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เริ่มประชุมเวลา   9.0๐   น. 

        เมื่อไดเวลา  ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเขาหองประชุมและ
ไดนับจํานวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมในวันนี้ไดเขาประชุม  20 
ทาน  ไมมาประชุม  -  ทาน  จากนั้นไดกลาวเปดการประชุม   และดําเนนิการประชุม  ตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
    ระเบียบวาระที่  1        - เรื่องประธานแจงในที่ประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -ครับ  ในวันนี้ก็เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร สมัยสามัญ 
    (ประธานสภา ฯ)           ที่ 3 ประจําป 2564 ครั้งท่ี 3 ระเบียบวาระของการประชุมในครั้งนีก็้จะเปนการ   
                                   พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณประจําป 2565  ในวาระที่ 3 ก็จะเปนการลง  
                                   มติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอไปเขาสูระเบียบ  
                                   วาระตอไปครับ   

   ระเบียบวาระที่  2        - เรื่องรับรองการประชุมที่ผานมา 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -ครับ   ก็ขอใหทานสมาชิกฯไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมาดนูะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)            ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2564   วันที่ 23 สิงหาคม    
                                   สิงหาคม  2564  ใหทานสมาชิก ฯ ตรวจสอบดูนะครับวาสวนไหนบางที่ผิดหรือ              
                                   ถามีขอตกบกพรองประการใด ก็จะไดนําไปแกไขตอไป  เชญิครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี– มีสมาชิกทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมมั้ยครับ    ถาหากวาไมม ี 
      (ประธานสภา ฯ)         ผมก็จะขอมติในท่ีประชุมนะครับ (สักครู) ครับ  ทานสมาชิก ฯ ทานใด   เห็นควร                 
                                   รับรองการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําป 2564 กรุณายกมือขึ้นครับ                                    

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

   ระเบียบวาระที่  3       -  กระทูถาม   
                                      (ไมมี) 

   ระเบียบวาระที่  4       -  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 

   ระเบียบวาระท่ี  4.1    -  การพิจารณารางขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2565                              
                                  วาระที่  3  -   เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําป                         
                                                    งบประมาณ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับผม  ตามที่เราไดประชุมกันมาแลวนะครับ 2 วาระดวยกัน วาระรับหลักการ   
     (ประธานสภาฯ)            วาระแปรญัตติ   ซึ่งวันนี้คงจะไมมีอะไรนะครับ ที่จะตองอภิปรายกันเพราะมาถึง   
                                    ในวาระที่ 3 แลวก็จะขอมติกันเลยนะครับวาทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ ใหตรา  
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                                    รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565   เปนขอบัญญัต ิ 
                                    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565  กรุณายกมือขึ้นครับ 

       มติท่ีประชุม          -   มติที่ประชุมเปนเอกฉันท  ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป        
                                     งบประมาณ 2565  เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี     
                                     (ประธานสภางดออกเสียง)                            

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ  เขาสูระเบียบวาระตอไปกันเลยนะครับ 
       (ประธานสภาฯ)          

   ระเบียบวาระท่ี  5       -   เรื่องที่เสนอใหม 
                                         (ไมมี) 
 
   ระเบียบวาระท่ี 6         -  เรื่องอื่นๆ         

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ   ทานปลัด ฯ  มีอะไรจะนําเสนอตอที่ประชุมสภาฯ ก็เชิญไดครบั 
     (ประธานสภา ฯ)                                       

