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บันทึกรายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 3  ประจําป พ.ศ.๒๕๖3 

วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖3 
 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
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เร่ิมประชุมเวลา   9.๓๐   น. 

        เมื่อไดเวลา  ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเขาหองประชุมและได 
นับจํานวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมในวันนีไ้ดเขาประชุม  19 ทาน   
ไมมาประชุม  3  ทาน  จากนั้นไดกลาวเปดการประชุม   และดําเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระ ดังน้ี  
 
    ระเบียบวาระที ่ 1        - เรื่องประธานแจงในที่ประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ     สําหรับวันน้ีเปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร    ใน  
    (ประธานสภา ฯ)           สมัยสามัญที ่3 ประจําป 2563  ครั้งที่ 3  ระเบียบวาระของการประชุมในครั้งน้ี 
                                   ก็จะมีประมาณ  4-5  เรื่องนะครับ   ในสวนหลัก ๆก็จะเปนเก่ียวกับการพิจารณา      
                                   รางขอบัญญัติงบประมาณประจําป  2564 วาระที่ 3 ก็จะเปนการลงมติเห็นชอบ    
                                   ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอไป  ครับ เขาสูระเบียบวาระ 
                                   ตอไปครับ   

   ระเบียบวาระที่  2       - เรื่องรับรองการประชุมที่ผานมา 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ      ก็ขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมาดูนะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)             เปนการประชุมสภาสมัยสามัญที ่ 3  ครั้งที่  2 ประจําป  2563  เมื่อวันที่  21    
                                    สิงหาคม   2563  ใหตรวจสอบดูวาสวนไหนบางที่ผิดหรือถามีขอตกบกพรอง 
                                    ประการใด ก็จะไดนําไปแกไขตอไป  เชญิครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี-   มีสมาชิกทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมมั้ยครับ  ถาหากวาไมมี  
      (ประธานสภา ฯ)           ผมกจ็ะขอมติในที่ประชุมนะครับ  (สักครู)  ครับ  ทานสมาชิกทานใด   เห็นควร                     
                                    รับรองการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที ่2 ประจําป 2563   กรุณายกมือข้ึน                                    

     มติทีป่ระชมุ             -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  17  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                     (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 

   ระเบียบวาระที่  3        -  กระทูถาม   
                                      (ไมมี) 

   ระเบียบวาระที่  4        -  เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณา 
                                         (ไมมี) 

   ระเบียบวาระที ่ 5       -   เร่ืองที่เสนอใหม 
 
   ระเบียบวาระที่  5.1     -  การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2564                              
                                   วาระที่  3     เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําป                         
                                                     งบประมาณ 
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับผม  ตามที่เราไดประชมุกันมาแลวนะครับ 2 วาระดวยกัน วาระรับหลักการ   
     (ประธานสภาฯ)            วาระแปรญัตติ   ซึ่งวันน้ีคงจะไมมีอะไรนะครับ ที่จะตองอภิปรายกันเพราะมาถึง   
                                    ในวาระที่ 3 แลวก็จะขอมติกันเลยนะครับวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ ใหตรา  
                                    รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564   เปนขอบัญญัต ิ 
                                    งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ 2564  กรุณายกมือขึ้นครับ 

       มติที่ประชุม          -   มติที่ประชุมเปนเอกฉันท  ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป        
                                     งบประมาณ 2564  เห็นชอบ  17  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี     
                                     (ประธานสภางดออกเสียง) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  เขาสูระเบียบวาระตอไปกันเลยนะครับ 
       (ประธานสภาฯ)          

ระเบียบวาระที่ 5.2         -  การพิจารณารางขอบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ. 2563 
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  โดยทั่วไปแลวการจัดการมูลฝอยก็อาจจะยังไมถูกสุขลักษณะเทาไหรนัก 
       (ประธานสภา  ฯ)        ก็อาจจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน  ก็ขอเชิญทานปลัดฯ ได   
                                    ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับรางขอบัญญัติใหที่ประชุมทราบครับ  เชิญครับ 

นายณัฐธรี เปยมธราพัฒน  - ครับ    ขอบคุณครับทานประธานฯ   เรียนทานประธานสภา ฯ    ทานสมาชิก ฯ 
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)      พี่นองขาราชการที่เขารวมประชุมทุกทานนะครับ  ครับ    สําหรับในการพิจารณา 
                                   รางขอบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ.2563    โดยหลักการแลวใน  
                                   เรื่องน้ีผมจะคุยในเบื้องตนเทานั้น ใหทานสมาชิกไดเห็นภาพกวางๆ ในขอบัญญัต ิ  
                                   นี้มีอะไรบาง   ส้ัน ๆ นะครับ   เพ่ือใหมีขอบัญญัติวาดวยการจัดการมูลฝอยทั่วไป   
                                   เหตุผลก็เพื่อบริหารจัดการมูลฝอยทั่วไปที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   ใหดําเนินการ   
                                   โดยถูกตองตามสุขลักษณะ แลวก็เปนการกําหนดในสวนของการจัดการ  การเก็บ    
                                   การขน  การกําจัด การหาประโยชนจากการจัดการมูลฝอยทั่วไป    ก็จะมีในเรื่อง  
                                   ขั้นตอนของการขออนุญาตเขามาดวยพูดงายๆก็คือ ขอบัญญัตินี้วางไวสําหรับการ   
                                   บริหารจัดการขยะในอนาคตเพราะเราเคยมีขอบัญญัติวาดวยการจัดการสิ่งปฏิกูล  
                                   และมูลฝอยมาแลว ตัวน้ันจะเปนเรื่องของกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยดวยตัวน้ีก็จะ    
                                   เปนในเรื่องของการจัดการมูลฝอยทั่วไปเขาใจวาในอนาคตขางหนานี้กระบวนการ   
                                   จัดเก็บขยะมันจะเกิดขึ้นในทองถิ่นเราก็อาจจะตองมีรถบรรทุกขยะ  ที่ ๆ เปนขยะ   
                                   ทั่วไปนะครับ  ซึ่งมีทั้งพวกใชประโยชนไดและพวกใชประโยชนไมไดเอาไปแปรรูป 
                                   หาผลประโยชนได  บางอยางใชไมไดก็ตองไปฝงกลบทิ้ง  ซึ่งของอําเภอเราก็จะใช  
                                   บริเวณของตําบลหวยเหนือสวนทีย่ังไมมีการทําลายขยะที่เปนอันตรายตอสุขภาพ     
                                   พวกแบตเตอรี่  พวกหลอดไฟ  ตาง ๆ เราตองนําสงไปที่อบจ. ปละ 2 ครั้ง  แตวา  
                                   ขอบัญญัติน้ีจะเปนมูลฝอยทั่วไปเทาน้ัน ก็เรียนทานวามีความจําเปนที่จะตองออก   
                                   ขอบัญญัติน้ี ในสวนเร่ืองสิ่งปฏิกูลน้ัน ผมก็ไดปรึกษากับทางทานนายกฯ เบื้องตน  
 
