษ  เพ่ือทําการขออนุญาตนะครับ และเพื่อใหการยื่นหลักฐาน  
                                   สมบูรณแบบขึ้นนะครับ จึงเรียนมาเพ่ือแจงใหที่ประชุมสภา ฯ อนุมัติเห็นชอบนะ  
                                   ครับ  ขอบคุณครับ  

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี -  ตามที่ทานหัวหนาสมชายชี้แจง  มีทานใดจะเพ่ิมเติมไหมครับ  เดี๋ยวทานปลัด ฯ                   
       (ประธานสภาฯ)          จะขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ   

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิก ฯ  ทานคณะผูบริหาร  ผูเขารวมประชุมทุก    
     (ปลัดอบต.โคกเพชร)    ทานนะครับ  ก็เปนประจําทุกปนะครับในชวงเดือนสิงหาคม   สําหรับการพิจารณา  
                                  ในเรื่องงบประมาณของปถัดไปสําหรับปงบประมาณ 2563 ก็ใกลจะสิ้นสุดลงแลว   
                                  เหลือเดือนกวาๆ งบประมาณปนี้ก็ยังไมเขาเปาตั้งไว 36 ลาน แตตอนนี้ไดมา  31 
                                  ลาน   ในรายละเอียดก็จะไดคุยกันตอนพิจารณารางงบประมาณรายจายป 2564                       
                                  ตอไป  วันนี้ก็มีหลายเรื่องที่เสนอเขามาในสวนขอบัญญัติทองถ่ิน  ก็เดี๋ยวเราดูเวลา  
                                  อีกทีนะครับวาจะไดหรือเปลา ถาไมทันจริงๆ ก็อาจจะรับหลักการไว  ตั้งกรรมการ   
                                  แปรญัตติครบั  จะไดเขาใจในรายละเอียดดวย     สําหรับในเรื่องการใชที่ราชพัสดุ     
                                  ก็สืบเนื่องจากวาผมไดรับทราบขอมูลวาสถานที่ตาง ๆ  ในพื้นที่อบต.เรานั้นนะครับ   

ยังดําเนินการ.../ 
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                                  ยังดําเนินการไมถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  เลยไดมีการประสานเพ่ือดําเนินการ  
                                  ใหถูกตอง  อยางเชนสนามกีฬานี้ผูขอใชคือโรงเรียนบานโคกเพชรอบต.จะเขาไปใช  
                                  ก็ตองขออนุญาต คือ ผูครอบครองเปนโรงเรียนบานโคกเพชร  สวนผูถือกรรมสิทธิ ์  
                                  เปนธนารักษจังหวัดเปนเจาของ  ถาทางอบต.เองจะนํางบประมาณไปพัฒนาอยาง   
                                  การกอสรางสนามกีฬา   สนามวอลเลยบอลก็จะไมสามารถดําเนินการได     ถาได  
                                  ดําเนินการไปแลวทางสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบก็จะอาจจะโดนเรียกเงินคืน  
                                  ได  เพราะเราไมไดดําเนินการขออนุญาตใหถูกตอง  ผมเองกไ็ดประสานงานไปยัง   
                                  ธนารักษจังหวัด  แลวก็ทางโรงเรียนบานโคกเพชรแลว  ก็เลยเปนที่มาของการเขา   
                                  ที่ประชุมสภาฯ วันนี้แลวก็อาจจะมีแปลงหนึ่งที่บานโนนสําราญศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
                                  บานเสลาซึ่งก็ยังไมชัดเจนที่เราตองไปดูใหครับอันนี้ก็เรียนทางทานสมาชิกฯ ทราบ    
                                  เพราะถาเราไมไดดําเนินการก็อาจจะไมปลอดภัย     แตไมใชวาเราอนุมัติวันนี้แลว    
                                  เราจะไดรับอนุญาต  แตก็จะพยายามใหไดก็ใหทานเขาใจรวมกัน อีกเรื่องก็คือการ  
                                  ขอใชสาธารณะตางๆ ใหอนุญาตเขามาดําเนินการในเขตองคการบริหารสวนตําบล  
                                  โคกเพชร ก็สืบเนื่องมาจากผมไดรับการประสานงานมาจากทานปลัดอาวุโสในการ  
                                  ไดรับการจัดสรรงบประมาณมาจากอําเภอ จังหวัดในตัวโครงการน้ําประปาบาดาล  
                                  แบบดื่มได งบประมาณ 5 ลานบาท อบต.โคกเพชร  ก็ไมไดขัดของอะไรเลย   แต   
                                  เมื่อวานกอนผมไดพบนายอําเภอ แลวก็ไดคยุกัน ทานก็แจงวาจังหวัดมีเงินไมเพียง  
                                  พอที่จะมาดําเนินการโครงการนี้    แลวก็ที่สาธารณะประโยชนที่จะเขาดําเนินการ  
                                  นั้นยังไมไดรับการอนุมัติเห็นชอบ ซึ่งพอติดขัดตรงนี้ก็จบแลว  ทางนายอําเภอก็สั่ง  
                                  ใหทางผม    กองชางไปดําเนินการปรับปรุงซอมแซมประปาเดิมที่ทางบานระกาใช  
                                  ก็ตองคุยตอวาประปาเดิมมันของใคร อบต.จะดําเนินการตอไปจะเปนรูปแบบไหน     
                                  ผมก็เรียนทานวาทางอําเภอตองของบประมาณไปทางจังหวัด  เพราะอบต.ยงัไมได   
                                  รบัมอบมา ไมสามารถงบประมาณไปดําเนินการได ก็เรียนทานไวประมาณนี้  สวน  
                                  ในเรื่องการขอที่ราชพัสดุ   ก็จะตองมีการแนบรายงานการประชุมแผนผังโครงการ     
                                  วาเราจะทําอะไร  อยางตรงสนามกีฬาไปถึงประปา ซึ่งประปาตรงนี้เขาก็ทวงติงมา   
                                  วาเรายังไมไดขออนุญาตใชที่ราชพัสดุ สอบถามนองๆ บอกวามันตั้งมาแลว 20 ป   
                                  แลว  แตในรอบนี้ทางกรมธนารักษก็ใหเราขอใชท่ีราชพัสดุไปใหหมดเลย ผมก็แจง 
                                  ไปทางหัวหนาสํานักปลัด ทางกองชางใหดําเนินการไปในขอบเขตโครงการทั้งหมด   
                                  นี่คือรายละเอียดทั้งหมด  ก็เรียนทางสภา ฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป    
                                  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี-  ครับ  ทานปลัด ฯ ก็ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนะครบั  ทานสมาชิก ฯ  ทานใด   
     (ประธานสภาฯ)            มีขอสงสัยอีกหรือเปลาครับ   ครับ  ถาหากวาไมมีผมก็จะขอมติในท่ีประชุมเลย  
                                    นะครับ ทานสมาชิกทานใด  เห็นชอบในการอนุมัติการขอใชที่ราชพัสดุ  กรุณา   
                                    ยกมือขึ้นครับ 

      มติที่ประชุม           -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 

นายจามเรศ…/ 
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นายจามเรศ ภูมิประดับศรี -  ครับ   เขาสูระเบียบวาระตอไปครับ 
    (ประธานสภาฯ) 

 ระเบียบวาระที่ 5.1       -  การพิจารณารางขอบญัญัติ  เรื่อง ควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  
                                   2563               
 
นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - ครับ  ก็ขอใหทานสมาชิกไดดูรายละเอียดตามเอกสารนะครับ  เชิญทานปลัด ฯ        
       (ประธานสภาฯ)          ชี้แจงเพ่ิมเติม ครับ   
 
นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน -  ครับ  เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ  สําหรับในระเบียบ 
(ปลัดอบต.โคกเพชร)          วาระนี้นะครับ ก็จะเปนในสวนของการพิจารณาการพิจารณารางขอบัญญัติ  เรื่อง    
                                   ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2563   ซึง่ทั้งหมด   มีขอความอยู 20 ขอ    
                                   ทานสมาชิกก็คงจะไดอานขอมูลมาบางแลว   ผมก็เรียนทานอยางนี้นะครับวาเรา  
                                   ดําเนินการออกขอบัญญัต ิ ไมใชการออกโดยเฉพาะอบต.เรา แตเปนการออกโดย  
                                   ภาพรวมของประเทศ    เปนโครงการในพระราชดํารทิีท่านเล็งเห็นประโยชนและ   
                                   ความสําคัญ  ผมขอนําเรียนวามี 2 ขอบัญญัติที่ใกลเคียงก็คือ  เรื่อง ควบคุมการ  
                                   เลี้ยงหรือปลอยสัตวแลวก็เรื่องการควบคุมสุนัขและแมว ในระเบียบวาระตอไปที ่  
                                   เราจะพิจารณากันนะครับ แตในเรื่องสุนัขและแมวนั้น  มันอาจจะตองควบคุมกัน  
                                   เปนพิเศษ  เนื่องจากมันคอนขางใกลชิดกับประชาชน     ก็เลยเปนท่ีมาที่เราตอง  
                                   ควบคุมรายละเอียดก็จะไมไดควบคุมมากนัก    ก็จะควบคุมไปถึงผูประกอบการ   
                                   เลี้ยงสัตวในลักษณะฟารม  ก็ตองมีการควบคุม ระบบคอกสัตว ระบบรักษาความ  
                                   สะอาด สัตวที่เรากําหนดไวในมาตรา  5  นี้ก็จะมีอยูประมาณ  14 ชนิด นะครับ   
                                   ในขอ 14 ก็จะเปนสัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวน และคุมครองสัตวปาซึ่ง  
                                   ไดรับอนุญาตจากกรมปาไม  ซึ่งเขาอาจจะอนุญาตใหเลี้ยงเปนบางชนิดไดนะครับ   
                                   ไมวาจะเปนการเลี้ยงดวยการพาณิชยหรือเลี้ยงเพ่ือความเพลิดเพลิน ซึ่งหลัก ๆจะ  
                                   เปนเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาต ก็เพื่อความปลอดภัยของเราทัง้หมดเลย  อันนี้ก็  
                                   เตรียมการไว แลวก็ในเรื่องงบประมาณการดําเนินการตาง ๆ   ที่จะลงมาอุดหนุน    
                                   ในรายละเอียดทานก็ดูไปกอนนะครับ    อาจจะรับหลักการไวกอนในวันนี้ เพราะ   
                                   วันนี ้ ถาพิจารณา 3 วาระรวด ก็อาจจะยาว หรืออาจจะไมตั้งก็พิจารณาในวาระ  
                                   ที่ 2 เลยก็ได อันนี้ก็นําเรียนทางสภาฯ นะครับ  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - เชิญครับ  คุณสมชาย 
     (ประธานสภาฯ) 

นายสมชาย  จันครา      -   เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิกฯ ทุกทาน นะครับ ครับ  ตามขอบัญญัติคือ  
(หัวหนาสํานักปลัด)           เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวนะครับ ผมอยากเนนใหไปดรูายละเอียด       
                                  ในขอที่ 7 - 9 นะครับ อยางขอที่ 7  ก็เปนการเลี้ยงตามปกติวิสัย  อยางเชน  วัว     
                                  กระบือ  ก็ไมมีอะไรมาก  แตจะมีอยูที่ขอ 8 นะครับ ที่จะเปนการเลี้ยงในลักษณะ  
                                  ฟารมนะครับ  ที่จะตองมีการตรวจสอบจากเจาพนักงานทองถ่ิน โดยพ่ีที่จะเขามา  
                                  ดําเนินการไดจะตองมีการประชุมประชาคมในหมูบานนะครับ   เพราะวามันตองมี 
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การควบคุม…/ 
                                  การควบคุมกันเปนพิเศษอาจจะสงผลกระทบตอชุมชน ซึ่งก็จะกําหนดรายละเอียด  
                                  ไวในขอ 9 นะครับ  อยางบานเสลาก็ไดมีการติดตอมาทางเราแลวนะครับ  แตเรา  
                                  เองยังไมมีขอบัญญัติ นี่คือหลักๆ ของขอบัญญัติตัวนี้นะครับ เราไมตองตกใจวาเรา   
                                  เลี้ยงโดยทัว่ไปแลวตองมาขออนุญาตนะครับ ท่ีตองควบคุมจริงๆ ก็คือตัวฟารมนะ   
                                  ครับ ขอบัญญัติตัวนี้ก็จะใชบังคบักันในทุกพื้นที่ในประเทศนะครับ ก็จะคลายๆ กัน   
                                  ก็นําเรียนใหทางสภาฯ ทราบครับผม ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - ครับ   ทานปลัด ฯ  กับทานหัวหนาสมชายก็ไดชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ   เพ่ิมเติม      
        (ประธานสภา)         ไปแลวนะครับ  เก่ียวกับขอบัญญัตเิรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว     ซึ่ง                  
                                  ผมก็คิดวาในเรื่องนี้  อยางเชน สุกร   อาจจะไมเยอะประมาณ 3 - 5 ตัว ก็อาจจะ  
                                  กอใหเกิดความรําคาญไดเหมือนกันนะครับเรื่องกลิ่นนะครับ  ซึ่งทุกวันนี้เลี้ยงดวย  
                                  อาหารสําเร็จ  กลิ่นนี้ไมตองพูดถึง  ซึ่งถาหากขอบัญญัตินี้ใชบังคับเจาหนาที่ก็จะได  
                                  แนะนําในการเลี้ยงดูตอไป  ซึ่งในเรื่องนี้เราเองจะรับหลักการไวกอนนะครับ   เพ่ือ   
                                  พิจารณารายละเอียดอีกครั้ง ผมก็ดูหลายรอบเหมือนกัน   มีทานสมาชิกทานใดท่ีมี  
                                  ขอสงสัยอีกไหมครับ เชิญครับคุณทองเนตร 

   นายทองเนตร  วาที    -  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ คณะผูบริหารผูเขารวมประชุมทุกทานครับ     
    (สมาชิกหมูที่ 11 )       ในสวนของขอบัญญัติทั่วไปนี้ เห็นดวยนะครับในการออกขอบัญญัต ิแตในสวนของ      
                                 ขอบัญญัติตาง ๆ เชน ขอบัญญัติสิ่งปฏิกูล  การถมดินอะไรตางๆ แบบนี้  ตั้งไวโดย   
                                 ที่ไมมีลักษณะของการดําเนินการเลย    ซึ่งถาตั้งขอบัญญัตินี้มาเราตองดําเนินการ                  
                                 จริงดวย  อยางขอบัญญัติสิ่งปฏิกูลอะไรตาง ๆ   ก็หายเงียบผมก็ขอเนนย้ําวาถาได  
                                 ตั้งขอบัญญัติที่ใชขอบังคับสําหรับประชาชนพวกนี้ขึ้นมาแลว     ก็อยากใหติดตาม 
                                 ดวยนะครับ  ขอบคณุมากครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - ครับผม  อยางท่ีทานปลัดไดชี้แจงนะครับ วาจะรับหลักการไวกอนก็ได แลวคอย   
      (ประธานสภาฯ)         มาแปรญัตติ หรือจะประชุม 3 วาระรวดก็ได  นะครับ ครับ เชิญครับ ทานปลัดฯ  
                                   
นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน - ครับ  ในเรื่องของการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวนี้นะครับ     ก็จะมีที่กําหนด   
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)     รวมกันไวคือ ขอ 2 จะมีผลนับวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นะครับ     
                                  ก็คงอีกหลายวันเหมือนกันอาจจะหลายเดือนระยะเวลาเปนปก็มี มีหลายเรื่องท่ีเรา  
                                  ไมสามารถทําไดอยางที่ทานสมาชิกสอบถามมา เนื่องจากทางกระทรวง   ทางกรม     
                                  เขาก็ยังไมไดออกราง แบบพิมพหรือรูปแบบการปฏิบตัิมาให   อยางพ.ร.บ .ขุดดิน    
                                  ถมดินตอนนี้ก็ยังไมทราบเลยวาทางอบต. จะทําการอนุมัติไดขนาดไหน   ทุกวันรถ 
                                  ขุดดินถมดินก็ยังวิ่งไดอยางสบาย   เพราะไมมีอํานาจมาตรการทางกฎหมายไปจับ    
                                  ปรับเขา มันยังมีปญหาเรื่องผังเมือง   เรื่องการขุดดินถมดินที่ยังไมใหอํานาจเต็มที่  
                                  สําหรับในหมวดท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ทานสมาชิกสงสัยตรงไหนไหมครับ   ตอไปใน  
                                  ขอ 5 วรรค 2 มันจะมีอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินในกรณีการจัดการสตัว  ที่สราง 
                                  ความรําคาญขอ 6  ก็เปนการกําหนดเขตพ้ืนท่ีควบคุมสัตวในพ้ืนที่องคการบริหาร  
                                  สวนตําบลโคกเพชร แตของเราจะไมคอยเนนตรงนี้เทาไหรเราจะไปเนนในการการ  
                                  เลี้ยงนอกปกติวิสัย ก็เปนอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นตองไปดูอีกครั้งหนึ่งก็อาง  
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ขอบัญญัติ…/ 
                                  ขอบัญญัติตัวนี้ไป ถาเราเลี้ยง 5 - 10 ตัวเปนปกติวิสัยก็แลวไป  อันนี้เปนขอมูลที่   
                                  อยากใหทานไปอานกอน  เพราะทานอยูใกลชิดกับพี่นองประชาชน ตอไปในขอ 8     
                                  กรณีที่เลี้ยงสัตวเปนกรณีเปนฟารม  ทานสมาชิกก็ตองไปแจงเขาดวย  เพราะทาง  
                                  อบต.คงไมรูหรอกวาตอนนี้มีการเคลือ่นไหวอะไร  อันนี้ก็ฝากทานสมาชิกฯไปดวย  
                                  ขอ 9 เปนรายละเอียดกําหนดจํานวนตัว ใหทานก็ดูวามันเหมาะสมกับพื้นที่เรามั้ย     
                                  เพราะถาเรากําหนดตามสภาพพื้นที่จริงมันก็จะเปนประโยชนในพื้นที่   ทานก็ลอง  
                                  พิจารณาดูนะครับ ข้ันต่ําขั้นสูงเปนเรื่องที่เราใชดุลยพินิจไดกวางมาก เจาพนักงาน  
                                  ทองถ่ินก็เหนื่อยนะ ขอ 10 เรื่องของโรค  เปนอํานาจของเจาพนักงานดําเนินการ  
                                  ไปนะครับ  นอกนั้นก็จะเปนเรื่องของพนักงานเจาหนาที่แลว    ก็ขออนุญาตเรียน  
                                  เพียงเทานี้กอนนะครับ ทานใดสงสัยก็สอบถามไดนะครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - ครับ ทานปลัด ฯ ก็ไดชี้แจงเพ่ิมเติมไปแลวนะครับ  ก็เปนเรื่องที่เราตองพิจารณา    
       (ประธานสภาฯ)         กันเพราะมันอาจะมีเหตุรองเรียนมาก็ได   อยางทีจ่ังหวัดชลบุรีก็มีฟารมหมูเยอะ  
                                   เหมือนกัน ทําไมเขาถึงจัดการได   หรือเขาอาจจะมีระเบียบขอบังคับมากอนแลว   
                                   อันนี้ผมก็ไมทราบเหมือนกัน   เชิญครับ  คุณลือชัย 

  นายลือชัย  ใจมนต       -  ขอบคุณทานประธาน ฯ  ขออนุญาตครบั  กอนที่จะลงมติรับหลักการ  ผมขอ     
    (สมาชิกหมูที่5)             อนุญาตพัก เบรก 10 นาที ครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี- ครับ  เดี๋ยวรับจะพักเบรกกันกอนนะครับ 
    (ประธานสภาฯ) 

-พักการประชุม 10 นาที- 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  -  ครับ    กลับเขามาสูระเบียบวาระการประชุมกันตอนะครับ     ผมก็จะขอความ         
    (ประธานสภาฯ)             คิดเห็นในที่ประชุมนะครับ วาเราจะพิจารณาในเรื่องเรื่อง   ควบคุมการเลี้ยงหรือ   
                                    ปลอยสัตว พ.ศ. 2563  วาในวันนี้เราเห็นควรที่จะรับหลักการกันไวกอนหรือวา  
                                    จะพิจารณากันไป 3 วาระรวดเลยครับ  เชิญครับ คุณนพคุณ 

นายนพคุณ  พาณิชยศิริกุล   - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทานคณะผูบริหารทุกๆ ทานนะครับ     
      (สมาชิกหมูที่ 4)            สําหรับเรื่องญัตติในระเบียบวาระนี้นะครับ  ก็คอนขางจะละเอียดออนนิดนึงนะ   
                                     ครับ   ผมก็คิดวาวันนี้เรารับหลักการไปกอน  เพราะยังมีในสวนขอบัญญัติเรื่อง  
                                     ของสุนัข และแมว  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564   
                                     ที่เรายังไมไดพิจารณากันเลย ก็ประมาณรวม 200 กวาหนา ผมก็อยากใหไดรับ  
                                     หลักการไวกอนทั้ง  3 เรื่อง   ในรอบนี้เรามาเนนในเรื่องขอบัญญัติงบประมาณ   
                                     รายจายประจําป 2564   สวนขอบัญญัติทั่วไปนั้นผมก็อยากใหเรารับหลักการ  
                                     ไวกอนครับ  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  -  ครับผม  มีสมาชิกทานใดเห็นเปนอยางอื่นไหมครบั  ผมจะขอมติในท่ีประชุมเลย  
       (ประธานสภาฯ)           ละกันนะครับทานใดเห็นควรรับหลักการรางขอบัญญัติ  เรื่อง ควบคุมการเลี้ยง   
                                     หรือปลอยสัตว พ.ศ.2563   ไวกอนกรุณากรุณายกมือขึ้นครับผม 

 

     มติที่ประชมุ.../ 
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     มติที่ประชมุ            -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบรับหลักการ  20 เสียง ไมเห็นชอบ   
                                    ไมมี  (ประธานสภางดออกเสียง) 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี -  ครับ  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันทนะครับ   ครับ  เขาสูระเบียบวาระการ   
       (ประธานสภาฯ)          ประชุมตอไปเลยครับ 

    ระเบียบวาระท่ี  5.3  -    การพิจารณารางขอบญัญัติ  เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว    
                                  พ.ศ.2563                        

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี - ครับ สําหรับการพิจารณารางขอบัญญัติ  เรื่อง   ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข          
     (ประธานสภาฯ)            และแมว  พ.ศ.2563   หลกัการและเหตุผลก็คือ    เพ่ือเปนการสมควรกําหนด   
                                    หลักเกณฑเก่ียวกับการควบคมุการเลี้ยงและปลอยสุนัข  และแมว   พ.ศ.2563 
                                    เพ่ือมิใหกอใหเกิดเหตุรําคาญ  และปองกันโรคตดิตอจากสัตวสู คนในเขตองคการ  
                                    บริหารสวนตําบลโคกเพชร     จึงใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือ  
                                    ปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563 ก็เปนปญหาพอสมควรนะครับสําหรับเรื่องนี้   
                                    เชิญทานปลัดชี้แจงเพ่ิมเติมนิดนึงครับ     

  นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน - ครับ    สําหรับขอบัญญัติในเรื่องนี้นะครับก็จะคลาย ๆ   กับตัวขอบัญญัติในเรื่อง       
      (ปลัดอบต.โคกเพชร)     การเลี้ยงปลอยสัตวที่เราพิจารณากันในระเบียบวาระที่ผานมาเมื่อสักครูนี้นะครับ    
                                    แตในเรื่องนี้คอนขางจะกําหนดละเอียดกวา   ที่ตองกําหนดแบบนี้ก็เนื่องมาจาก   
                                    สุนัขละแมวมีความใกลชิดกับคนเรามาก จําเปนตองดูแลซึ่งโดยหลักทางราชการ    
                                    เขาใหทองถ่ินมีสถานที่กักกันสัตวก็คือสุนัขกับแมวนี่แหละ   อยางพวกสุนัขจรจัด  
                                    บาง ที่มันเกินการควบคุม  อยางที่อบต.เราเองก็เปนปญหา   ซึ่งก็กอใหเกิดความ  
                                    เดือดรอนรําคาญแกผูมาติดตอราชการพอสมควร อีกอยางนึง   ก็เปนเรื่องท่ีทาง  
                                    พระองคทานเห็นความสําคัญไดจัดงบประมาณลงมาใหสวนหนึ่ง ในเรื่องของการ  
                                    ดูแลนั้น  ฟาหญิงจุฬาภรณทานก็เปนหวง  ซึ่งในรายละเอียดขอบัญญัตินี้อยากให  
                                    ทานสมาชิกไปดูกอน อยางเชนขอ 6 เรื่องกําหนดเขตหามเลี้ยงโดยเด็ดขาด ก็คือ   
                                    หามเลี้ยง      ถาใครเอามาปลอยก็คือมีความผิดตามพระราชบัญญัติสาธารณสขุ    
                                    แลวก็มีเรื่องของพระราชบัญญัติคุมครองสัตวอีกทุกวันนี้กฎหมายมันมีหลายฉบับ  
                                    ก็ตองระวัง อยางขอ ๖.๑.๒ บริเวณสถานท่ีราชการในความดูแลของสวนราชการี 
                                    อื่น โรงเรียน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโคกเพชร  วัด  เปนเขตหามเลี้ยง 
                                    หรือปลอยสุนัข  และแมว  อยางเด็ดขาด  ทานก็ลองดูรายละเอียดดูกอนนะครับ  
                                    ขอ ๖.๑.๓ สถานที่หรือทางสาธารณะ เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว   
                                    อยางเด็ดขาด  ขอ๖.๒ ใหพื้นที่ตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว  
                                    เกินจํานวนที่กําหนดดังนี้ ๖.๒.๑บานเรือน เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข เกิน 
                                    จํานวน  ๕ ตัว  ตอครัวเรือน ๖.๒.๒  บานเรือน เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยแมว    
                                    เกินจํานวน  ๕ ตัว  ตอครัวเรือน ก็ลองดูนะครับวามันพอสมควรไหม  ก็ฝากทาน   
                                    ไปดูในชั้นแปรญัตตินะครับ  เรื่องตอไปขอ 6.3 ก็สําคัญนะครับ  จะเปนการระบ ุ 
                                    เก่ียวกับการปฏิบัติงานของทางเจาหนาที่ในการกํากับดูแล     ขอบัญญัติฉบับนี้ม ี 
                                    แค 7 ขอ เทานั้น  ก็นําเรียนทานสมาชิก  เบื้องตนกอนรับหลักการไวเพียงเทานี้  
                                    ครับ ถาทานไปอานแลว  วันประชุมกรรมการแปรญัตติซึ่ง 3  ขอบัญญัตินี้เราจะ  

แปรญัตติ…/ 
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                                     แปรญัตติแบบเต็มสภา  สําหรับ 3 ขอบัญญัตินี้ ก็คุยกันเลยครับ ใครจะเอายังไง    
                                     แลวก็จะลงมติกันในวาระที่ 3   ขอบคุณมากครับผม 

  นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี - ครับ  ก็ขอขอบคุณทานปลัด ฯ นะครับที่ไดชี้แจงรายละเอียดในเบื้องตน   ไป   
          (ประธานสภาฯ)        แลวนะครับ  มีทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัย    หรืออยากจะเพิ่มเติมในเนื้อหา   
                                     รายละเอียดตรงไหนหรือเปลา ครับ  (สักครู)  ไมมีนะครับ  ถาไมมีผมจะขอมต ิ 
                                     ที่ประชุมรับหลักการเลยนะครับ  ทานสมาชิกทานใด เห็นชอบที่จะรับหลักการ    
                                     รางขอบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ.2563    
                                     กรุณายกมือขึ้นครับ          

    ระเบียบวาระท่ี  5.4      - การพิจารณารางขอบญัญัติ  เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2563                       

    นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - ครับ   สําหรับการพิจารณารางขอบัญญัติ ในเรื่องของการจัดการมูลฝอยทั่วไป  
          (ประธานสภาฯ)         พ.ศ. 2563   เราก็จะไดทําการพิจารณากันในวันตอไปของการประชุมนะครับ      
                                      เนื่องจากระยะเวลาในการพิจารณาของการประชุมในวันนี้   อาจจะไมเพียงพอ     
                                      เราจะขามไปพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจายในชั้นรับหลักการกันกอน  
                                      กอนนะครับ  เขาสูระเบียบวาระตอไปเลยนะครับ 

     ระเบียบวาระที่  5.4    - การพิจารณารางขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563                               
                                   วาระที่   1   รับหลักการ 

  นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี- ครับ  ก็ขอเชิญทานนายก ฯ  สุรศกัด์ิ  สายแกว  ไดกลาวคําแถลงงบประมาณ        
       (ประธานสภา ฯ)          รายจายประจําป  2564  ใหที่ประชุมไดรับทราบ  เชิญครับ 
      
  นายสุรศักดิ์  สายแกว      - ตามที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดนําเสนอรางขอบัญญัติ  
  (นายกอบต. โคกเพชร)      งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2564  ไปแลวนั้น   ในโอกาสนี้ผมจึง  
                                   ขอรายงานสถานะทางการเงินและการคลังขององคการบริหารสวนตําบลโคกพชร  
                                   ดังตอไปนี้          
                                    1.      สถานะทางการคลัง 
                                    1.1    งบประมาณรายจายทั่วไป  ในปงบประมาณ  2563   ณ วันที่   7   
                                    สิงหาคม 2563 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรมีสถานะทางการเงิน  ดังนี้   
                                    1.1.1  เงินฝากธนาคาร  จํานวน 25,2225,294.18  บาท 
                                    1.1.2  เงินสะสมจํานวน  9,276,301.72  บาท   
                                    1.1.3  เงินทุนสํารองสะสม  จํานวน  6,108,448.22  บาท 
                                    1.1.4  รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน  0    
                                    โครงการ   
                                    1.1.5  รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน  1  โครงการ 
                                    รวม  2,720.40 บาท 
                                    1.2      เงินกูคงคาง  0   บาท 
                                    2  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563    
                                    (1)  รายรับจริง  จํานวน  31,091,330.15  บาท  ประกอบดวย 

หมวดภาษี.../ 
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                                   หมวดภาษีอากร                                       จํานวน              600   บาท 
                                   หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต    จํานวน     20,658.60   บาท 
                                   หมวดรายไดจากทรัพยสิน                     จํานวน   149,356.90   บาท 
                         หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน  362,178.00   บาท
                หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                                จํานวน   84,900.00    บาท     
                หมวดรายไดจากทุน                      -              บาท 
                หมวดภาษีจัดสรร                  จํานวน  12,053,148.65   บาท
                         หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                           จํานวน  18,420,488.00   บาท 
               (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  จํานวน  312,769.00   บาท 
                                  (3)  รายจายจริง  จํานวน   23,458,444.37  บาท  ประกอบดวย 
               งบกลาง                            จํานวน    8,511,462.00   บาท 
               งบบุคลากร                                         จาํนวน    9,669,571.00   บาท 
               งบดําเนินการ                                     จํานวน    3,629,184.42   บาท 
               งบลงทุน                            จํานวน        310,900.00  บาท 
        งบรายจายอ่ืน                                      จํานวน                0 บาท 
               งบเงินอุดหนุน                            จํานวน    1,337,326.95   บาท 
               (4)  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให โดยระบุวัตถุประสงค                  
                                                                                          จํานวน     110,529.00    บาท 
                        (5)  มีการจายจากเงนิสะสม                       จํานวน   1,557,500.00   บาท                  
                                 (6)  รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  3,464,400.00    บาท     
                                 (7) รายจายที่จายจากเงินกู                        จํานวน              0.00      บาท     
                                ประมาณการรายรับจริงประจําปงบประมาณ   2564 
                                รายไดจัดเก็บเอง 
                                หมวดภาษีอากร                                        จํานวน        5,800.00    บาท 
                                หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต      จํานวน       38,700.00   บาท 
                                หมวดรายไดจากทรัพยสิน                            จํานวน    150,000.00    บาท 
    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน    450,000.00    บาท
              หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                    จํานวน        42,000.0    บาท     
    หมวดรายไดจากทุน           จํานวน           1,000.0  บาท 
    รวมรายไดจัดเก็บเอง           จํานวน  687,500.00 บาท 
                       รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                                หมวดภาษีจัดสรร                               จํานวน       15,880,500.00 บาท 
                                รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคการปกครองสวนทองถิ่น 
                                หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   20,230,000.00 บาท 
                                รวมประมาณการรายรับจริง ประจําป  2564 ทั้งหมด  36,800,000.00  บาท 
                                งบประมาณรายจาย   ประมาณการประจําปงบประมาณ  2564 
                                              งบกลาง                           11,539,596.00     บาท 
                                              งบบุคลากร                       13,548,480.00     บาท 