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน   - ครับ ขอบคุณครบัทานประธานฯ เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ ทุกทาน 
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)       นะครับวันนี้ก็จะเปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งท่ี 3 ประจําป 2564 
                                    วันนี้วันที่ 26 พรุงนี้ก็เปนวันปดสมัยประชุมสภาฯ พวกเราก็ไดทําหนาที่ในฐานะ 
                                    ของกรรมการพิจารณารางฯ หรือฝายนิติบัญญัติ   ทําหนาที่ในการตราขอบัญญัติ 
                                    งบประมาณรายจายประจําปของแตละทองถิ่นอยางของตําบลโคกเพชรเอง   ผม  
                                    เสนอโครงการไป 3 โครงการ นะครับ ในสวนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   ก็ไดมา    
                                    2 ก็เปนโครงการที่ใหญพอสมควรโครงการแรก  ก็คือ การกอสรางถนนคอนกรีต  
                                    เสริมเหล็กสายบานตาองครอบหนองตาเตรือมประมาณนี้นะครับพ้ืนที่ดําเนินการ 
                                    นาจะประมาณ 2 กิโลเมตรได อีกโครงการก็ถนนคอนกรีตเชนเดียวกัน สายบาน 
                                    โคกเพชร -บานเสลา ระยะทางก็นาจะประมาณ 2 กิโลเมตรกวา ๆ  งบประมาณ    
                                    4.9 ลาน สวนโครงการแรกประมาณ  3.4 ลาน อันนี้เปนในสวนของฝายบริหาร 
                                    และสํานักงานดําเนินการในสวนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไมเก่ียวกับงบประมาณ  
                                    ของเรานะครับเปนงบประมาณที่เราไดมาจากสํานักงบประมาณนะครับ  ซึ่งอันนี้ 
                                    ก็เรียนทานสมาชิกฯ วาในสวนของป 2565 ทานก็ยังจะตองปฏิบัติหนาทีต่อไป 
                                    อยูนะครับ ซึ่งผมคดิวาอยางเร็วสุดในการจัดการเลอืกตั้งก็นาจะประมาณปลายป  
                                    อยางชาสุดก็นาจะเปนประมาณกลางปหนานะครับ ก็ตองรอใหสถานการณโควิด 
                                    ไดคลี่คลายลง ก็เรียนทานวาในป  2565    เราก็ตองรองรับในสวนงบประมาณ 
                                    ตางๆ  อยางขอบัญญัติที่เราไดอนุมัติเห็นชอบ มาแลวเมื่อสักครูเราก็จะเสนอให 
                                    ทานลงนาม  เพ่ือนํามาประกาศใชบังคับตอไป  ทีนี้ในสวนของงบอื่น ๆ  ก็ขอให   
                                    ทานสมาชิกฯไดติดตามดูละกันนะครับ  ประสานกับผมหรือทานนายกฯ  ก็ไดวา 
                                    ยังมีในสวนของงบประมาณอ่ืนอีกไหม   ที่เราจะตองมาพิจารณารวมกัน    ไมวา 
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                                  จะเปนเงนิเหลอืจายเงินสะสมเงินทุนสํารองเดี๋ยวใหทางสํานักงานสรุปเรื่องรายจาย  
                                  รายจายในแตละปกอน ถาปดบัญชีแลวเราก็มาดูกันวามันมีเงินเหลือจายไหม ก็มา  
                                  ดูกันอีกทีวา ถายังไมดําเนินการก็ตกเปนเงินทุนสํารองสะสมไป     ทีนีเ้ราจะมาพูด 
                                  ถึงงบประมาณในสวนกลาง เมื่อคืนนี้ผมก็ไดคุยกับเพ่ือนที่อยูจังหวัดเขาก็สอบถาม 
