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เริ่มประชุมเวลา   9.๓๐   น. 

                 เม่ือไดเวลา  ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเขาหองประชุม  
และไดนับจํานวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม      ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมในวันนี้ไดเขาประชุม           
๒2 ทาน ไมมาประชุม  -  ทาน โดยนายณรงคศิลป  ดวงธนู  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
ไดเปนตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  จากนั้นไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุม  ตามระเบียบ
วาระ ดังนี้  
 
    ระเบียบวาระท่ี  1        - เรื่องประธานแจงในท่ีประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ   สําหรับวันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  ในสมัย  
    (ประธานสภา ฯ)           สามัญท่ี 3 ครั้งท่ี 3  ประจําป 2562   ประเด็นสําคัญของการประชุมในครั้งนี้ก็จะ   
                                   เปนเก่ียวกับการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ป2563   ใน   
                                   วาระท่ี 3  การใหความเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
                                   ป 2563  ครับ  เนื่องจากทานเลขานุการสภา ฯ ไดแจงมาวาติดภารกิจไมสามารถ   
                                   เขารวมประชุมในครั้งนี้ได   ก็ขอใหทานสมาชิกไดเสนอชื่อสมาชิก ฯ เพ่ือมาปฏิบัติ   
                                   หนาท่ีเลขานุการสภา ฯ  ชั่วคราว  ครับ  เสนอชื่อไดครับ 

 นายลือชัย  ใจมนต        - เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิก ฯ ทุกทาน นะครับ    ผมขอเสนอชื่อคุณ  
   (สมาชิกหมูท่ี 5)           ภานุเดช  สัมมนา    สมาชิกหมูท่ี 7 ครับ   ผูรับรอง 

1.  นางมณี  ปยพันธ         สมาชิกหมูท่ี  6 
2.  นายชํานาญ    จันครา   สมาชิกหมูท่ี  6 

       มติท่ีประชุม             -      เห็นชอบเปนเอกฉันท    
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  ก็ขอเชิญคุณภานุเดช  สัมมนา  ข้ึนมาปฏิบัติหนาท่ีเลขาสภา ฯ  ชั่วคราว   
       (ประธานสภา ฯ)         นะครับ 
 
   ระเบียบวาระท่ี  2        - เรื่องรับรองการประชุมท่ีผานมา 
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ   ก็ขอใหทานสมาชิก ฯ   ไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมานะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)           เปนการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 3 ประจาํป 2562 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม   
                                  2562 สําหรับในวันนั้นก็ไมมีสมาชิกทานใดไดอภิปรายนะครับ ก็มีเพียงทานประธาน   
                                  คณะกรรมการแปรญัตติไดกลาวรายงานผลการแปรญัติ  แลวก็ผมกับทานปลัด ฯ  ได   
                                  กลาวเพียงเล็กนอย ก็คงจะไมมีอะไรมากนะครบั    ผมก็จะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ     
                                  มีสมาชิกทานใดท่ีจะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมม้ัยครับ   ถาหากวาไมมีผมก็ 
                                  จะขอมติในท่ีประชุมนะครับ  (สักครู)  ครับ   ทานสมาชิกทานใดเห็นควรรับรองการ                  
                                  ประชุมสมัยสามัญ ท่ี  3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2562 กรุณายกมือข้ึนครับ 
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     มติท่ีประชุม            -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  21  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 
 
   ระเบียบวาระท่ี  3      -   กระทูถาม   
                                      (ไมมี 

   ระเบียบวาระท่ี  4        - เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณา 
                                  4.๑  - วาระท่ี 3   เห็นชอบ ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                                                         ประจําปงบประมาณ  2563 
 
 นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - ครับ   มีทานสมาชิก ฯ ทานใด มีขอสงสัยอะไรบางหรือเปลาครับ    ถาไมมีผมก็จะ 
     (ประธานสภา ฯ)           ขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ     ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ    ใหตราเปนขอบัญญัติ   
                                    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2563  กรุณายกมือข้ึนครับ 
 