                                                                                                                      วาคิดวา…/ 
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                                   วาคิดวาก็อยากใหมีที่ทิ้งโดยตรง  ไมใหไปปลอยตามแหลงนํ้าสาธารณะ  ตามสวน 
                                   ตาง ๆ  ก็อาจจะไดจัดทําแผนงานโครงการเอาไว   แตก็ยังติดปญหาตรงวายังไมมี   
                                   สถานที่  สถานที่ตองหางจากชุมชน   ผมไมแนใจวาบานไหนจะพิจารณาตรงนี้ ใช   
                                   พื้นที่ประมาณ  1  ไร    ในการจัดทําสถานที่บําบัดส่ิงปฏิกูล   เฉพาะสิ่งปฏิกูลนะ  
                                   ครับ  ซึ่งส่ิงปฏิกูลที่เราผานการบําบัดแลวก็อาจจะนําไปใชเปนปุยตอไปไดนะครับ   
                                   ครับ อันน้ีมีที่ที่ทําแลวอยูทีอํ่าเภอวังหิน  ก็เรียนทานวาในอนาคตมันตองมี อันนี้ก็  
                                   เรียนใหทานฟง  ทีนี้มาดูในสวนของขยะมูลฝอยที่ชาวบานทิ้งทั่วไป  ทุกวันน้ีพื้นที ่ 
                                   เราสวนใหญนาจะดาํเนินการโดยการกําจัดเอง  โดยการเผา   ก็ยงัไมมีที่ทางอบต.   
                                   จัดถังขยะไปรองรับหนาบาน แตในอนาคตอาจจะตองม ี   ก็ตองดูอีกทีนึงนะครับ     
                                   ถาเราสามารถกําจัดเองได  มันก็จะเปนการดี  แตวาถาอนาคตตําบลโคกเพชรมัน   
                                   เจริญขึ้น  อนาคตมันก็จะไมมีพื้นที่สําหรับการกําจัดขยะ  ความจําเปนตรงน้ันมัน  
                                   ก็จะเกิดข้ึนในการมีทั้งขยะไปรองรับหนาบานของพี่นองประชาชน   เพื่อนําไปทิ้ง   
                                   ในที่ที่ถูกตอง  ที่มันถูกสุขลักษณะ อันน้ีจําเปนเราก็ตองเตรียมเอาไว  อันนี้ก็เรียน   
                                   ทานสมาชิกเบ้ืองตนในช้ันรับหลักการ  แตเพียงเทาน้ีขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  มีทานสมาชิก ฯ ทานใด ที่จะอภิปรายเก่ียวกับเรื่องน้ีไหมครับ เรื่องมูลฝอย  
     (ประธานสภา ฯ)          ทั่วไป  สวนใหญในตําบลเราจะเปนการจัดการบริหารกันเองนะครับ  เชน  การเผา   
                                   ขยะพลาสติกก็ขาย สวนมูลสัตวก็ไปทําปุย   มี ทานสมาชิกทานใดจะเพิ่มเติมในชั้น 
                                   รับหลักการอีกไหมครับผม  ครับ ไมมีนะครับ  ผมจะขอมตใินที่ประชุมเลยนะครับ     
                                   ทานสมาชิก ฯ  ทานใด   เห็นชอบรับหลักการ  รางขอบัญญัติ  เรื่อง   การจัดการ   
                                   มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563  ขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  กรุณายกมือ  
                                   ขึ้นครับ  

       มติที่ประชุม            -  มติที่ประชุมเปนเอกฉันท   เห็นชอบรับหลักการ 17  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี     
                                     (ประธานสภางดออกเสียง) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ   กระบวนการในการพิจารณาในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ  ทานสมาชิก  ฯ ก็    
       (ประธานสภาฯ)          เห็นชอบใหรับหลักการไปแลวนะครับ   ตอไปก็จะเปนในวาระที่  2 การแปรญัตติ     
                                    เราก็สามารถที่จะแปรญัตติกันเต็มสภา  ฯ  เลยนะครับ     มีขอเสนอตรงไหนตาง   
                                    จากที่รางขอบัญญัติในเรื่องน้ีไดนําเสนอมา  ก็ขอใหทานสมาชิก ฯ ไดนําเสนอได   
                                    นะครับ   ครับ  เชิญครับ  ทานปลดั ฯ 
นายณัฐธรี เปยมธราพัฒน  -  ครับ  ขอบคุณครับทานประธานฯ   เรียนทานประธานสภา ฯ   และทานสมาชิก ฯ 
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)       ทุกทานนะครับ  ก็เขาสูระเบียบวาระที่ 2 การแปรญัตติ รางขอบัญญัติ  เรื่อง  การ   
                                    จัดการมูลฝอยทั่วไป  พ.ศ.2563  นะครับ  ก็มาดูในรายละเอียดเลยนะครับ    ใน   
                                    ภาพรวมทั้งหมดของขอบัญญัติฉบับนี้มีทั้งหมด 42 ขอนะครบัแลวก็จะมีสวนอัตรา  
                                    คาธรรมเนียมอยูทายขอบัญญัตกิ็เปนไปตามมาตรฐานทั่วไปกําหนดไวนะครับ ก็อยู  
                                    อยูในสวนตอนทายเราคอยมาดูกัน ทีน้ีมาดูในสวนของรายละเอียดเลยนะครับ  ใน  
 