                                  วาทางอบต.เราไดดําเนินการของบประมาณเงนิเหลือจายไหม  ผมก็แจงไปวาไมได 
                                  ขอไป เนื่องจากทางเรายังมีปญหาในการจัดทําขอมูลรายละเอียดงาน     เนื่องจาก 
                                  เราเองยังไมมีชางปฏิบัติงาน   กําลังอยูระหวางการปรับเปลี่ยนอยู    เดี๋ยวรอใหได 
                                  บุคลากรทางชางเขามาออกแบบมาประมาณราคาใหถูกตองครบถวนกอนเพราะวา 
                                  การดําเนินการในสวนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทางสตง.เขาตรวจเขม  ดังนั้นเวลา 
                                  ดําเนินงานนี่ก็ตองรัดกุม เอกสารตองถูกหนางานก็ตองถูกก็เลยตองระวังเปนพิเศษ  
                                  เพราะหนวยตรวจออกเยอะ แลวก็ตรวจเขมขนในสวนปนี้ผมก็เลยยังไมไดทําไปรอ 
                                  ในป 2565 เลย ตอนนี้ยังไมถึง 50 เปอรเซ็นตของปริมาณงานที่ทําได  ก็เลยตอง 
                                  ชะลอทุกอยาง อันนี้นําเรียนทางสภา ฯ เปนขอมูลไว จริง ๆ  ผมอยากจะไดวิศวกร 
                                  ประจําอบต.เลย ก็เลยไดคุยกันเลย วาจะมีใครมาหรือเปลา   ตรงนี้เปนขาราชการ 
                                  เลยนะครับ ที่สามารถเซ็นรับรองแบบได คํานวณงานได    แตตองเปนวิศวกรโยธา 
                                  เทานั้น ยังไมไดขอมูลวามีไหม แตเราจะเปดกรอบเพ่ือรับวิศวกร   ซึ่งตรงนี้งานเขา  
                                  จะตองละเอียดรอบคอบกวาพวกนายชางโยธาเพราะงานในสวนอบต.นี้มันตองการ 
                                  เทคนิคในสวนที่สูงเทียบเทากับงานราชการสวนกลางเลย    มันก็เลยจะเปนปญหา 
                                  เวลาเราถูกสตง.ตรวจ  เราทํางานกันขุดลอกคลอง  หนอง    เราไมมีการสองกลอง  
                                  ดูระดับ ไมมีการวางจุดไวพอสตง.ถามมา ละติจูด ลองติจูดอยูตรงไหน  เราเองไมรู   
                                  อันนี้ก็เรียนทานวากระบวนการมันอยูตรงนี้  ก็กําลังแกกันอยู  ก็นําเรียนทานวันนี้ 
                                  ก็คงจะใชเวลาไมเยอะ เพราะชวงบายผมเองก็มีภารกิจอยู   ในสวนของโครงการที่   
                                  ทานสมาชิกฯ สอบถามมาในเรื่องของโครงการผมก็จําไดหมด แตก็เดี๋ยวเราอาจจะ 
                                  ตองคุยรายละเอียดกันอีกซักครั้งหนึ่ง ก็ยังมีในสวนของหลายๆ หมูบาน     ในสวน 
                                  อื่นๆ ก็คงไมมีอะไร ผมก็จะขอนําเรียนในสวนที่สําคัญๆ กอน  ผมเองก็ขอขอบคุณ 
                                  ทานสมาชิก ฯ ทุกคนที่ไดชวยกันในเรื่องของขอบัญญัติงบประมาณรายจายป 65  
                                  ที่พวกเราเองไดเห็นชอบไปแลว ก็ตองขอขอบคุณไว ณ ที่นี้ สภาฯ ของเราไมเคยมี 
                                  ขอโตแยง   ไมเคยมีปญหาในการพิจารณาในภารกิจงานของทางฝายบริหาร   ทาง 
                                  ขาราชการประจํา  ยังไงก็ตองขอบคุณทานที่เขาใจทางพวกเรา แลวก็ชวยกันนําพา 
                                  อบต.โคกเพชรเราไปสูเปาหมายที่พ่ีนองประชาชนจะไดมีความสุขกัน ผมเองก็ตอง 
                                  ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง  ขอบคณุมากครับ               