งบดําเนินงาน.../ 
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                                              งบดําเนินงาน                       6,722,124.00    บาท 
                                              งบลงทุน                             3,065,800.00    บาท 
                                              งบเงินอุดหนุน                       1,924,000.00   บาท 
                                              รวมรายจายจากงบประมาณ     36,800,000.00  บาท                   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ  ก็ขอขอบคุณทานนายกฯ สุรศักดิ์  สายแกว  ไดกลาวคําแถลงงบประมาณ  
    (ประธานสภา ฯ)            รายจายประจําปงบประมาณ  2564    กอนท่ีจะทําการพิจารณากันตอนะครับ           
                                    เดี๋ยวเราจะพักรับประทานอาหารกันกอนนะครบั  แลวเขามาประชุมกันตอ   
                                     ในชวงบายนะครับ   

                                                       -พักการประชุม- 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ กลับเขาสูระเบียบวาระการประชุมกันตอนะครับ   ในระเบียบวาระที่ 5.4 
    (ประธานสภา ฯ)             การพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564  ขอ   
                                     เชิญคุณสมชาย จันครา  ไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมนะครับ 
 
  นายสมชาย  จันครา      -  เรียนทานประธานสภาฯ   และทานสมาชิกฯ ทุกทาน     รวมไปถึงทางทานคณะ 
  (หัวหนาสํานักปลัด)          ผูบริหาร ดวยนะครับในสวนของกระผม   ก็จะมีแกไขขอมูลในหนา 90 ก็จะเปน  
                                   ในเรื่องของงบประมาณการเลือกตั้งทองถ่ินนะครับ   เดิมตั้งไว 500,000  บาท 
                                   เพ่ือเบิกจายในการเลือกตั้ง ใหแกไขตัวเลขเหลือ 250,000 บาท สวนจํานวนอีก   
                                   250,000 บาท  จะไปตั้งในหมวดหนา  82 นะครบั  ตรงงบดําเนินงาน  หมวด  
                                   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่ง  
                                   เดิมตั้งไวจํานวน 100,000 บาท ใหบวกเพ่ิมไปอีก  250,000 บาท   ก็จะเปน  
                                   260,000 บาทนะครับ ก็สืบเนื่องจาหนังสือสั่งการจากกกต.นะครับที่คํานวณไว    
                                   11 หนวยเลือกตั้ง กง็บประมาณ 250,000 บาท นะครับ   สําหรับคาใชจายใน 
                                   หนา 90 ก็จะเปนงบประมาณคาดําเนนิการของศูนยจัดการเลือกตั้งนะครับ ก็จะ 
                                   มีคาวัสดุอุปกรณ  คาจัดการการฝกอบรม คาอาหาร คาบัตรเลือกตั้งนะครับ  ทีนี้ 
                                   ในสวนของการตั้งหมวดรายรับนะครับ เปดไปหนาที่ 22 นะครับ  จะเปนในสวน 
                                   รายละเอียดคาํชี้แจงงบประมาณปกติ เราจะตั้งใหใกลเคยีงปงบประมาณที่แลวมา 
                                   ก็คือป  2562 นะครับ   ยอดโดยรวมที่เราประมาณการเอาไวก็จะอยูทีป่ระมาณ  
                                   36,800,000 บาท ครับ หมวดรายจายตั้งแตหนาที่ 24 -  25   ตารางขวางก็ 
                                   จะแจงรายจายจริงเงินเดือนทานสมาชิกกับทางพนักงาน  ตั้งแตป 61 -62   ไว  
                                  ประมาณการป63 ก็จะเปนประมาณการรายจายจริง แลวก็จะมีรางป 64 นะครับ 
                                  ถาทานสงสัยก็สอบถามมานะครับ  สวนในหนาที ่69 เปนตนไป   ก็จะเปนในเรื่อง   
                                  รายละเอียดคาํชี้แจงงบประมาณทุกหมวดรายจายเลยรอบป 61 - 63 เราก็จะตั้ง 
                                  ตั้งตามแผนอัตรากําลัง  ซึ่งปนี้คอนขางจะเยอะนะครับ เพราะทุกๆ หมวดรายจาย   
                                  ก็จะมีระเบียบ  รายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณเยอะกวาปที่แลวนะครับ ถาชี้แจง   
                                  ทั้งหมดก็คงใชเวลาก็ใหทานสมาชิกฯ  ไดดูนะครับ สงสัยตรงไหนก็สอบถามเขามา  
                                  ในสวนของงบลงทุนนะครบั   ตั้งไวที่แผนงานเคหะและชุมชนหนาที่ 190  อยาง  
                                  โครงการแรกจะเปนประเภทอาคารตางของงานปองกัน   ก็จะทําเปนศูนยปองกัน 
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                                  และบรรเทาสาธารณภัย  โครงการท่ีสองก็จะเปนกอสราวถนนคสล. หมูที่ 1  ก็ให 
                                  ดูไปเรื่อยๆ นะครับ จนถึงหนาที่ 196 นะครับ สวนรายจายอ่ืนๆ ใหทานสมาชิก ฯ  
                                  ไดสอบถามเขามาเลยนะครับ  

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - ครับ  ทานสมาชิกทานใดสงสัยก็สอบถามมาไดนะครบั  ครับ  ขอเชิญทานปลัด     
     (ประธานสภา ฯ)          เพ่ิมเติมนิดนึงครับ 