      มติท่ีประชุม            -   มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  21  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ ทานสมาชิกก็ไดใหความเห็นชอบ  ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย     
     (ประธานสภา  ฯ)          ประจําปงบประมาณ  2563   ไปแลวนะครับ  เขาสูระเบียบวาระตอไปนะครับ 
               
   ระเบียบวาระท่ี  5       -  เรื่องท่ีเสนอใหม 
                                       (ไมมี) 

   ระเบียบวาระท่ี  6       -   เรื่องอ่ืน ๆ 
                                      

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ ทานสมาชิกทานใดท่ีมีเรื่องใดท่ีจะนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือใหคณะผูบริหารทราบ                     
    (ประธานสภา ฯ)            ทราบ   ก็ขอใหทานนําเสนอไดครับ  เชิญครับ  คุณสําเนียง 
 
นางสําเนียง  เหมือนสวรรค -  เรียนทานประธานสภา ฯ   ทานรองประธานสภาฯทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
        (สมาชิกหมูท่ี 3)         นะคะ  ดิฉันมีเรื่องท่ี จะสอบถามนิดนึงนะคะ    เก่ียวกับเรื่องเอกสารการเปดบัญชี    
                                    ของผูสูงอายุท่ีจะนําเขา ธกส.  คะ   ผูสูงอายุบางทานไมมี   บางทานก็ไมมีเงินจะไป   
                                    เปดบัญชี  เขาจะโอนเงินเขาบัญชีใหเดือนไหน    แลวจะตองเรงใหเอาเอกสารมาให   
                                    ภายในเดือนไหนคะ   จะไดไปแจงทางผูสูงอายุในหมูบานคะ  ขอบคุณคะ 
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - เชิญครับ   คุณสมชาย   
       (ประธานสภา )         
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  นายสมชาย  จันครา         - ครบั  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิก ฯทุกทานนะครับ   สําหรับในสวนของ 
 (หัวหนาสํานักปลัด)             การเปดบัญชีผูสูงอายุ   ผูพิการ  ก็สืบเนื่องมาจากวาทางกรมฯมีนโยบายใหโอนเงิน  
                                     เขาบัญชีเลย    ทีนี้ในการเปดบัญชีท่ีทางเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนไดแจงไวก็คือใหไป   
                                     สํารวจวา ทานใดท่ีมีสมุดบัญชีของธกส.  แลวนะครับ ใหนําบัญชีมาให สวนทานใด   
                                     ใดท่ียังไมมีก็ใหรวบรวมเอกสารมาใหนะครับ  ก็จะไดนัดทางธนาคารมาเปดบัญชีให   
                                     นะครับ  หมูไหนท่ีพรอมก็จะโอนใหเลยนะครับ  ก็หลายตําบลท่ีเขาพรอมแลวเขาก็   
                                     โอนครบหมดแลวนะครับ    สําหรับทางตําบลเราตอนนี้ก็กําลังเรงดําเนินการอยูนะ  
                                     ครับ  ถาเอกสารยังไมครบเราก็ตองเรงตามเรื่องใหเร็วท่ีสุด  บางหมูบานก็สับสนนะ   
                                     ครับแจงใหทางผูสูงอายุไปเปดบัญชีท่ีธกส. เลย ก็ยากลําบาก ตอนนี้ก็คือคนท่ีจะไป   
                                     เปดบัญชีท่ีธกส.ก็ใหเขาไปท่ีอบต.นะครับ เพ่ือไปขอหนังสือรับรองจากทานนายก ฯ      
                                     เพ่ือท่ีจะนําไปเปดบัญชี  ก็ใหแตละหมูนะครับ ฝากหนังสือมายังทานสมาชิกฯ ดวย     
                                     รวบรวมเอกสารของผูสูงอายุท่ีมีท้ังบัตร    ท้ังหมายเลขบัญชี   ประเภทออมทรัพย  
                                     ของธกส.นะครับก็ใหตรวจสอบดูจะไดนัดทางเจาหนาท่ีธนาคารใหออกมารับบริการ   
                                     เราเองก็รีบดําเนินการเหมือนกัน    ในเดือนนี้ใครมีหรือยังไมมีก็ใหสงเอกสารเขามา   
                                     กอนนะครับ  สวนทางธกส.จะเขามาปด บัญชีใหวันไหนก็เดี๋ยวจะแจงใหทราบอีกที   
                                     ครับ ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครับ ทานใหทานสมาชิก ฯ  ชวยประสานงานกับทางผูใหญดูนะครับ  วาทางทาน   
       (ประธานสภา  ฯ)         ผูสูงอายุทานใดท่ีใสมุดบัญชีของธกส. อยูแลว    ก็ใหตรวจสอบดูดวยอีกนะครับวา    
                                     สมุดบัญชีของผูสุงอายุนั้นยังใชไดหรือไมนะครับ   ถายังไมมีก็ใหรีบดําเนินการครับ      
                                     ถารวบรวมไดเร็วก็จะไดแจงใหทางธกส. มาชวยใหบริการทานอาจจะเปนท่ีอบต.ก็    
                                     ไดครับ ขอเชิญคุณสมชาย  เพ่ิมเติมอีกนิดนึงนะครับ 