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - ครับ    มีทานสมาชิกฯ ทานใด จะนําเสนอตอที่ประชุมสภาฯ ก็เชิญไดครบั 
     (ประธานสภา ฯ)         เชิญครับ  คุณภานุเดช                          

นายภานุเดช    สัมมนา    - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ ทุกทานครับ ผมขอสอบถามเรื่องน้ําประปา 
      (สมาชิกฯหมูที่ 7)       นะครับ ที่บานโนนสําราญ  ไมทราบวาอบต.มีงบประมาณที่จะไปแกไขบางหรือยัง  
                                  เนื่องจากทางหมูบานไดมีประชามติการถายโอนมาใหที่อบต. แลวนะครับ    
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                                  ซึ่งวันนั้นทางอบต.เอง  ก็ไดมีการแจงกับชาวบานวาจะแกไขปญหาหลาย ๆ  อยาง 
                                  ชาวบานก็ดีใจ ไดตั้งมิตเตอรไปก็เยอะแตตอนนี้ก็สั่งไปหยุดแลวนะครับ   เพราะวา 
                                  น้ําเคม็ ลางหนา  ซักเสื้อผาก็ไมมีฟอง แลวก็ชาวบานสวนหนึ่งท่ีไมมีเงิน  ก็ไปเจาะ 
                                  บอน้ําตื้นใชกันเองก็เยอะ   สวนคนที่เขาไมมเีงินไปเจาะเขาก็ใชในสวนของประปา 
                                  อบต.  ผมก็อยากจะถามวาเมื่อไหรทางอบต. จะชวยแกไขปญหาตรงนี้ไดบางครับ  
                                  ขอบคุณครับ   อีกเรื่องก็คือ ณ สถานที่สงน้ําประปา ตอนนี้อยากใหทางทานปลัดฯ    
                                  ไดสั่งเจาหนาที่ที่เก่ียวของเขาไปดูแลดวยนะครับ   เพราะวาตอนนี้รกเหมือนปาชา 
                                  เลยนะครับ อยากฝากตรงนี้ไวดวยนะครับ   ขอบคณุครับ 

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน  - ครับ  ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  ไดตอบขอซักถามท่ีทานสมาชิก ฯ  ภานุเดช    
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)      ได   สอบถามมานะครับ สวนของประปาที่เราคยุกันหลายรอบแลว ทางหมูบานก็ 
                                  ยืนยันจะใหเจาะอีกหนึ่งบอทางเราก็ไมขัดของท่ีจะเจาะเราก็เตรียมทํางบประมาณ   
                                  ทีนี้ปญหาก็คือตรงที่เราจะเจาะมันไมมีไฟก็ตองเตรียมไฟฟา  เพ่ือเขาไปดําเนินการ  
                                  ซึ่งกระบวนการในการคาํนวณงาน  การทํามันคอนขางยาก  มันตองใชเวลาสํารวจ 
                                  กันพอสมควรเลย  ก็เลยวายังไมไดออกแบบมาเปนรูปแบบรายการ    เพราะวาถา 
                                  จะทํามันตองทําในรูปแบบโรงสูบตองมีท่ีเก็บอุปกรณระบความปลอดภัยดานไฟฟา      
                                  ทุกอยางก็คุยกันแลววารูปแบบนาจะออกมาเปนแบบนั้นซึ่งในขอขัดแยมันก็ยังมีใน 
                                  ที่ประชุมเจาหนาที่  ที่บอกวามันมีปญหาเรื่องน้ําเค็ม  เขาไมมั่นใจวาทําแลวมันจะ 
                                  แกไขปญหาน้ําเค็มไดหรือเปลา  แตเราก็คุยกับฝายบริหาร  ทานนายกฯ วา   เมื่อ 
                                  หมูบานยืนยันก็ตองตามนั้น  ซึ่งตอนนี้อยูในระหวางการออกแบบทํา  แลวก็ที่เปน 
                                  ประเด็นอีกอยางก็คอืที่สาธารณประโยชน ตรงนั้นมีกรณีพิพาท แลวถาเราไปทําซ้ํา 
                                  ลงไปมันก็จะยิ่งสรางความขัดแยงขึ้นมาอีกหรือไม   อบต.ก็ยังตองรับผิดชอบ    ถา 
                                  โดนรองอบต.ก็จะโดน   ในฐานะผูคุมครองดูแล ไมมีอํานาจไปทํานะครับ ทําไดแค 
                                  คุมครองดูแล การที่จะเขาไปทําไดตองขออนุญาตตามข้ันตอนผานที่ดินผานอําเภอ 
                                  อําเภอ ผานจังหวัด ไปที่กระทรวง ก็ใชเวลาอีกก็เปนอีกประเด็นที่เราตองพิจารณา 
                                  แตถาเปนกรณหีมูบานไมเปนไรสมมติวาหมูบานไปหางบประมาณมาทําเอง  คนที ่ 
                                  จะไดรับผลกระทบถาเกิดการรองเรียน  ก็อาจจะเปนทางผูใหญบาน   แตถาทําไป 
                                  เพ่ือประโยชนของประชาชนในภาพรวมก็ไมเปนไรแตที่ตรงนี ้มันก็มีปญหาวามีคน 
                                  ที่ครอบครองอยู แตวาทานนายก ฯ  ก็เห็นชอบแลวใหดําเนินการก็สรุปวานาจะไป 
                                  อยูในงบประมาณหนาก็ตองดูในเรื่องของสถานการณทางการเงินของอบต.เราดวย 
                                  นะครับ  เพราะวามีปญหาหลายหมูบานที่เดือดรอนกัน บานเสลา  ก็มีเรื่องของน้ํา 
                                  จะทวม เรื่องฝาทอระบายน้ํา ซึ่งไมอยูในแผนงานปกติ อันนี้ก็เรียนแจงทานสมาชิก  
                                  สวนเรื่องของสถานที่ที่มันรก ผมก็ไปเห็นแลว  สภาพมันทรุดโทรมมาก  มันไมควร 
                                  เปนแบบที่ผลิตน้ําเลย  ก็เลยวามันตองแกไขทั้งระบบเลย  ผมก็ขออนุญาตนําเรียน  
                                  เพียงเทานี้กอนนะครับ  ก็ฝากทานสมาชิกฯ ไดนําเรียนกับพ่ีนองประชาชนนะดวย    
                                  ขอบคุณครับ 
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี-ครับ    มีทานสมาชิกฯ ทานใด จะนําเสนอตอที่ประชุมสภาฯ ก็เชิญไดครับ 
     (ประธานสภา ฯ)         เชิญครับ  คุณบรรดร            

