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เร่ิมประชุมเวลา   9.๓๐   น. 

                  เมื่อไดเวลา  ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเขาหองประชุม  
และไดนับจํานวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม   ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมในวันน้ีไดเขาประชุม 22  
ทาน   ไมมาประชุม  1  ทาน   โดยนายจามเรศ  ภูมิประดับศรี   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล โคกเพชร   
ไดเปนตัวแทนจุดธปูเทียนบูชาพระรัตนตรัย     จากนั้นไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้  

    ระเบียบวาระที ่ 1        - เรื่องประธานแจงในที่ประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ   สําหรับวันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  สมัย  
    (ประธานสภา ฯ)            สามัญที่  1  ประจําป 2563  เขาสูระเบียบวาระ ที่ 2 นะครับ เรื่องหลัก ๆ ใน   
                                    วันน้ีหลัก ๆ ก็จะมีอยู 2 เรื่องนะครับ 

   ระเบียบวาระที่  2         - เรื่องรับรองการประชุมที่ผานมา 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ      ก็ขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมานะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)              เปนการประชุมสภาสมัยสามญัที่ 1 ประจําป 2563  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ                       
                                     ถามีขอตกบกพรองประการใดก็จะไดนําไปแกไขตอไป 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - มีสมาชิกทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมม้ัยครับ  ถาหากวาไมมี 
     (ประธานสภา ฯ)           ผมก็จะขอมติในที่ประชุมนะครับ  (สักครู)  ครับ    ทานสมาชิกทานใดเห็นควร                     
                                    รับรองการประชุมสมัยสามัยที่  1  ประจําป 2563  กรุณายกมือข้ึนครับ 

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

   ระเบียบวาระที่  3      -   กระทูถาม   
                                      (ไมมี) 

   ระเบียบวาระที่  4       -   เร่ืองที่คณะกรรมการสภาทองถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  
                                       (ไมมี) 

   ระเบียบวาระที ่ 5       -   เรื่องที่เสนอใหม. 

   ระเบียบวาระที่  5.1    -    การพิจารณาการขออนมุัติการแกไขเปล่ียนแปลงคําสั่งชี้แจงงบประมาณ     
                                     ครั้งที่  2 งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ 

   ระเบียบวาระที่  5.2   -     การพิจารณาการขออนุมัตกิารโอนงบประมาณคร้ังที่ 4  งบลงทุน  หมวดคา   
                                    ครุภัณฑ  ที่ดิน และสิ่งกอสราง 
  

นายจามเรศ…/ 
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ   ก็ขอใหทางทานหัวหนาสมชายไดช้ีแจงรายละเอียดในการขอนุมัตกิารแกไข                            
     (ประธานสภา ฯ)          เปลี่ยนแปลงคําส่ังช้ีแจงงบประมาณ  ครั้งที่  2 งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ ครับ 