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน  -ครับ ขออนุญาตที่ประชุมนะครับ ปนี้ก็เยอะมากครับ รายละเอียดมากเพราะมีการ     
      (ปลัดอบต.โคกเพชร)   เชื่อมโยงระบบโครงการกับงบประมาณเขาดวยกัน ป 2565 คิดวาทองถิ่นแตละที่    
                                  จะตองเสนองบประมาณตอสํานักงบประมาณเองดวย  เสนอไปอยางเดียวคงไมพอ    
                                  ตองไปชี้แจงเองดวย อันนี้ก็เปนไปตามระบบ  เราก็ตองตามใหทัน เขามีรูปแบบมา   
                                  ให มันก็จะมีความชัดเจนขึ้น  สําหรับงบประมาณป 2564  ทางทานผูบริหาร   ก็  
                                  ตั้งงบประมาณเปนระบบสมดุล  ยอดเงินก็ 36,800,000  บาท  ถวน  ป 2563   
                                  ตั้งงบประมาณไวประมาณ 36 ลาน ปนี้เขามา 31 ลาน  ขาดไปประมาณ 5 ลาน 
                                  เหลือเวลา เดือนกวา ๆ อยางมากก็ได 3 ลาน  ก็ตองใชจายอยางระมัดระวัง อยาง 
                                  การที่เราจะซื้อรถบรรทุกน้ําเราเองก็ตองมั่นใจวาเรามีเงินจายเขาได ก็เรียนทานวา 
                                  รายจายตอนนี้นาจะประมาณ 27 – 28 ลาน   ก็รอดูไปอีกซักพักวาจะมีเงินเหลือ  
                                  เทาไหร  งบประมาณรายรับดานภาษีเราก็ไมเขาเปา  ในสวนงบประมาณตัวหลักๆ   
                                  เราก็จะเปนรายจายประจํา  รายจายเพ่ือการพัฒนา  เราก็จะอยูประมาณ 3  ลาน   
                                  ตั้งงบประมาณ 36,800,000 บาทตรงนี้วากันไปตามรอบนะครับ สวนของอบต.  
                                  ก็จะเปนการกอสรางศูนยปองกัน  อันนั้นก็จําเปนตองมี    ก็เรียนทานวาในอนาคต  
                                  มันนาจะดีข้ึน  สวนอีกเรื่องนึงท่ีผมอยากจะเรียนทานก็คือโครงการพิเศษ  ที่ผมได  
                                  ไปประสานงานมา  ตอนนี้แจงไปแลวนาจะไดเกือบทุกหมูบาน บางบานก็มีปญหา  
                                  ไมมีพ้ืนที่ทํา ผมก็อยากใหไดหมดตรงนี้เปนการนําเงินเหลือจายของกรมมา เพราะ 
                                  เพราะเราไมไดในชวงแรกเนื่องจากเรามีปญหาความพรอมของขอมูล     แตรอบนี้  
                                  นาจะไดก็เดี๋ยวตองรอดู  เพราะเขามีข้ันตอนของเขา  อันนี้ก็เรียนทานสมาชิก อีก 
                                  อันหนึ่งก็เปนงบขุดลอกของจังหวัดแลวก็งบประปา ซึ่งทานหมูบานไหน อยากก็ให   
                                  ทานหาสถานที่ไวเลยนะครับ  จะไดไมมีปญหา อยางเชน   การขอบริจาคท่ีดินจาก   
                                  ชาวบานหรอือาจจะใชวิธีซื้อก็อาจจะทําได  แตตองเปนโฉนดที่ดินนะครับ   เอาไว 
                                  เปนวิธีสุดทายมันจะงายกวาการขอใชที่สาธารณะ ที่ราชพัสด ุ ก็ฝากทานสมาชิกฯ   
                                  มันก็ติดตรงขอมูลพวกนี้แหละครับที่มันยังเดินตอไปไมได     ก็ฝากทานสมาชิก ฯ    
                                  สําหรับเรื่องขอบัญญัติงบประมาณวันนี้ทานก็รับหลักการ   ตั้งกรรมการแปรญัตต ิ  
                                  แลวเราก็ไปประชุมกันอีกครั้งหนา เพราะเงื่อนไขมันมีเวลา   ก็ใหทานกลับไปดูอีก 
                                  ครั้งหนึ่ง  ใครไมเห็นดวยก็ยื่นแปรญัตติเขามา  รางขอบัญญัติทั่วไปก็เชนกัน ก็ขอ 
                                  เรียนเพ่ิมเติมไวเทานี้กอน  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ  มทีานสมาชิก ฯ  ทานใดมีขอสงสัยเพ่ิมเติมตรงไหน   อีกไหมครบั  เชิญ   
     (ประธานสภา ฯ)            ครับคุณสนอง 
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นายสนอง  ไชยพงษ           -เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิกฯ นะครับ  กระผมขอเรียนสอบถาม 
(สมาชิกหมูที่ 11)               ในเรื่องที่ดิน  เสนที่จะดําเนินการหนาโรงเรียนไป เพราะชาวบานไมรูเรื่อง  ถา   
                                    จะเซ็นหนังสือใหทางอบต. แตก็กลัวเสียเงินครับผม 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - เชิญครับ  ทานรองวีรศักดิ์  
     (ประธานสภา ฯ) 

นายวีรศกัดิ์  พัฒนาอนุสรณ - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะครับ  ครับในเรื่องของถนน     
 (รองนายกอบต.โคกเพชร)    ดินท่ีทางทานสมาชิกไดสอบถามเขามานะครับ  จริง ๆ แลวบริเวณนี้มันเปนที่ดิน    
                                    สาธารณะ เปนทางเกวียนนะครับ เมื่อออกรังวัดพบวามันเปนถนนอยู  ในแผนก็  
                                    มีทุกป แตยังไมดําเนินการไดเนื่องมาจากเจาของที่เขาไมให   ซึ่งจริงๆ  แลวท่ีดิน  
                                    ตรงนี้มันเปนที่ดินสาธารณะนะครับ  เจาของที่ใหไมใหมันก็ไมเก่ียวนะครับ  สวน  
                                    ตัวหนังสือที่ใหชาวบานเซ็นไปนั้น มันเปนการเซ็นที่ดินขางเคียงรับรองแนวเขตที ่  
                                    สาธารณะนะครับ  มันไมเกี่ยววาจะตองเสียเงนิอะไรเลย  ชาวบานไมเขาใจ  ผม   
                                    ก็เลยบอกผูใหญวา    ถาไมชัดเจนก็ใหทําหนังสือมาที่อบต.แจงที่ใหออกรังวัดให   
                                    ชัดเจนไปเลย  จริงๆแลวผมก็อยากจะอกรังวดัใหมปกเขตใหชัดเจนไปเลย  ก็ไม  
                                    ตองเปนหวงนะครับเรื่องนี้  ขอบคุณครบั 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - เชิญครับ  คุณสมชาย 
     (ประธานสภาฯ) 

นายสมชาย  จันครา         - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะครับ   ก็ฝากไปถึงทานสมาชิก
(หัวหนาสํานักปลัด)            นะครับวาอยาตกใจนะครับ  ก็อยางที่ทานรองวามันเปนที่สาธารณะ ทานผูใหญก็  
                                   ไมตองทําหนังสือเขามาก็ได เดี๋ยวทางฝายงานนิติการ เขาจะไปดําเนินการในสวน   
                                   เรื่องนีเ้องนะครับ เพราะเดี๋ยวเราจะตองพิจารณากันเรื่องระยะถนนกันอีก กอนที ่  
                                   จะดําเนินการวามันกวาง  4 เมตรหรือไม ชาวบานไมตองเสียเงินนะครับ    เดี๋ยว   
                                   ทางอบต. จะเปนคนดําเนินการเรื่องคาใชจายเอง  ครับ  ขอบคุณครบั 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ครับ  มีทานอ่ืนอีกไหมครับ  เชิญครับ  คุณสุเทน 
    (ประธานสภาฯ) 

นายสุเทน  ดวงธนู  -          เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ  ผมก็มีเรื่องอยากจะ    
    (สมาชิกหมูที่ 7)            เรียนทางสภา ฯ ทราบ ก็คือในเรื่องของน้ําประปา หมูที่ 7 นะครับ  ก็คือน้ําไม   
                                   ไหล  พอไหลมาแลวก็เค็มไมสามารถอาบได  ก็อยากใหทางอบต.  ชวยแกไขให  
                                   ดวยนะครับ    เพราะถาอยางนั้นแลวก็ไมรูวาปนี้จะไดอาบน้ํากันหรือเปลาครับ    
                                   ขอบคุณมากครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -ครับ  เดี๋ยวใหทางทานรองประธานสภา ฯ ดํานเนินการตอนะครับ  ผมขอ   
      (ประธานสภาฯ)          อนุญาตทําภารกิจสวนตัวนะครับ 

นายณรงศลิป  ดวงธนู      -  ครับผม  ผมก็ขอดําเนินการประชุมตอเลยนะครับ    ไมทราบวาทางเจาหนาที่ได
(รองประธานสภาฯ)            แจงขอมูลไปยังหมูบานหรือยังครับ  ก็ขอใหทางคณะผูบริหารไดเขาไปชวยดูดวย  
                                   นะครับ 
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี- ครับ ทานสมาชิกฯ ที่มีขอสงสัยในเรื่องขอบัญญัติงบประมาณรายจายปประจําป          
      (ประธานสภาฯ)           2564        

นายจามเรศ  ภูมิประดบัศรี - ครับ    ทานหัวหนาสมชายก็ไดนําเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมใหทานสมาชิกทราบแลวนะ 
     (ประธานสภา ฯ)           ครับ ทานสมาชิกก็ดรูายละเอียดไปเรื่อย ๆ กอนนะครับ    ก็เดี๋ยวจะใหทางทาน           
                                    ปลัดไดนําเรียนชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมอีกสักนิดนึงนะครับ เชิญครับ ทานปลัด       

นายณฐัธีร  เปยมธราพัฒน -  ครับ  ขอบคุณทานประธานสภาฯ  ครับ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก ฯ           
   (ปลัดอบต. โคกเพชร)       ทานนายก ฯ  ทานผูเขารวมประชุมทุก ๆ ทานนะครับ  วันนี้ก็เปนการประชุม ฯ                             