นายบรรดร  ใจมนต        - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯทุกทานนะครับ   วันนีผ้มก็จะขอพูดถึงเรื่อง 
  (สมาชิกฯหมูที่ 2)           หองน้ําในสํานักงานนะครับ  ตรงฝงหนาหองประชุมสภาฯ เนือ่งจากมันทรุดโทรม 
                                  มากเลยนะครับ โดยเฉพาะตรงโถปสสาวะตรงหองน้ําชายนะครับก็อยากจะใหทาง 
                                  สํานักงาน ไดเอาใจใสตรงนี้ดวยนะครับ     เพราะจะวาไปมันก็ใชการไมไดเลยครับ    
                                  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ    เชิญทานครับปลัด ฯ 
     (ประธานสภา ฯ) 

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน  -  ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ นะครับ ผมขอนําเรียนอยางนี้นะครับวา หองน้ําตรงนี้ 
  (ปลัดอบต.โคกเพชร)         มันแกยังไงก็ไมจบ  ไมรูวาเปนยังไง  เอางบลงไปตั้ง 2 ครั้ง ก็ไปยังไมจบ ไมรูเปน 
                                    อะไรผมเขาไปครั้งนึงแลวก็ดูแลวมันยังไมดีขึ้นเลย    ก็เลยวาตรงนี้นาจะประคอง 
                                    ใชใหมันหมดอายุไปกอน ผมมาครั้งแรกมาเห็นหองน้ํา   ผมก็ไมคอยเห็นดวยเลย 
                                    นะครับ เพราะมันอยูตรงหนาหองประชุม มันใกลไปแตวาสรางไปแลวก็ไมเปนไร    
                                    เดี๋ยวเราคอยมาวากันใหม  ทีนี้ที่จะมาปรึกษาทานก็คือตรงขางหลังซึ่งมันต่ํามาก 
                                    แลวมันก็ใชมานานมาก ก็ใหทางสํานักงานทําเรื่องเสนอเขามาในแผนไว    จะขอ 
                                    สรางใหมเลย มันตองทําเยอะ มันตองรื้อใหมหมดเลย ก็เรียนแจงทานวาทําตรงนี้ 
                                    มันจะดีใหม  แตจริง ๆ ผมอยากใหอยูในดานกวางกวานี้ ใหเปนถนนโลงๆ ก็ตอง 
                                    ทําใหมันสวยกวานี้ใชระบบใหมเปนถังบําบัดวางแลวก็จัดสวนจัดอะไรใหสวยงาม   
                                    ไมแนใจวาวัดเขา เห็นดวยไหม หรือวาจะขยับไปที่อ่ืนเลยไกลจากหองประชุมเลย   
                                    ตรงนีถ้าไมเอา หมดอายุก็ทิ้งไปเพราะวาหองประชุมนี้ก็สวยแลวนะ  ทานสมาชิก 
                                    ทานใดมีขอเสนอแนะก็ลองบอกกลาวกันดูครบั   ขอบคุณมากครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ   เชิญทานณรงศลิป   ครับ 
     (ประธานสภา ฯ) 