                                                                                                                        สวนราง.../ 
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                                    สวนรางขอบัญญัติที่เราจะตองดทูี่สําคัญทานดูใน ขอ 3 นะครับ จะมีคําจํากัดความ  
                                    ความของมูลฝอยที่จะตองใชในขอบัญญัติน้ีนะครับ “มูลฝอยทั่วไป” หมายความวา   
                                    เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูล   
                                   สัตว หรือซากสัตว รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตวหรือ   
                                   ที่อ่ืน  แตไมรวมไปถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยที่เปนพิษ  หรืออันตรายจากชุมชนตาม   
                                   กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และส่ิงของที่ไมใชแลวหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดข้ึน   
                                   จากการประกอบกิจการโรงงา ของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการ   
                                   ผลิต ของเสยีที่เปนผลิตภัณฑเส่ือมคุณภาพ   และของเสียอันตรายตามกฎหมายวา  
                                   ดวยโรงงาน  ตอไปนะครับ “ผูกอใหเกิดมูลฝอยทั่วไป”  ” หมายความวา ประชาชน     
                                    และเจาของ   หรือผูครอบครองอาคาร     สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงาน  
                                   อุตสาหกรรม ตลาดหรือสถานที่ใด ๆ ที่เปนแหลงกําเนิดมูลฝอยทั่วไป นะครับ ที่ตอง   
                                    รับผิดชอบตอไปผูที่มีหนาที่ในการกําจัดตาง ๆ นะครับ  ผูดาํเนินการ” หมายความวา     
                                   ราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืนรวมทั้งองคการ  
                                   บริหารสวนจังหวัด   หรือเอกชนที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูดําเนินการเก็บ ขน  และ   
                                   กําจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตพื้นที่ของราชการสวนทองถิ่น   หรือทํารวมกับราชการสวน   
                                   ทองถิ่นนะครับ  นี่คือผูที่มีหนาที่ในการดําเนินการเก็บนอกน้ันไมมี ผูที่จะมาทําหนาที่   
                                    ตรงน้ีก็ตองมาดําเนินการขออนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับการรับขนพวกนี้    อบต.   
                                    สามารถจางเอกชนมารับขนได  เราไมตองซื้อรถขยะ   ไมตองหาคนงาน   อันนี้ก็คือที่  
                                    กฎหมายกําหนดไวนะครับ   แตผูประกอบการจะเขามาดําเนินการในพื้นที่เราเองเลย  
                                    ไมไดนะครับ  เพราะขยะทุกวันนี้มีราคา  มีคุณคา อันนี้ก็เปนรายละเอียดที่ขอบัญญัต ิ  
                                    ฉบับน้ีกําหนดไวนะครับไปขอ 6 ตอเลยนะครับขอ 6 การเก็บ ขน และกําจัดมูลฝอย   
                                   ทั่วไปในเขตพื้นที่ของราชการสวนทองถ่ินเปนอํานาจของราชการสวนทองถ่ินในการ   
                                   ดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ราชการสวนทองถ่ินจะมอบหมายใหหนวยงานของรัฐหรือ  
                                   ราชการสวนทองถิ่นอ่ืนรวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเอกชนเปนผูดําเนินการ  
                                   หรือทํารวมกับราชการสวนทองถ่ินก็ได มูลฝอยทั่วไปที่จัดเก็บได ราชการสวนทองถ่ิน   
                                   หรือหนวยงานของรัฐหรือราชการสวนทองถ่ินอ่ืน รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด  
                                   หรือเอกชนที่ไดรับมอบหมายตามวรรคสอง  ซึ่งดําเนินการจัดเก็บยอมมีอํานาจนําไป   
                                   ดําเนินการใชหรือหาประโยชนไดตามขอตกลงที่ทําไวระหวางกันสวนอันนี้ก็เปนเรื่อง  
                                   ของการบริหารราชการสวนทองถิ่นแลวนะครบั  ขอ 7 การจัดการมูลฝอยทั่วไป  ให   
                                   ราชการสวนทองถิ่นดําเนินการตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน  โดยจะจัดใหมีระบบ   
                                   จัดการและกําจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมสามารถนําไปใชให 
                                   เกิดประโยชนดานอ่ืนๆ ได ขอ 8 ก็จะเปนการอบรมใหความรูพี่นองประชาชน  การ                             
                                   คัดแยกขยะ อะไรประมาณน้ีนะครับ ตอไปก็ตองทํา ทําทีละรุน ๆ ประมาณน้ี ขอ 9   
                                   ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป     ผูดําเนินการตองจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุมกํากับในการ   
                                     จัดการมูลฝอยทั่วไปอยางนอยสองคน  และมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวตามกฎหมาย  
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                                   วาดวยการสาธารณสขุขอ10นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการหรือมาตรฐาน  
                                   การเก็บ ขน  และกําจัดมูลฝอยฝอยทั่วไปที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ และในกรณทีี่ม ี 
                                   กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ วิธกีารหรือมาตรฐานไวเปนการเฉพาะใหเปนหนาทีข่อง   
                                   ราชการสวนทองถิ่น    ที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการหรือมาตรฐาน  
                                   ดวย   ก็เปนเรื่องของวิธีปฏิบัติของราชการสวนทองถ่ินมาดูขอที่สําคัญก็คือขอที่ 11    
                                   ใหสวนราชการสวนทองถ่ิน  จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยไวในที่สาธารณะและสถาน    
                                 สาธารณะใหเพียงพอและเหมาะสม  กับประเภทปริมาณมูลฝอยกิจกรรมในสถานที่    
                                 โดยอยางนอยตองมีภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป   และมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย   
                                  จากชุมชนวรรคสอง   ราชการสวนทองถิ่นตองจัดใหเจาของหรือผูครอบครองสถานที่   
                                  เอกชน   ที่เปดใหประชาชนเขาไปไดจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่ง อันน้ี  
                                  บังคบัตองจัดนะครับ  ถามีความพรอม ขอที่ 12  ถุงหรือภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอย  
                                  ตองมีลักษณะ ดังตอไปน้ี    อันน้ีเปนเร่ืองของทองถ่ินที่เขาตองปฏิบัติกันนะครับ  (๑)   
                                  สีนํ้าเงิน สําหรับมูลฝอยทั่วไป (๒) สีเขียว สําหรับมูลฝอยอินทรีย (๓) สีเหลือง สําหรับ   
                                  มูลฝอยนํากลับมาใชใหม  (๔)  สีสม  สําหรับมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน   
                                  เขาใจนะครับ  ตอไป ในขอที่ 14 เลยนะครับที่สําคญั คือ ใหเจาของหรือผูครอบครอง  
                                  อาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุดหอพักหรือโรงแรมที่มีจํานวนหองพักตั้งแตแปดสิบหอง  
                                  ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใชสอยมากกวาสี่พันตารางเมตรขึ้นไป หรือเจาของหรือผูครอบครอง  
                                   อาคารสถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด  หรือสถานที่ใด ๆ   
                                  ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตัง้แตสองลูกบาศกเมตรตอวัน จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยทั่วไป    
                                  ของเราคงไมมีนะครับแตอนาคตไมแน 80 หองก็กําหนดไวนะครับ ไปดูขอที่สําคัญอีก  
                                  ขอนึงนะครับขอ ๑8 ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยหรือภาชนะ  
                                  รองรับมูลฝอยที่มีขนาดใหญไวในที่สาธารณะ     และสถานสาธารณะใหเพียงพอและ   
                                เหมาะสมกับประเภปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่น้ัน โดยอยางนอยตองม ี 
                                 ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปมูลฝอยนํากลับมาใชใหมและมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย    
                                 จากชุมชนขอ ๑9  หามมิใหผูใดถาย เท ทิ้งมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ    