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ  มีสมาชิกทานใด  สงสัยตรงไหนอีกมั้ยครับ   ถาหากวาไมมีผมจะขอมติใน 
     (ประธานสภา ฯ)           ที่ประชุมเลยนะครับ (สักครู) ทานสมาชิก ฯ ทานใด     เห็นควรรับหลักการราง   
                                    ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 กรุณายกมือข้ึนครับ   
                                    เชิญครับ  คุณทองเนตร 

นายทองเนตร  วาที          -  เรียนทานประธานสภาฯ   ทานสมาชิกทุกทานนะครับ    สําหรับในสวนของตัว  
  (สมาชิกหมูที่ 11)             กระผมเองก็ยังมีขอสงสัยรางขอบัญญัติงบประมาณ  2564    ผมมีขอสงสัยใน  
                                     เรื่องของการกอสรางอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    วาจะดําเนินการ   
                                     กอสรางตรงไหน   แลวในอีกเรื่องหนึ่งก็คือโครงการทั้งหลายในขอบัญญัตินั้นไม  
                                     ทราบวามีการดําเนินการอยางไร     มีการพิจารณากันอยางไร  ทําตามรอบกัน   
                                     หรือไม หรืออยางไรทานตองชี้แจงกอนนะครับ สมาชิกยังงงๆ อยู  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ   ภูมิประดับศร ี - เชิญคุณสมชายครับ 
     (ประธานสภา ฯ) 

  นายสมชาย  จันครา         - ครับ  สถานที่กอสรางก็จะเปนตรงโรงรถเกานะครับ   แตจะหันหนาไปทางทิศ         
  (หัวหนาสํานักปลัด)            ตะวันออกครับ 

นายจามเรศ   ภูมิประดับศรี  - ครับผม    สําหรับการพิจารณาเรื่องโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติ   เราก็จะ   
    (ประธานสภาฯ)              พิจารณากันตามรอบ นะครับ สวนที่เห็นวาทําไมมีของหมูที่  10  เขามา ก็อาจ   
                                     จะเปนความจําเปนเรงดวนของทางหมูบานนะครับ  เดี๋ยวผมจะใหทางทานรอง   
                                     วีรศกัดิ์ไดชี้แจงนะครับ 

นายวีรศกัดิ์  พัฒนาอนุสรณ -  เรียนทานประธานภาฯ ทานสมาชิกฯ ทุกทานนะครับ  สําหรับเรื่องของถนนดิน   
  (รองนายกอบต.โคกเพชร)    ของหมูที่ 10 นะครับ ในเรื่องนี้จริง ๆจะทํากันตั้งนานแลว  แตพอดีในวันนั้นผม  
                                     ไดเขามาปรึกษาทานนายก ฯ เนื่องมาจากถนนเสนนี้มันมีหลายสิบปแลวนะครับ      
                                     แตไมไดดําเนินการ   อางวาเจาของที่ไมยอมบาง    แตพอดีทางผูใหบอกวาทาง      
                                     เจาของที่ยอมแลว  ผมก็คิดวานาจะไดดําเนินการแลว    เพราะวาถนนเสนนี้มัน 
                                     สามารถทะลุไปตรงเสนหลักไดผมก็เลยคุยกับทางทานนายกฯวา ถาอยางนั้นผม   
                                     ขอตัดงบประมาณบางสวนของหมูที่ 1   กอน เพ่ือที่จะมาทําถนนเสนนี้ ที่เหลือ 
                                     คอยมาทําบานโคกเพชร   เพราะมันหลายสิบปแลว ผมก็ขอนําเรียนทานสมาชิก 
                                     แคนี้ครับ ซึ่งจริงๆ ถนนเสนนีม้ันก็ใชกันหลายหมูบานนะครับ ผมก็ขอเรียนเพียง 
                                     เทานี้กอนนะครับ   ขอบคุณครบั 
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นายจามเรศ   ภูมิประดับศรี  -ครับ   มีสมาชิกทานใด   สงสัยตรงไหนอีกมั้ยครับ  ถาหากวาไมมีผมจะขอมติใน  
  (ประธานสภา ฯ)              ที่ประชุมเลยนะครับ (สักครู) ครับ ทานสมาชิก ฯ ทานใดเห็นควรรับหลักการราง  
                                    ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 กรุณายกมือข้ึนครับ  
 
     มติที่ประชมุ               - มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบรับหลักการ  20 เสียง ไมเห็นชอบ  
                                     ไมมี    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)     

นายจามเรศ   ภูมิประดับศรี  - ครับ  เมื่อทานสมาชิกไดเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย   
     (ประธานสภาฯ)            ประจําปงบประมาณ 2563 แลว  กระบวนการตอไปก็จะเปนขั้นตอนการเลือก  
                                    คณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ก็เชิญทานสมาชิก ฯ   เสนอชื่อไดเลยครับวาจะ  
                                    เอากี่ทาน  ไมนอยกวา 3 ทาน ไมเกิน 7 ทาน มีผูรับรองสองทานนะครับ   เชิญ                  
                                    ครับ คุณภานุเดช   

นายภานุเดช  สัมนา          -  เรียนทานประธานสภาฯ ครับ  ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  5  ทาน   
   (สมาชิกหมูที่   7)             (ผูรับรอง 2 ทาน นายเพียร  ไกรราม หมูที่ 1 กับนายสุเทน  ดวงธนู หมูที่  7) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี-  มีทานอื่นเสนอมั้ยครับ  (สักครู)  ไมมีนะครับ  ผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ 
   (ประธานสภาฯ)               ทานใดเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 5 ทาน กรุณายกมือขึ้น 
                                     ครับ 

     มติที่ประชมุ              -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                      (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ครับ  ตอไปขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ 
     (ประธานสภาฯ)             เชิญครับ คุณลือชัย 

   นายลือชัย  ใจมนต        -  กระผมขอเสนอ คุณภานุเดช  สัมนา  ครับ ผูรับรองสองทาน 
     (สมาชิกหมูที่ 5 )            คณุมณี  ปยพันธ สมาชิกหมูที่ 6 กับคุณบุญมา  เสาตรง  สมาชิกหมูที่  11 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ครับ  เชิญคุณมณี ครับ 
      (ประธานสภา 

  นางมณี      ปยะพันธ      -  ดิฉันขอเสนอ คณุลือชัย  ใจมนต  คะ ผูรับรองสองทาน 
    (สมาชิกหมูที่ 6)              รับรองสองทาน (คุณชํานาญ  จันครา สมาชิกหมูที่ 6  กับคุณสุวรรณี  ใจมนต    
                                      สมาชิกหมูที่ 10) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - คนตอไปเชิญครับ  คุณสมศักดิ์  เชิญครับ 
    (ประธานสภาฯ ) 

นายสมศักดิ์  ใจมนต          -  ผมขอเสนอคุณเพียร  ไกรราม   ครับ 
   (สมาชิกหมูที่ 8 )               (ผูรับรองคุณสําเนียง เหมือนสวรรค สมาชิกหมูที่ 3 กับคุณแกนจะลา  ใจมนต 
                                      สมาชิกหมูที่ 8) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ครับ เชิญคุณบรรดร ครับ 
    (ประธานสภา ฯ) 

นายบรรดร.../ 
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นายบรรดร  ใจมนต            - ผมขอเสนอคุณสมยศ  ครบสุวรรณ ครับ  (ผูรับรอง  นายสมศักดิ ์ใจมนต   
  (สมาชิกหมูที่ 2)                 สมาชิกหมูที่ 8 กับ นายสนอง  ไชยพงษ  สมาชิกหมูที่ 10) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  -  เชิญครับคุณสุวรรณ ี
    (ประธานสภาฯ) 

นางสุวรรณ ี   ใจมนต        -    ดิฉันขอเสนอคุณนพคุณ   พาณิชยศิริกุล คะ 
    (สมาชิกหมูที่ 10)             ผูรับรองครับ คุณสมยศ  ครบสุวรรณ  สมาชิกหมูที่ 9 และนายสนอง ไชยพงษ                        
                                      สมาชิกหมูที่ 10 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  -  ครับ  มีอีกไหมครับ  ถาไมมีผูเสนอเพ่ิม  ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  ทาน  
   (ประธานสภา ฯ)               ผูใดเห็นควรใหคุณภานุเดช สัมนา เปนคณะกรรมการแปรญัตติ กรุณายกมือขึ้น                
                                      ครับ             