นายสมชาย  จันครา         -   ครับ   ขออนุญาตทานประธานสภา ฯ  ชี้แจงเพ่ิมเติมนิดนึงนะครับ  อยางทาน   
   (หัวหนาสํานักปลัด)           ผูสูงอายุทานใด  ท่ีเปนสมาชิกอสม.  ท่ีมีสมุดบัญชีของธกส. อยูแลว  ก็สามารถนํา   
                                     สมุดบัญชีนั้นไปใชไดเลยนะครับ  สามารถถายเอกสารพวกนั้นไปใชไดเลย  ไมตอง   
                                     ไปเปดบัญชีใหมนะครับ                                       

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครับ   มีทานสมาชิก ฯ  ทานใดท่ีจะเพ่ิมเติมตรงไหน  ม้ัยครับ    เชิญครับ 
     (ประธานสภา  ฯ)            คุณลือชัย 

   นายลือชัย  ใจมนต        -  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ ทุกทานนะครับ กระผมขอสอบถามเก่ียวกับ   
    (สมาชิกหมูท่ี 5)              การเปดบัญชีของผูสูงอายุเม่ือสักครูนะครับ ไมทราบวาการทําบัตรเอทีเอ็มตองเสีย   
                                     คาใชจาย  อยางไรหรือไมครับ   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ   มีทานสมาชิก ฯ  ทานใดท่ีจะเพ่ิมเติมตรงไหน  ม้ัยครับ    เชิญครับ 
     (ประธานสภา  ฯ)           คุณสมชาย 

นายสมชาย  จันครา         -  ครับ ในสวนของการเปดบัญชีนะครับ  ก็จะมีในสวนของเงินฝาก 500 บาท แลวก็ 
   (หัวหนาสํานักปลัด)          มีคาทําบัตรเอทีเอ็มอีก 250 บาท  รวมเปน  750 บาทนะครับ   
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -  ครับ  มีทานสมาชิก ฯ  ทานใด  มีขอสงสัยก่ียกับเรื่องใด  หรือจะเพ่ิมเติมตรงไหน   
     (ประธานสภา  ฯ)           ม้ัยครับ    เชิญครับ  คุณ  มณี 
 
    นางมณี  ปยพันธ        -   เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะคะ   ดิฉันอยากจะสอบถาม  
    (สมาชิกหมูท่ี 6)             เก่ียวกับผูสูงอายุท่ีเปนผูปวยติดเตียง   จะตองดําเนินการอยางไรคะ 
 