            นอกจากถาย เท ทิง้  ในภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทางราชการสวนทองถ่ินจัดไวใหสวนที่     
             สวนทีท่ี่มาทิ้ง ๆไวในพื้นที่เรา   พวกน้ีมีจะความผิดตามพ.ร.บ. สาธารณสุข  พ.ร.บ.รักษา 
             รักษาความสะอาดเรียบรอย อะไรประมาณน้ี   ตอไปเราก็จะทําปายเปนเขตพื้นที่ทิ้งขยะ  
             ในบริเวณพื้นที่เรา คือ  ถาเราทราบ  ทานนายก ฯ    ในฐานะเจาพนักงานสวนทองถิ่นมี  
             อํานาจแจงความดําเนินคดี  มีทั้งโทษปรับ โทษจําคุกนะครับ  ตอไปขอที่สําคัญอีกขอนึง 
             นะครับขามไปขอ 35 เลยนะครับผูใดประสงคจะดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนกําจัด      
            หรือหาประโยชนจากการจัดการมูลฝอยทั่วไปโดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชน  
            ตอบแทนดวยการคิดคาบริการตองไดรับใบอนุญาต จากเจาพนักงานทองถิ่นอันนี้ผมก็ 
            แจงเบื้องตนไปแลววาตอไปตองมาขออนุญาต ไมเก่ียวกับคนรับซื้อขยะนะครับ คนรับ 
            ซื้อขยะเขาตองไปขออนุญาตใบประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพแตถาเขาขน 
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            ไปขาย   เขาตองมาขอตามขอบัญญัติน้ี โคกเพชร   ราก็คงจะไมมีนะครับสําหรับอัตรา   
                                 คาธรรมเนียมก็ดูทายขอบัญญัตินะครับ นอกนั้นก็จะเปนเรื่องขอตอ  ขอรับใบอนุญาต 
                                 ตางๆ อะไรประมาณน้ีนะครับก็คงจะขามไปขอสําคัญของเราอีกขอก็จะเปนขอสุดทาย 
                                 ขอสุดทายนะครับในสวนขอ๔3 ผูกระทําความผิดตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบท 
                                 กําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด    ความเปนระเบียบเรียบรอยของ  
                                 บานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.     
                                 ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม แลวแตกรณ ี นี่คือใจความที่สําคัญของพระราชบัญญัติน้ี   
                                 ทัง้หมด สวนในหนาสุดทานะครับ ถังขยะที่เราจัดใหตามหมูบานก็จะขนาดไมเกิน  20     
                                 ลิตร ครัวเรือนละไมเกิน 15 บาท แตเทศบาลคิดเดือนละ  30 บาท ก็จะประเมินตาม 
                                 คนที่อยูในครัวเรือนน้ัน ก็จะเปนไปตามน้ี ก็เปนเรื่องในอนาคต สวนการเก็บและขนที่มี          
                                 ปริมาณ 500 ลิตร ข้ึนไป ก็จะราคา 1,500 บาท  ถามีการจางเก็บขนเปนครั้งคราวก็ 
                                 ครั้งละ 100 บาทน่ีคือรายละเอียดสวนอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตนะครับ    
                                 สําหรับการเก็บขนมูลฝอยที่ทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับเปนผลประโยชนตอบแทน ก็คดิ 
                                 อยูที่ 4,500 บาท นะครับ  สําหรับคนที่จะขออนุญาตทํานะครับ ซึ่ง จริงๆเขาอาจจะ 
                                 เก็บไดปหนึ่ง 10,000 - 20,000 บาท อันน้ีสาํหรับคนเก็บขน    ทีน้ีมาดูในขอ 2.2  
                                 แนบทายขอบัญญัติ  รบัทําการกําจัดเศษมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ อันนี้ก็คาใบอนุญาต    
                                 4,500 บาท เชนเดียวกัน นะครับ คนที่จะมารับขน  ไปกําจัดก็นาจะเปนพวกโรงงาน 
                                 ใหญ ๆ เลย  ก็นําเรียนทานวาขยะมีคานะครับ    สําหรบัในช้ันแปรญัตติก็ขอนําเรียน 
                                 เพียงเทาน้ีนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี -  ครบั มีสมาชิกทานใดที่มีเรื่องใดที่จะสอบถาม ฯ อีกไหมครับ    
    (ประธานสภา  ฯ)           เชิญครับ คณุสุเทือน 