     มติที่ประชมุ               -  เห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี   - ครับ   ทานผูใดเห็นควรใหคุณลือชัย    ใจมนต   เปนคณะกรรมการแปรญัตติ   
    (ประธานสภา ฯ)              กรุณายกมือข้ึนครับ  

    มติที่ประชุม                 - เห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี   - ครับ  ทานผูใดเห็นควรใหคุณเพียร  ไกรรามเปนคณะกรรมการแปรญัตติ  
   (ประธานสภา ฯ)                กรุณายกมือข้ึนครบั  

    มติที่ประชุม                -  เห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี   -  ครับ  ทานผูใดเห็นควรใหคุณนายสมยศ    ครบสุวรรณ เปนคณะกรรมการ  
    (ประธานสภา ฯ)               แปรญัตติ  กรุณายกมือขึ้นครับ  

    มติที่ประชุม                -  เห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  -  ครับ  ทานผูใดเห็นควรใหคุณนายนพคุณ พาณิชยศิริกุล เปนคณะกรรมการ  
    (ประธานสภา ฯ)               แปรญัตต ิ  กรุณายกมือขึ้นครับ  

   มติท่ีประชุม                  -  เห็นชอบเปนเอกฉันท 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - ครับ  เราก็ไดคณะกรรมการแปรญัตติ ครบแลวทั้ง  5  ทาน  ก็คือ 
   (ประธานสภา ฯ)            นายภานุเดช  สัมนา       สมาชิกสภาหมูที่ 7  เปนกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ 1 
                                   นายลือชัย     ใจมนต     สมาชิกสภาหมูที่ 5  เปนกรรมการแปรญัตติ ฯ คนที่ 2 
                                   นายเพียร     ไกรราม      สมาชิกสภาหมูที่ 1  เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
                                   นายสมยศ    ครบสุวรรณ สมาชิกสภาหมูที่ 9  เปนกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 4 
                                   นายนพคุณ พาณิชยศิริกุล สมาชิกสภาหมูที่ 4  เปนกรรมการแปรญัตตฯิ คนที่ 5                             

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี-  รางขอบัญญัติที่สภาทองถ่ิน  ไดมีมตลิงมติรับหลักการแลวนั้นทางคณะกรรมการ 
      (ประธานฯสภา)           แปรญัตติก็ไดรับไปแลว  ทีนี้เราก็จะมากําหนดวันที่จะยื่นคําแปรญัตติกันนะครับ         
                                    ก็ใหทางคณะกรรมการแปรญัตติมารอรับคําแปรญัตติในจันทรที ่ 17 สิงหาคม                      
                                    2563  นะครับ  โดยยื่นคําแปรญัตติไดที่หองประชุมสภาฯ  นะครับ   แลวก็ให   

คณะกรรมการ…/ 
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                                    คณะกรรมการแปรญัตติ      มาประชุมกันเพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปร   
                                    ญัตติ  และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัติ   โดยมีทานเลขานุการสภา ฯ เปน  
                                    ประธานชั่วคราว  สวนวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ใหคณะกรรมการแปรญัตต ิ 
                                    มาประชุมกันในชั้นแปรญัตติวาวาใครมีเสนอแปรญัตติหรอืไมม ี แลวรายงานผล   
                                    การแปรญัตตมิาทางประธานสภา ฯ ทราบ นะครับ  วันที่ 21 ก็จะมีการประชุม   
                                    สภาฯ ในชั้นแปรญัตต ิในวันที่ 24 สิงหาคม ก็จะเปนขั้นตอนการลงมติเห็นชอบ   
                                    ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

     ระเบียบวาระท่ี 6           -    เรื่องอื่นๆ         

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ ทานสมาชิกทานใดที่มีเรื่องใดที่จะนําเสนอตอสภา   เพ่ือจะใหทางผูบริหาร                      
       (ประธานสภา  ฯ)        หรือทานปลัด ฯซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการไดรับทราบปญหาเก่ียวกับ เรื่อง ทุกข     
                                    สุข ของประชาชนชาวตําบลโคกเพชร ก็ขอใหทานนําเสนอไดครับ เชิญทานปลัด                    

ณัฐธีร เปยมธราพัฒน     -  ครบั ขอบคุณทานประธานครับ     สําหรับผมก็มีเรื่องที่จะเพ่ิมเตมิในหวง 1 - 2  
   (ปลัดอบต.โคกเพชร)        เดือนนี้ นะครับ  ลาสุดครม.  ไดมีมติวันหยุดราชการในวันที่ 4-5 เดือนกันยายน   
                                    นี้นะครับ   สวนเรื่องที่สองก็เปนเรื่องงานประเพณีแซนโฎนตา  ประจําป 2563   
                                    นะครับ ซึ่งในปนี้มีเดือน 8 สองหน   ทําใหเราตองจัดงานในหวงเดือนกันยายน   
                                    วันท่ี 13 - 14  แตเนื่องจากสถานการณโควิดนะครับ   ปนี้เราจึงจัดงานแบบยอ 
                                    คือ ไมขบวนแห แตกิจกรรมอื่นๆ ยังมีครบนะครับ อยางพิธีเซนไหว วันที่ 14  ก็  
                                    จะมีการแสดง  การรําอัปสรา  มีการประกวดกลวยงาม  มีการออกรานคาตาง ๆ   
                                    แตก็จะมีมาตรการปองกันตาง ๆ ในชวงดําเนินงานนะครับ  ถาทานสมาชิกวางก็  
                                    ไปชมไปดู  กลวยปนี้นาจะวางขายตรงแถวธนาคารออมสินนะครับปนี้ อันนี้ก็แจง  
                                    ทานทราบ  ตอนแรกวามีขบวนชางของทางทานผูวาราชการ แตคุยกันแลวไมเอา    
                                    เนื่องจากปนี้ไมมีงบประมาณ เพราะทางจังหวัดเขาใจวาเราจะจัดในเดือนตุลาคม    
                                    เหมือนทุกป  ก็เลยไปตั้งงบประมาณไว 3 ลานบาท   แตเนื่องจากเราไมไดจัดใน  
                                    เดือนตุลาคมก็เลยจัดไมได งบประมาณก็เลยตกไปเลย  ก็จะมีวาปนี้เขาจําหนาย   
                                    เสื้อโขน อบต.ละ 20 ตวั รับผิดชอบ  ถาใครอยากไดก็ซื้อราคาตัวละ 200 บาท   
                                    ก็แจงทานสมาชิก  คงจะมีเรื่องแจงทานสมาชกิเบ้ืองตนเพียงเทานี้  ขอบคณุครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี -  ครับ      ในสวนของขอบัญญัติตําบลก็ขอใหทานสมาชิก  ไปดูรายละเอียดอีกที  
        (ประธานสภา ฯ)        นะครับวา ในระยะยาวมันจะมปีญหาผลกระทบตรงไหนรึเปลา     มทีานสมาชิก  
                                    ทานใดมีขอสงสัยหรือเพ่ิมเติมตรงไหนอีกไหมครับ  ถาไมมีผมก็ขอปดการประชุม  
                                    ในวันนี้ ไวเพียงเทานี้ครับ 

                                 -  ปดประชุมเวลา  ๑5.๐๐ น. 
 
                                                     
                            (ลงชื่อ)                                ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                                            (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
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                  (ลงชื่อ)                                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                     (นางสําเนียง  เหมือนสวรรค) 
                        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่ 3 

 

             (ลงชื่อ)                                                          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                   (นายสมยศ  ครบสุวรรณ)  
                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูท่ี 9 

    
 -    การรับรองรายงานการประชมุ 

…………สภาอบต.โคกเพชร ไดมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ ครั้งนี้.......ในการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร...สมัยสามัญที่..3..ประจําป...2563..ครั้งที่ 2....เมื่อวนัที่...13..สิงหาคม
...2563................  
 
     

                         (ลงชื่อ)                                             
                                              (นายจามเรศ    ภูมิประดับศรี) 
                         ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
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