   นายสมชาย  จันครา      -   ครับ  สําหรับผูสูงอายุท่ีไมสามารถเดินทางไปไดก็สามารถท่ีจะมอบอํานาจใหผูท่ีได 
   (หัวหนาสํานักปลัด)           ไดรับมอบอํานาจไปดําเนินการไดนะครับมันจะมีใบมอบอํานาจใหไปเปดบัญชีแทน  
                                     สวนเอกสารก็จะเปนบัตรประชาชน  ก็จะเปนเอกสารท่ีเปนแบบฟอรมของธนาคาร  
                                     นะครับ    เดี๋ยวผมก็จะหามาใหนะครับ      ถาทานใดสะดวกท่ีจะไปเปดบัญชีเองก็  
                                     สามารถไปไดนะครับ แตก็ตองถือหนังสือท่ีทางทานนายก ฯ รับรองไปยื่นท่ีธนาคาร  
                                     ดวยนะครับ  เพราะถาไปมอบอํานาจกันเองไปเปดบัญชีเลย แตถาทานใดจะรอทาง  
                                     ธนาคารมาบริการท่ีนี่ก็ทําไดนะครับทางธนาคาร   ก็อาจจะไมดําเนินการใหนะครับ     
                                     เพราะเขาเองก็กลัววาจะมีปญหาเก่ียวกับการรับจางเปดบัญชี  ซ่ึงอาจะไมเปนผลดี   
                                     ตอทางธนาคารนะครับ   
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  มีทานสมาชิก ฯ  ทานใด  มีขอสงสัยเก่ียวกับเรื่องใด  หรือจะเพ่ิมเติมตรงไหน   
     (ประธานสภา  ฯ)          ม้ัยครับ  (สักครู)  นาจะไมมีนะครับ   ผมก็ขอขอคุณทานสมาชิก ฯ  ทุกทานท่ีไดให 
                                    ความรวมมือในการเขารวมประชุมสภา ฯ  วันนี้ก็ถือวาสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา    
                                    รางขอบัญญัติงบประมาฯรายจายประจําป 2563 ครบ 3 วาระแลวนะครับ ในชวง   
                                    ระหวางวันท่ี 15 – 26 สิงหาคม 2563 สําหรับสมาชิก ฯท่ีจะไปศึกษาอบรมดูงาน  
                                    ก็เดี๋ยวรอรับเอกสารกําหนดการหลังจากเลิกประชุมดวยนะครับ ถาไมมีอะไรแลวผม  
                                    ผมก็ขอใหอํานาจแหงคุณพระศรีรัตนตรัย      และสิ่งสิ2่งศักดิ์สิท2ธิ์2ท่ีสิงสถิตอยูในท่ัว   
                                    ราชอาณาจักรไทยนะครับ จงปกปองคุมครองทาน ก็ขอใหทานมีแตความสุข  ความ   
                                    เจริญ คิดสิ่งหนึ่ง  ประการใดก็ขอใหไดดังใจปรารถนา   กระผมก็ขอปดการประชุม   
                                    สมัยสามัญท่ี 3  ประจําป  2562  ครับ 
                                                                                   
                                  -  ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 
 
                               (ลงชื่อ)                                                           ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                         (นายภานุเดช   สัมนา) 
                                         เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 
 
 
                                 
 
 

      

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enTH840TH840&tbm=isch&q=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjFtsvTz7PkAhULH48KHVlEAjYQkeECCEsoAA
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             (ลงชื่อ)                                                 กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                        (นางสําเนียง  เหมือนสวรรค) 
                        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูท่ี 3 

 

            (ลงชื่อ)                                                     กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                           (นายสมยศ  ครบสุวรรณ)  
                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูท่ี 9 

 

                  ลงชื่อ)                                             กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                      (นางสาวกัลยานีย  ใจมนต) 
                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูท่ี 1 

 
    - การรับรองรายงานการประชุม 
.…….สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร....ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้...ในการประชุมสภาอบต....
โคกเพชร...สมัยวิสามัญท่ี....2...ประจําป...2562......เม่ือวันที…7…..พฤศจกิายน....2562………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
..     

                                   
                         (ลงชื่อ)                                             
                                              (นายจามเรศ    ภูมิประดับศรี) 
                         ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
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