นายสุเทือน  ใจมนต        -   ครับ เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับผมมีเรื่องที่อยากจะ    
       (สมาชิกหมู  2)           สอบถามนิดนึงนะครับ   ในเรื่องของคาเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป   กรณีที่มีปริมาณ   
                                    วันหนึ่งเกิน  20 ลิตร  แตไมเกิน 500 ลิตรใหคิดเปนหนวยละทุก ๆ  20 ลิตร  ใน  
                                    อัตราตอหนวย เดือนละ 20 บาท  ปริมาณลิตรนี้หมายถึงยังไงครับ   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ    สําหรับจํานวนลิตรน่ีคือขนาดความจุของถังภาชนะที่รองรับมูลฝอยนะครับ 
    (ประธานสภา  ฯ)           คือขนาดถังนั่นแหละครับ   ทานจะใสเต็มหรือไมก็ไมเกี่ยวนะครับ มีทานอื่นอีกไหม 
                                    ครับ   ถาไมมี  ผมจะขอมติที่ประชุม สําหรับวาระในการแปรญัตต ิขอบัญญัติ เรื่อง 
                                    การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 นะครับ ทานสมาชิกทานใด เห็นชอบใหคงไว 
                                    ตามรางเดิม  โดยไมมีการแปรญัตติกรุณายกมือข้ึนครับ 

        มติที่ประชุม         -  มติที่ประชุมเปนเอกฉันทใหคงรางเดิม  เห็นชอบ 17  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี     
                                    (ประธานสภางดออกเสียง) 
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ สําหรับวาระตอไป  เปนวาระที่ 3 นะครับ  เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัต ิ          
    (ประธานสภา ฯ)             นะครับ  ผมจะขอมติกันเลยนะครับ   ทานสมาชิกทานใด เห็นชอบ  ใหตราเปน                     
                                     ขอบัญญัติ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563  กรุณากมือขึ้นครับ 

        มติที่ประชมุ          -   เห็นชอบเปนเอกฉันทใหตราเปนขอบัญญัติ ขอบัญญัติ เรื่อง   การจัดการมูลฝอย  
                                     ทั่วไป พ.ศ. 2563  กรุณายกมือขึ้นครับ เห็นชอบ 17 เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี     
                                     (ประธานสภางดออกเสียง) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  ที่ประชุมก็ไดมีมติใหตราเปนขอบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.          
      (ประธานสภา ฯ )          2563  ไปแลวนะครับ   กอนที่จะเขาสูระเบียบวาระตอไป   ผมขออนุญาตพัก     
                                     เบรก  15 นาที ครับ 

                                             -พักเบรก 15 นาที – 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครับ  กลับเขาสูระเบียบวาระการประชุมกันตอเลยนะครับ 
        (ประธานสภา ฯ ) 

 ระเบียบวาระที่  5.3       -  การพิจารณาการโอนงบประมาณ 
                                   5.3.1 พิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม   หมวดคาที่ดิน   
                                            และส่ิงกอสราง 

                                   5.3.2 พิจารณาโอนงบประมาณ หมวดคาครุภัณฑ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครับ  ก็เชิญคุณสมชาย  จันครา ช้ีแจงรายละเอียดตอที่ประชุมเลยครับ 
     (ประธานสภา ฯ ) 

  นายสมชาย  จันครา       -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ    และทานผูเขารวมประชุมทุกๆทานนะ  
    (หัวหนาสาํนักปลัด)         ครับ สําหรับการโอนงบประมาณหมวดที่ดินและส่ิงกอสรางนะครับ      เพื่อต้ังจาย   
                                    เปนรายการใหม  หมวดคาที่ดินและ  สิ่งกอสราง     ใหทานดูใบขวางนะครับก็เปน  
                                    การโอนครั้งที่  8  นะครับ    สําหรับการโอนในหมวดงบลงทุน จะเปนอํานาจของ  
                                    สภา ฯ นะครับ    เรื่องแรกทานดูในหนาแรกเลยนะครับ รายการแรกเปนการโอน   
                                    ลดงบประมาณจากงบกลาง    ซึ่งงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ  300,000 บาท     
                                    นะครับ คงเหลือกอนโอนคือ 260,744 บาท ขอโอนลดจํานวน 201,000 บาท  
                                    บาท   เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม   ในแผนงานเคหะและชุมชน    งานไฟฟาถนน    
                                    งบลงทุน คาที่ดนิและส่ิงกอสราง  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง  
                                    โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบานตําบลโคกเพชร  ก็โอนตั้งจายใหม     
                                    งบประมาณ  201,000 บาท    ประมาณการก็จะอยูในเอกสารแนบทายนะครับ    
                                    เหตุผลในการโอน  เนื่องจากในสวนของสมาชิกผูใชน้ํา หมูที่  1   มีปญหาเรื่องน้ํา 
                                    ประปาไมคอยไหล ไหลนอย ตรวจสอบแลวทอเมนหลักที่จะจายมาจากโรงจายน้ํา 
                                    ใชงานมานานแลว ก็จะมีปญหาการอุดตัน   เศษตะกอนอยูในรูทําใหนํ้าไมสามารถ 
                                    ไหลผานไดสะดวก  สวนทางทิศใตน้ําไมไหลเลยก็มีความจําเปนตองเปลี่ยนทอเมน 
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                                    ใหม  ระยะทางรวมทั้งหมดก็  979  เมตร  ที่จะวางใหม   จึงนําเรียนใหทางสภา  
                                    เห็นชอบครับ  ขอบคณุมากครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -  มีทานสมาชิกทานใด  จะเพิ่มเติมหรือสงสัยในสวนไหนไหมครับ 
      (ประธานสภา ฯ ) 