นายณรงคศิลป  ดวงธนู     -  ครับ ขออนุญาตทางประธานสภาฯ แลวก็ทางเลขานุการสภาฯ  ดวยครับ    สวน               
  (สมาชิกฯหมูที่ 5)             ของผมเองก็จะเปนเรื่องของทางชุมชนบานระกาเขาฝากมา     เรื่องแรกผมเองก็ 
                                    ขอขอบคุณทางสภาฯ ทางผูบริหารที่ไดอนุมติ  ในสวนของการจายขาดเงนิสะสม     
                                    ในการอนุมัตสิรางถนนดินตัดใหมแตก็มีผลกระทบที่ตามมาคือชวงการสรางถนน 
                                    นั้น    ทางดานผูรับเหมาไดดําเนินการนอกเหนือจากงานที่ตกลงกันไวที่ตกลงกัน 
                                    คืองานถม     แตในกรณนีี้ผูรับเหมาไดดําเนินการขุดไหลทางเพ่ือทําการกอสราง 
                                    ถนนดังกลาว  แลวหลังจากนั้นก็ไมกลับมาถมทีห่รือทําใหกับคืนสูสภาพเดิมตรงนี ้ 
                                    ก็เลยสอบทางไปยังทานปลัดฯ นะครับวา   กรณีหลังจากนี้จะดําเนินการอยางไร 
                                    กันตอไปอีกประเด็นนึงก็คือตรงถนนเสนนี้ก็นาจะมีการตรวจรับไปแลวแตรายชื่อ   
                                    คณะกรรมการตรวจรับผมเองยังไมรูจักชื่อเลยวาใครบาง แตเห็นวาไมมีรายชื่อใน 
                                    สวนของกองชางซักคน ในการตรวจรับดังกลาวถูกตองหรือไม ในเมื่อไมสอบถาม 
                                    ชาวบานวาถนนดงักลาวหนาดินสูง 80 เซนติเมตร กวาง 4  เมตรทางชุมชนเขา 
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                                    มองดูวาพื้นถนนบางชวงความกวางมันยังไมได ชาวบานเขาก็รองเรียนมา ก็ขอให 
                                    ทางทานปลัดฯ ไดชี้แจงตรงนี้ดวย กระผมจะไดไปชี้แจงกับทางชาวบานถูก  เรื่อง 
                                    ตอมาก็คือระบบน้ําประปาตําบลโคกเพชรที่ขยายไปถึงบานระกา   ซึ่งการจายน้ํา  
                                    อุปโภคบริโภคไมมีความสะอาดผมก็เขาใจวามีการขุดลอกหวยแตกรณีการปลอย 
                                    น้ําใหชุมชนใชประโยชนทั้ง ๆ  ที่รูวามันสกปรก    ก็ควรที่จะนาจะมีการคัดกรอง   
                                    อยางเพียงพอ  ก็เลยคดิวา ในทุกปมันมีงบประมาณในสวนของการดูแลในระบบ 
                                    ประปา งบประมาณตรงนี้ถารวม ๆ กัน     มันสามารถสรางถังประปาไวใชเองได   
                                    แตการตั้งงบประมาณท่ีผานมา    ก็คอืเปนการใชงบประมาณโดยเปลาประโยชน  
                                    บอพักน้ําที่ทํามาใหม  ผมไดทราบจากเจาหนาที่วาทําไมไมมีการพักน้ําใหสะอาด 
                                    กอน  คอยใหชาวบานใช ชาวบานก็บนวาอบต.ทําไมไมดูแล ฝากทางทานปลัด ฯ   
                                    ทานผูบริหารไปดูวาบอพักน้ําทีเ่ราเสียงบประมาณไป  สามารถแกปญหาไดอยาง 
                                    จริงจังหรือไม  ผมก็มีเรื่องท่ีจะนําเรียนตอสภาฯทราบเทานี้ครับขอบคุณมากครับ  