 นายสมชาย  จันครา        - เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิกทุกทานนะครับ   คณะผูบริหารทุกทาน 
  (หัวหนาสํานักปลัด)         นะครับ ในสวนการขอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงคาํสั่งชี้แจงงบประมาณ ครั้งที่ 2      
                                  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ก็จะเปนอํานาจของสภา ฯ นะครับ  ใหทานสมาชิกด ู  
                                  ตามเอกสารที่มีอยูประมาณ  3 – 4 แผนนะครับ  สบืเน่ืองจากทางสาํนักงานปลัด  
                                  เก่ียวกับงานปองกันฝายพลเรือน   ไดตั้งงบประมาณไวจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรไว    
                                  1 เครื่องนะครับซี่งเปนคอมพิวเตอรแบบ all in one งบประมาณ 23,000 บาท    
                                  สืบเนื่องจากกระทรวงดิจิทัลไดประกาศหลกัเกณฑราคากลางใหม      ทําใหเราจะ   
                                  จัดซื้อก็ตองทําราคากลางใหมนะครับ  จําเปนตองใหทางสภา ฯอนุมัติกอนนะครับ      
                                  ถึงจะจัดซื้อได  ขอความเดิมจะเปนเครื่องคอมพิวเตอร  all in one ซื้อตามเกณฑ   
                                  เมื่อเดือน 15มีนาคม  2562 ที่แกไขใหม   ก็จะปนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร    
                                  ตามราคาเดิมนะครับเครื่องละ 23,000 บาท แตจะเปนการจัดซื้อตามหลักเกณฑ  
                                  ใหม ตามขอ 10 เกณฑเม่ือเดือน 12 พฤษภาคม 2562 แกไขเฉพาะคุณลักษณะ   
                                  พื้นฐานของคอมพิวเตอร   ใหทานเปดไปหนาสุดทายของชุดนีม้ันคือความแตกตาง     
                                  มันจะอยูที่ความจุของตัวเครื่องแคนั้นเองนะครับ    มันเพิ่มความจุขึ้นมาแคน้ันเอง    
                                  ก็ขอเปล่ียนแปลงใหเปนไปตามระเบียบ  ก็ขอใหทางสภาฯ พิจารณา เครื่องก็ราคา   
                                  เทาเดิม  แตประสิทธภิาพดีขึ้น   ขอออนุญาตไปที่เรื่องการโอนงบประมาณตอเลย   
                                  นะครับ ใหทานดูเอกสารตอไปเลยนะครับใบขวางนะครับ มันจะเปนบัญชีการโอน  
                                  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2563  ซึ่งมีอยู 11 หนา ก็จะเปนการ   
                                  โอนครั้งที่ 4  ซึ่งจะมีในสวนของงบลงทุนคาที่ดิน และสิ่งกอสรางอยูดวย   เปนไป  
                                  ตามขอที่ 29 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ  2541    
                                  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543   สําหรับงบลงทุนคาครุภัณฑที่ดิน   
                                  และสิ่งกอสราง ก็เปนอํานาจของสภาทองถิ่น   ก็จะขอออนุญาตไลไปทีละรายการ   
                                  เลยนะครับ  ลําดับแรกนะครับ  ก็จะเปนแผนงานบริหารงานทั่วไป  หมวดรายจาย  
                                  คาครุภัณฑ  รายการจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  พรอมกระจก   จํานวน    
                                  2 ตัว ๆละ 7,000 บาท รวม 14,000 บาท  ตรงน้ีโอนลดจากโครงการฝกอบรม   
                                  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืนที่เราตั้งไว  80,000  บาท นะครับ   ซึ่งตอนนี้    
                                  อยูสถานการณทีไ่มปกติก็เลยยังไมไดฝกอบรมก็เลยโอนมากอนนะครับ  รายการที่    
                                  2  จะเปนการตั้งงบประมาณสําหรับ    ซื้อเกาอ้ีสํานักงานหุมเบาะ   แบบลอเล่ือน    
                                  จํานวน  5  ตัว ๆ ละ 3,000 บาท ตรงน้ี   ก็โอนลดมาจากจากโครงการฝกอบรม   
                                  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน  จํานวน 15,000  บาท รายการที ่3 นะครับ   
                                  จะเปนการโอนลดเพื่อไปจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรงานประมวลผลแบบที ่ 2 ราคา    
                                  30,000 บาท  เพื่อจัดซื้อสําหรับ  งานทะเบียนและทรัพยสินของกองคลัง  อันน้ี  
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                                  ใชในงานแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางจํานวน 1  เคร่ือง ๆ ละ 30,000  บาท   
                                  โอนลดมาจากจากโครงการฝกอบรม  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จํานวน   
                                 30,000  บาท  รายการที่ 4 นะครับ  เปนเครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา   ตัวน้ีจะซื้อ   
                                 มาพรอมกับเครื่องคอมพิวเตอรเม่ือสักครูน้ีนะครับ  เครื่องละ 15,000 บาท  โอน  
                                 ลดมาจากโครงการฝกอบรมอปพร.เชนกันนะครับ  รายการที่5 นะครับ จะเปนการ   
                                จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร all in one สําหรบังานประมวลจํานวน 1 เครื่อง จํานวน    
                                 23,000บาท อันนี้โอนลดมาจากคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ต้ังไว  50,000                     
                                 บาท นะครับ ซึ่งเราคงไมไดใชนะครับ  เน่ืองจากวาคาดวาในปงบประมาณนี้ยังไมม ี  
                                 การเลือกตั้ง  รายการที่ 6  ก็จะเปนการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา แบบที ่ 1    
                                 ราคา  17,8000  บาท จํานวน  2 ตัว นะครับ  ราคาเครื่องละ  8,9000   บาท      
                                 โอนลดมาจากคาตอบแทนการปฏิบัติราชการ  จํานวน 17,800 บาท รายการที่ 7   
                                 นะครับ  จะเปนการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง ราคา 4,300  บาท   
                                 จํานวน  2 เครือ่งนะครับ รวม 8,600 บาท  ตรงน้ีโอนลดมาจากเครื่องเดมิที่ตั้งไว    
                                 10,000  บาท โอนลดมา 8,600 บาท รายการตอไปรายการที่  8  นะครับ  ของ  
                                 กองการศึกษา  เปนการจัดซื้อเครื่องพิมพ  ตัวละ  7,500 บาท จํานวน  1  เครื่อง    
                                 รายการที่ 9 เปนการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผลราคา     
                                 22,000 บาท โอนลดมาจากราคาเครื่องพรินเตอรเมื่อสักครูนะครับรายการที ่10   
                                 จะเปนการโอนเพื่ออุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาแหงชาติ และกีฬาคนพิการนะครับ    
                                 อันน้ีเปนอํานาจของทานนายก   อันน้ีโอนลดมาจากเงินเดือนของพนักงานจางสวน   
                                 การศึกษาที่ยังไมมีผูสอบได  จํานวน 150,000  บาทนะครับ   ตอไปทานเปดไปที ่ 
                                 หนา10 ตรงนี้จะเปนหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสรางนะครับโครงการกอสรางถนนดิน  
                                 บานระกา หมูที ่5 (สายเขต 1 ไปหวยระกา) จะอยูที่ 126,000  บาท  ตามที่ชาง  
                                 ไดแจงมาถนนดินมีขนาดกวาง 3 เมตร  ยาว 184  เมตร สูงเฉล่ีย 1 เมตร โอนลด  
                                 มาจากคาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 126,000  บาท ทีต่ั้งไว 500,000 บาท    
                                รายการที่ 11  นะครับ  โครงการที่ตัง้จายใหม   อยูในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง    
                                โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานภูมิศาลา หมูที่ 4 (สายศาลตาหลักไป   
                                บานตาปางชวงที่ 2)   ขนาดกวาง  5  เมตร  ยาว  57  เมตร  หนา  0.15  เมตร    
                                งบประมาณ  156,000  บาท  ตรงนี้โอนลดจากงานเลือกตั้งนะครับเหมือนกันนะ  
                                ครบั  ก็มีอยู 11 รายการ รายละเอียดทั้งหมดก็จะมีอยูเพียงเทาน้ีนะครับ   ถาทาน  
                                สมาชิกมีขอสงสัยตรงไหนก็สอบถามไดนะครับ  ขอบคุณมากครับทานประธานสภา  