   นายสุเทือน  ใจมนต       -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ  ผมก็มีเรื่องที่จะเสนอใน 
    (สมาชิกหมูที่ 2)              สภาฯ ก็คือ  เรื่องของพ้ืนที่ของหมูที่ 2 ที่ฝนตก  น้ําขังในหมูบาน  ยาวไปประมาณ  
                                     200 เมตร ทุกวันนี้ยังขังอยูก็ไมทราบวาจะแกไขยังไงครับ ก็อยากใหทานเจาหนาที่             
                                     ชวยไปดูดวยครับ ขอบคุณครับ   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี- ครับ  เดี๋ยวเอาไวเราคุยกันในระเบียบวาระอื่นกันนะครับ ทานสุเทือน  เดี๋ยวเราคุยกัน    
       (ประธานสภา ฯ)        เรื่องการโอนงบประมาณกันกอน  มีสมาชิกทานใดมีขอซักถามเพิ่มเติมไหมครับ (สักครู)     
                                   ถาไมมีผมก็จะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  ครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบในการโอน   
                                   งบประมาณตั้งจายเปนรายการใหมโดยโอนมาจากงบกลาง จํานวน  201,000  บาท  
                                   เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา ถนน งบลงทุน    
                                   คาที่ดินและสิ่งกอสราง  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการ 
                                   ปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบานตําบลโคกเพชร         
                                   กรุณายกมือขึ้นครับ 

       มติที่ประชุม           - เห็นชอบ  17  เสยีง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   (ประธานสภางดออกเสียง) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี- ครับ  สําหรับการโอนรายงบประมาณรายจายรายการถัดไป    เดี๋ยวใหทางคุณ     
       (ประธานสภา ฯ )        สมชายชี้แจงเพิ่มเติมนะครบั  

   นายสมชาย  จันครา     -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ    สําหรับรายการโอน    
    (หัวหนาสาํนักปลัด)        งบประมาณรายการตอไปก็จะเปนการโอนงบประมาณในงบลงทุน       หมวดคา  
                                   ครุภัณฑ ก็มีอยู 3 รายการหลัก ๆที่จะเสนอเขามานะครับ  ดูในหนาที่ 2 นะครับ  
                                   ครับ   แผนงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง   งบดําเนินงาน  คาใชสอย   รายจาย  
                                   เพื่อใหไดมาซึ่งคาบริการของกองคลังที่ไดจัดสรรงบประมาณ คือ 130,000 บาท  
                                   มีเงินเหลือกอนโอน 57,354.10  บาท   ขอโอนลดจํานวน 30,000  บาท เพื่อ 
                                   ตั้งจายเปนรายการใหมเปนคาคุรภุัณฑคอมพิวเตอร    โดยจะเปนการจัดซือ้เครื่อง   
                                   คอมพิวเตอรแบบประมวลผลแบบที่  2  ราคา 30,000 บาท   จํานวน 1 เครื่อง   
                                   ซึ่งในสวนงานพัสดุ อันเดิมใชคอมพิวเตอรซึ่งยังเปนระบบเกาอยูใชงานมาประมาณ 
                                   10 ปแลว   ก็มีความจําเปนที่จะตองใชเครื่องใหม  ก็เปนไปตามขอ 8 ตามเกณฑ 
                                   ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ลาสุด 
                                   นะครับ  น่ีคือของงานพัสดุนะครับ  ตัวที่สอง ในหนาที่  3 นะครับ ยังใชตัวงบเดิม 
                                   อยูนะครับ  กอนโอนงบประมาณนี่มียอดเงิน 27,354.10 บาท  โอนไปเพื่อจัดซื้อ   
                                   คุรุภัณฑคอมพิวเตอร เปนเครื่องพิมพชนิด  matrix  printer แบบบแครส้ันนะครับ     
                                   ราคาเครื่องละ 22,000 บาท จํานวน  1  เครื่อง เครื่องน้ีเอาไวสําหรับงานจัดเก็บ 
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                                   คานํ้าประปา ซึ่งเราจะเริ่มใชในงบประมาณป  2564 นะครบั ก็จําเปนที่จะตองใช   
                                   ซึ่งในป  2564  กองคลังไมไดเสนอเขามาก็จะซื้อในป 63  เปนไปตามหลักเกณฑ 
                                   ขอ 40  ตามราคากลาง  และตามคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ   
                                   คอมพิวเตอร ตรงน้ีเปนงานของจัดเก็บรายไดนะครับ ตอไปรายการที่ 3 ในหนาที่4 
                                   นะครับ ของกองคลังเชนกัน งบประมาณสําหรับโอนลดงานบรหิารงานคลัง  หมวด 
                                   คาใชสอย ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการงบประมาณกอนโอน 5,354.10  
                                   บาท เพื่อตั้งจายเปนรายการใหมเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ สําหรับงานจัดเก็บรายไดซึ่ง 
                                   กองคลังมีความจําเปนจะตองซ้ือ      ก็เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง 
                                   หมึกพิมพ ราคาเครื่องละ 4,300 บาท  อันนี้ใชสําหรับงานทะเบียนและทรัพยสนิ 
                                   แลวก็งานจัดเก็บรายไดที่เปนโปรแกรมของภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรางนะครับ   ซึ่ง  
                                   จะตองพริ้นทแผนที่ออกมานะครับ ตองใชแบบพริ้นทสีนะครับ สําหรับในสวนของ 
                                   กองคลังก็จะมีเรื่องให ทางสภาฯ พิจารณาการโอนงบประมาณอยู 3 รายการดวย 
                                   กันนะครับ  จึงเรียนมาใหทางสภา ฯไดพิจารณาเห็นชอบตอไปครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ  มีทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยไหมครับ (สักครู)  ครับ ไมมีนะครับ ผมจะขอ    
     (ประธานสภาฯ)            มติในที่ประชุมเลยนะครับ ทานสมาชิกทานใด เห็นชอบในการโอนงบประมาณของ 
                                    สวนการคลัง ในการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวนเงิน  30,000 บาท กรุณา 
                                    ยกมือขึ้นครับ 