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ   ทานรองณรงศิลป  ก็มีอยู 2 เรื่อง นะครับ  เรื่องดินกับเรื่องน้ํา            
     (ประธานสภาฯ)             ก็เดี๋ยวนําเรียนทานปลัด ฯ  ชวยชี้แจงนะครับ 

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน   - ครับ ก็ขอขอบคณุทานรอง ฯ นะครับ ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ  นะครับ ผมขอ  
  (ปลัดอบต.โคกเพชร)         เรียนอยางนี้นะครับวา   ในกรณถีนนดินบานระกานะครับในสวนของขนาดกวาง     
                                    4 เมตร  ยาว 300 กวาเมตร  ตรงนี้ก็จะใชคําวากวางเฉลี่ยนะครับ  อาจจะเปน 
                                    บางชวงเพราะถนนดินมันไมถาวรก็เดี๋ยวผมจะสอบถามไปยังผูเก่ียวของดูนะครับ    
                                    วามันเปนยังไง เพราะวาทางปลัดฯไมไดไปดูเลย     ก็อาจจะมีขอบกพรองบางใน 
                                    สวนการทํางาน ในเรื่องความสามารถในการทํางานดวย โดยปกตินี้  ผมก็จะตอง 
                                    พิจารณาในเบื้องตนจะไมปลอยผูรับจางทั่วไปทํางาน บางคนไมมีเครื่องจักร ไมมี 
                                    งบประมาณ แตอยากทํางานก็เปนเรื่องยากการจะไปเชาเครื่องจักรเขามาทํางาน     
                                    หรือการจะไปซื้อของตางๆ เปนเรื่องยากถาเราไมมีเครดิต ก็เปนรายละเอียดของ 
                                    งาน เดี๋ยวผมจะสอบถาม ไปยังนอง ๆ ในสํานักงานดู  เพราะวาตรงนี้มันยังมีการ 
                                    ประกันงานอยู ถายังไงก็เดี๋ยวจะไปแจงใหเขาไปแกไขปกติการทําถนนดินมันตอง 
                                    มเีครื่องจักร  มีรถน้ํา รถแบคโฮ  มีรถบด เอาแบบมาตรฐาน  ไมตองถึงขนาดรถ  
                                    บดลอ เหล็กหรือลอหนาม  อันนั้นมันงานลาดยาง  การคํานวณงานดินนี้ก็จะเปน 
                                    ดินขนนะครับท่ีใหไป  สวนหนางานจะ เปนยังไงก็ตองไปขนดินมาไมใชบอดินยืม    
                                    ผมก็จะถามผูเก่ียวของดูนะครับ ยังไงก็จะใหเขาไปตรวจสอบ ถามันเสียหายหรือ   
                                    ไมได มาตรฐานก็ใหเขาไปแกไขให  สวนเรื่องประปาก็เปนเรื่องใหญพูดกันไมจบ 
                                    ชวงทีผ่านมาทําการขุดลอกตรงหวยโคกเพชร น้ําก็แหง  เวลาเอามาผลิตน้ําไดไม 
                                    ครบถวน  ก็เปนปญหาไปดูฝงทิศใตทํานบ ใตฝายลงไปก็แหงหมด    ตอนแรกวา 
                                    จะทําโรงสูบตรงบานตาองค   ท่ีพวกเราอนุมัติงบไปแลววาจะทําลงไป 10 เมตร   
                                    ตอนนี้ไปดูแลวไมได  คงดูดน้ําไมได  ก็ยังไมรูวาจะยังไง  เห็นวาชาวบานดูดน้ําใช 
                                    รดพริก  รดผักกัน ใสนาขาว   จนแหงหมดแลว  ฝนตกมาก็ไมมีน้ํา  ขาวก็ไมฟน  
                                    ก็อาจจะใชวิธีอยางทานภานุเดช คอืขุดบอน้ําตื้น ถาใชไดก็ใชกอนแตถาไมมีจริงๆ  
 
 