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี -  ครับ  ตามที่ทานหัวหนาสมชายไดช้ีแจงมา  มีทานสมาชิกฯ  ทานใดสงสัย  
    (ประธานสภาฯ)           ตรงไหนเพ่ิมเติมหรือเปลาครับ เชิญครบั  คุณทองเนตร 

นายทองเนตร  วาที     -  เรียนทานประธานสภา ฯ  และทานสมาชิกทุกทานนะครับ   ตามที่กระผมไดรับฟง              
    (สมาชิกหมูที่ 11)        มานะครับ      ซึ่งสวนใหญในการโอนเงินงบประมาณสวนใหญก็จะเปนในสวนของ  
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                                   ทางสํานักงานเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร  แตที่กระผมจะถามก็คือในสวนของการ  
                                   ดําเนินงานป 2563 ในสวนของแผนงานการเคหะและชุมชน  พอมามีการโอนเขา   
                                   มาอยูแตในสวนของสํานักงาน  ซึ่งผมคิดวาเราควรคํานึงถึงปากทองของประชาชน 
                                   กันบาง  ซึ่งทุกปมีการตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอรตลอด  ซึ่งผม  
                                   ก็ไมทราบวาไดมีการจัดซื้อหรือไม    ถึงไดมีการโอนเขามาและในสวนของการโอน   
                                   งบประมาณมาจากการเลือกตั้งซึ่งมี  2 หมูบาน   ถามวา อีก 9  หมูบาน  มีความ  
                                   จําเปนหรือไม  ทําไมตองมาเลือกเอา  2 หมูบาน  ทั้งที่จายขาดนาจะไดพรอมกัน      
                                   ไปแลว   ผมก็ขอนําเรียนถามวาทําแบบนี้  2 มาตรฐานหรือไม   ในปงบประมาณ     
                                   2564   ที่จะถึงก็คงจะไดพิจารณากันอีกครั้ง และผมขอนําเรียนอีกวาใหมีการตั้ง   
                                   งบประมาณในสวนของแผนงานเคหะ เก่ียวกับโครงสรางของชุมชน  ถึงแมวาจะม ี 
                                   การเลือกตั้งใหมก็ไมเปนไร   แตเราก็ควรที่จะบรรจุไวในแผนตรงน้ีดวย    ก็ขอนํา   
                                   เรียนไวเพื่อพิจารณาเทานี้กอน  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ครับ  เชิญครับ  คุณลือชัย 
     (ประธานสภา ฯ) 