         มติที่ประชุม         -   เห็นชอบ  17  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   (ประธานสภางดออกเสียง) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ โอนตั้งจายเปนรายการใหมเพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ   
     (ประธานสภา ฯ )           คอมพิวเตอร จํานวนเงิน 22,000 บาท   กรณายกมือขึ้นครับ  

         มติที่ประชุม         -   เห็นชอบ  17 เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   (ประธานสภางดออกเสียง) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -   ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ โอนเงินงบประมาณ ของสวนการคลัง  เพื่อจัดซื้อ  
      (ประธานสภา ฯ )           เครื่องพริ้นเตอรสี จํานวนเงิน 4,300 บาท กรุณายกมือขึ้นครับผม  

       มติที่ประชุม           -   เห็นชอบ  17  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   (ประธานสภางดออกเสียง) 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี-   ครับ  เขาสูระเบียบวาระตอไป นะครับ   
      (ประธานสภา ฯ ) 

  ระเบีบวาระที่  5.4        -  การพิจารณากันเงินรายจาย  กรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน  หมวดคาครุภัณฑ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -   ครับ  ขอเชิญทานหัวหนาสมชายไดช้ีแจงตอสภา ฯ ครับ  
     (ประธานสภา ฯ ) 

นายสมชาย  จันครา          -  เรียนทานประธานสภา ฯ  และทานสมาชิกทุกทานนะครับ    สําหรับในเรื่องการ 
  (หัวหนาสํานักปลัด)            ขออนุมัตินะครับ เก่ียวกับการกันเงินรายจาย  กรณีไมไดกอหนี้ผูกพัน  หมวดคา  
                                     ครุภัณฑ  ในสวนของสํานักงานปลัด  ในสวนของแผนงานรักษาความสงบภายใน     
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                                     งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   หมวดครุภัณฑ   ประเภทพาหนะ  
                                     ขนสงนะครับ ในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําอเนกประสงคขนาด 6,000 ลิตร นะครับ     
                                     จํานวนเงินที่ขอกัน  2,500,000 บาท เหตุผลหลักๆ ก็คือ ในสวนของการจัดหา  
                                     วสัดุยังอยูในหวงของการดําเนินการ  ทํา tor  และประกาศคูสญัญา ก็เลยเกรงวา 
                                     จะไมทันปงบประมาณนี้นะครับ  ก็เลยมีความจําเปนที่จะตองเสนอเรื่องพิจารณา 
                                     กันเงินใหทางสภาไดทําการพิจารณาอนุมัติกรณีไมไดกอหน้ีผกูพัน ซึ่งเปนอํานาจ 
                                     ของทางสภา ฯ   นะครับ  ครับ  ขอบคุณมากครับ 

 นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ    ก็ตามที่เคยมีมานะครับ  ถาหากวาเราไมไดนําเรื่องน้ีเขาสูสภา ฯ    ก็ตอง   
        (ประธานสภา ฯ )       มาขอเปดประชุมสมัยวิสามัญกันอีก ก็เปนการดีนะครับ   ที่เราจะไดมาดําเนินการ  
                                    กันในชวงน้ี  ครับ มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยไหมครับ  (สักครู)  ครบั    ถาไมมีผม  
                                    จะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ    ทานใดที่เห็นชอบในการกันเงินรายจาย    กรณ ี  
                                    ไมไดกอหน้ีผูกพัน หมวดคาครุภัณฑจํานวนเงิน 2,500,000 บาท กรุณายกมือ  
                                    ขึ้นครับ 

      มติที่ประชุม            -  เห็นชอบ  17  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ  เขาสูระเบียบวาระอื่น ๆ นะครับ   
     (ประธานสภา ฯ ) 

     ระเบียบวาระที่ 6       -  เร่ืองอื่นๆ         

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ ตามทานสมาชิก ฯ หมูที่ 2 ไดแจงปญหาเรื่องการระบายนํ้าในหมูบานนะครับ  
    (ประธานสภา  ฯ)           เด๋ียวทางทานปลัดฯ จะใหทางผูอํานวยการกองชางไปดูอีกทีนะครับวาจะดําเนินการ  
                                    ดําเนินการแกไขกันยังไง    ผมเองก็มีเรื่องที่จะแจงใหทานสมาชิก ฯ   ทราบนะครับ  
                                    ครับ   สืบเน่ืองมาจากเม่ือตนเดือนที่ผานมาผมเองไดมีโอกาสไปรับแมทัพภาคที่  2                          
                                    ทีท่านไดเดนิทางมาที่อําเภอขุขันธนะครับ  ก็เปนเรื่องเก่ียวกับการจัดการบริหารน้ํา    
                                    ผมก็ทราบมาวาในการดําเนินการเจาะน้ําบาดาล   เพื่อใชในการทําการเกษตรมีการ 
                                    เจาะนํ้าบาดาลไปแลว ที่ตําบลโสนเปนตนแบบ ก็มีการทําแผงโซลาเซลลให แตกอน 
                                    ก็ไมรูวางบตัวน้ีมาจากไหน  แตแทจริงแลวเปนงบของแมทัพภาคนะครับ     ทานก็  
                                    อยากจะหางบประมาณในสวนน้ีมาดําเนินการใหกับทางอําเภอขุขันธ   แตวามันจะ   
                                    เปนไปไดไหม เขาก็จะใหจับกลุมกัน 7 คน มาเจาะน้ํา เขาเองก็หาเงินคาเจาะมาคืน   
                                    สวนแผงโซลาเซลล  ปมนํ้าเขาก็จะดําเนินการให    เขาก็ใหทางผูนําทองถิ่นแจงให  
                                    ประชาชนทราบวาใครจะดําเนินการตามที่ทานนําเสนอหรือไม    ก็เปนการบริหาร   
                                    จัดการน้ําเรือ่งหลัก ๆ ที่ทานไดนํามาบรรยายก็ไดรับประโยชนจากทานมากนะครับ  
                                    ในเรื่องของธนาคารนํ้าใตดิน  ก็อยากใหแตละหลังคาเรือน   นั้นทํา โดยใชพื้นที่แค  
                                    ขนาด 1 x 1 เมตร อีกกรณีหน่ึงก็เปนการลดนํ้าขังในหมูบานอยางที่หมู 2 มีปญหา  
                                    อยูนะครับ        ทานก็นําเสนออยูหลายเรื่องเหมือนกันสวนใหญทานก็นอมนําแนว 
 