เราก็จะใช.../ 
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                                    เราก็จะใชรถบรรทุกน้ํารองเรียนเขามา    เราจะวิง่เอารถน้ําไปเติมใหทุกหมูบาน  
                                    เดีย๋วจะทําแผนออกไปทุกหมูบานก็เรียนทานรองประธานสภาฯ ไปเบื้องตนกอน 
                                    นะครับวาตอนนี้มันเกิดปญหาแบบนี้    ก็จะลองหาวิธีอ่ืนดู    ผมก็ขอนําเรียนไว 
                                    เพียงเทานี้กอนนะครับ  ขอบคณุมากครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ   เชิญคุณภานุเดช ครับ 
     (ประธานสภาฯ) 

นายภานุเดช    สัมนา       - ครับ ขอนุญาตเพิ่มเติมสอบถามในเรื่องของศูนยพักคอยนะครับซึ่งเมื่อคืนทราบวา  
   (สมาชิกหมูที่ 7)             มผีูปวยเขาไปที่ศนูยพักคอย 4 ทานนะครับ  ที่บานโนนสําราญ   ทีนี้ชวงกลางคนื  
                                   มันก็ไมมีเวรยามทางผูใหญรจนาหมูท่ี 7ก็สอบถามมายังกระผมวาไดเขาไปเปดไฟ 
                                   ที่ศูนยพักคอยหรือเปลา  เราก็ตกใจ ผมก็ขอสอบถามไปยงัทานปลัดฯ นะครบัวา 
                                   จะสั่งการใหอปพร.เขาเวรในชวงกลางคืนดวยไหมครับจะไดชวยดูกันแล เพราะวา   
                                   จะไดชวยดูผูปวยกันดวยทั้งในตอนกลางวันและกลางคืน  ขอบคุณมากครับ 

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน  - ครับ กรณีในสวนของตรงนี้ กรณีไมมีผูปวย   เราจะใหเขาเวรเฉพาะชวงกลางวัน  
  (ปลัดอบต.โคกเพชร)        นาจะ 2 คนแตถากรณีมีผูปวยทางหัวหนาสมชายเขาก็จะปรับใหทางอปพร.ไปเขา 
                                   ทั้งกลางวัน กลางคืน เหมือนเดิมก็ไมเปนไรผมก็คุยกับทานนายกฯ ไปแลว  ยังไงก็ 
                                   ฝากในพ้ืนที่โทรหาทานนายก ฯ หรือปลัดฯก็ไดนะครับจะไดสั่งการไปทันทีไดครับ   
                                   ก็ขออนุญาตนําเรียนเพียงเทานี้กอนครับ  ขอบคณุครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี-ทานสมาชิกฯ ทานใดมีขอสงสัยหรือเพ่ิมเติมตรงไหนอีกไหมครับ ไมมีแลวนะครับ 
      (ประธานสภาฯ)          ถาไมมีแลว ผมก็ขอขอบคุณทานสมาชิก ฯ    ที่ไดใหความรวมมือรวมเขาประชุม 
                                   ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปบประมาณ    2565    
                                   ผมก็อํานาจคุณพระศรรีัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิจ์งปกปองคุมครองทั้งในชีวิตและ 
                                   ทรัพยสินของพวกทานนะครับ    คิดถึงสิ่งหนึ่งประการใด ขอใหไดดังใจหมายทุก 
                                   ประการ ขอใหทุกทานมีความสุข ความเจริญ  ผมก็ขอปดการประชุมในวันนี้   ไว   
                                   เพียงเทานี้ครบั 

                                   -  ปดประชมุเวลา  ๑2.๐๐ น 
 
 
 
                                   (ลงชื่อ)                                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                 (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                                  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 
 
    

                               (ลงชื่อ)                                        กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                           (นางสําเนียง  เหมือนสวรรค) 
                           สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่  3 
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                          (ลงชื่อ)                                              กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                           (นายสมยศ  ครบสุวรรณ)  
                          สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   หมูที่  9 

    
 -    การรับรองรายงานการประชมุ 

…………สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  ไดมีมติรับรองราบงานการประชุมสภา ฯ ครั้งนี้ ในการประชุม
สภา ฯ สมัยวิสามัญ ที่  2 ประจําป 2564  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564.......................   

 
                              
                            (ลงชื่อ)                                             ผูตรวจสอบรายงานการประชุม    

                                                 (นายจามเรศ    ภูมิประดับศรี) 
                              ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