                                                                                                 พระราชดํารัส.../ 
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                                    พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   รัชกาลที่ 9  มาบรรยายนะครับ   
                                    ครับ  มีทานอ่ืน อีกม้ัยครับ เชิญครับ 

   นางสุวรรณี  ใจมนต      -  เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกฯ ทุกทานนะคะ ดิฉนันางสุวรรณี ใจมนต      
   (สมาชิก หมูที่ 10)           สมาชิก  หมูที่ 10  ขออนุญาตสอบถามถึงถนนเลียบคลองบานตระมูงหนอยนะคะ    
                                    ระยะทางประมาณ 100 เมตร คือวาตรงถนนฝงทางทิศใตคะที่มันยังไมบรรจบกัน   
                                     วัว  ควาย  เดินไมไดเลยคะ รถขนพืชพันธุทางการเกษตร    กไ็มสามารถเขาออกได   
                                    กฝ็ากไปถึงทานคณะผูบริหารดวยคะ  อยากใหทานชวยไปดูใหหนอยคะ    ก็คดิวา   
                                    งบประมาณคงไมถึงแสนหรอกคะ    ขอบคุณคะ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  ก็ไมแนใจวามันมีอยูในแผนนะครับ งบไมถึงแสนแตก็ไมสามารถดําเนินการ   
      (ประธานสภาฯ)            ไดนะครับ   ถาไมอยูในแผน  ก็เด๋ียวใหทางทานปลัด ฯ  ช้ีแจงตอนะครับ  

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน   - ครับ  ขอบคุณครับทานประธานฯ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯทกุทาน 
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)        นะครับ  ก็เด๋ียวผมจะใหทางกองชางไปดูอีกทีนะครับ  ทั้ง 2 หมูบานเลย   ก็ฝาก   
                                    ทานหัวหนาสมชายเช็คดวย   ฝากไปถึงทานอื่นดวยนะครับ     ถามีปญหาก็ใหมา   
                                    ประสานงานกับทางกองชาง  แลวก็สํานักปลัดในเรื่องของแผนเรื่องของโครงการ   
                                    ตาง ๆ   เด๋ียวผมจะลองดูในเรื่องงบประมาณให  ถาตัวไหนใชงบประมาณเยอะก ็ 
                                    ตองวากันอีกทนีึงครับ  ขอบคุณครับ 

นายสมศักด์ิ  บุตรดาห       -  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก ฯทุกทานนะครับ    ผมก็มีเรื่องเดียวนะครับ     
      (สมาชิกหมูที่ 4)            คอืเรื่องถนนตรงเสนหนาบานครูมงคล   ผมก็วามันอยูในแผนแลวนะครับ  แตเขา   
                                     ไมเช่ือ เขาเองก็ถามวาปไหนจะได   ผมก็ฝากเอาไวดวยครับเร่ืองนี้เร่ืองเดียวครบั  

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ วันนั้นอาจารยมงคลแกก็ถามผมวามันอยูในแผนไหม ผมก็บอกวาอยูแตวาใน    
       (ประธานสภาฯ)          ปน้ีแผนมาอันดับหน่ึงมันก็จะเปนโรงเรียนฝงทางทิศตะวันตกนะครับ  ผมก็ไดช้ีแจง 
                                    ทานวาปตอไปก็นาจะไดในสวนของถนนเสนนีต้รงนี ้ ก็เอาตามความจําเปนเรงดวน 
                                    กอนนะครับมีทานสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือเพิ่มเติมตรงไหนอีกไหมครับถาไมมี 
                                     ผมก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ที่สถิตอยูในเมืองไทย  นะครบั 
                                     จงปกปองและคุมครอง ทั้งในชีวิตและทรัพยสินของพวกเราทุกทานนะครับถาหาก         
                                     ทานคิดถงึส่ิงหนึ่งประการใด   ก็ขอใหไดดังใจหมายทุกประการ    ขอใหทุกทานมี  
                                     ความสุข ความเจริญ  ผมก็ขอปดการประชุม  ในวันน้ี ไวเพียงเทาน้ีครับ 

                                 -   ปดประชุมเวลา  ๑4.๐๐ น 
 
 
                                   (ลงชื่อ)                                   ผูบันทึกรายงานการประชมุ 
                                                     (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                                      เลขานกุารสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 
 
 



    13 
 

  

 

         (ลงช่ือ)                                                กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                        (นางสําเนียง  เหมือนสวรรค) 
                           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่  3 

                 
                        

           (ลงช่ือ)                                               กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                           (นายสมยศ  ครบสุวรรณ)  
                          สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   หมูที่  9 

    
 -    การรบัรองรายงานการประชุม 

       …………สภาอบต.โคกเพชร ไดมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ ครั้งน้ี.......ในการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร...สมัยสามัญที่..4..ประจําป...2563......เม่ือวันที่..21...ธันวาคม...2563....... 

 

                                
                               (ลงชื่อ)                                             ผูตรวจสอบรายงานการประชุม    

                                                     (นายจามเรศ    ภูมิประดับศรี) 
                                   ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