นายลือชัย   ใจมนต          -  ครับ  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิกทุกทาน  กอนอื่นผมตองขอขอบคุณ     
     (สมาชิกหมูที่ 5)            ทางกองชาง  ทางเจาหนาที่ในการกอสรางถนนดินบานระกา    ซึ่งมันเปนถนนที ่ 
                                    มีผูอนุมัติใหเปนการเสียสละโดยที่ไมไดส่ิงใดตอบแทน เพราะทุกทีรถที่ใชขนของ   
                                    ของจะใชเสนทางผานวัดประจํา   ถนนในวดัก็จะเสียหาย   ไดทางตรงนี้มาใหมก็  
                                    คงจะไมเปนการรบกวนที่วัด  สมาชิก ฯ  ทุกทานก็นาจะเขาใจครับ  เทานี้ครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - ครับ   เดี๋ยวใหทางทานปลัด ฯ  ไดชี้แจงรายละเอียดพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ 
      (ประธานสภา ฯ) 

นายณัฐธรี  เปยมธราพัฒน  -  ครับ  ขออนุญาตทานประธานสภา ฯ นะครับ  เรียนทานประธานสภา  ฯ  ทาน   
      (ปลัดอบต.โคกเพชร)      สมาชิก ฯ  ทานคณะผูบริหาร  ตลอดจนไปถึงพนักงานเจาหนาที่ทุกทานนะครับ    
                                     ครับเขาสูระเบียบวาระที่ 5นะครับ  ผมก็เรียนทานอยางน้ีนะครับวา สมัยสามัญ 
                                     ที่  2  นี้   เรายังไมมีความจําเปนมากนักในเรื่องของการจัดงานภารกิจทางสภา    
                                     เพราะอยูในชวงของสถานการณโควดิ  19  แตเน่ืองจากระยะอยูในชวงใกลสิ้น   
                                    ปงบประมาณอีกไมกี่เดือนน้ี  หลายกิจกรรม   ตั้งแตเดือนมกราคมที่ผานมาทาง  
                                    หนวยงานไมไดขยับ    ในเรื่องโครงการพัฒนาหรือในงานกิจการตาง ๆ   กันเลย   
                                    เพราะวาเราแกปญหาในเร่ืองโควิด 19 กัน นะครับ ในหวงน้ีสถานการณก็ลดลง   
                                    ก็เลยไดพูดคุยกับทางผูบริหารกับนอง ๆ วา ในการประชุมที่ผานมา  ที่เราอนุมัติ  
                                    จายขาดเงินสะสมที่ผานมาเลยคุยกันวา เราจะเอางบประมาณจายขาดเงินสะสม   
                                     มาพัฒนาหมูบานก็ดําเนินการไปครบแลวก็เหลือทางหมูบานสขุเกษม  ที่กอสราง  
                                    ทอลอดเหลี่ยม นาจะไมเกินอาทิตยหนาทางผูรับจางก็จะเขาดําเนินการแลว    ก็  
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                                    หมดแลวในสวนงบพัฒนาหมูบาน  ในสวนของสํานักงานหลัก ๆ ก็จะเปนในสวน   
                                    ของการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค     คิดวาจะเรงทําใหเสร็จภายในเดือน  
                                    มิถุนายนน้ี  เพราะกระบวนการในการจัดทํา  tor ใน   กระบวนการหากรรมการ   
                                    ตรวจรับอะไรตาง ๆ ก็เรยีบรอยแลว  เหลือแคข้ันตอนของการทําประชาพิจารณ    
                                    กองคลังก็ตองประกาศ tor ออกไป เพื่อทําประชาพิจารณ  ก็ไมรูวาจะถูกทักทวง  
                                    อีกก่ีครั้ง  แตวาก็จะเรงทําใหเสร็จ    ทีนี้ในครั้งน้ันที่เราประชุมกันก็มีปญหาอยูที ่ 
                                    บานภูมิศาลา    ที่ทานสมาชิกบอกวาทําไมไมดําเนินการใหแลวเสร็จ     ทําไมไม   
                                    ดําเนินการใหเรยีบรอย    ผมก็บอกวาเดี๋ยวจะหาวิธีจัดการให   แลวก็จะมีปญหา 
                                    รองเรยีนจากบานระกาเขามาในเรื่องของถนนที่มเีก่ียวของกับทางวัดทางผูบริหาร                    
                                   ก็มาขอใหดําเนินการให  ทีน้ีทําไมเราถึงทํา    ดวยความที่มันเปนการแกไขปญหา  
                                   เบื้องตน ไมวาจะเปนสวนหมูบานเราก็เคยทํามาแลวทั้งนั้นในสวนของงบประมาณ 
                                   แสนกวาบาท  ตามที่ผมจะพยายามหาเงินมาใหทานสมาชิกได   ไมใชงบหลักหรือ  
                                   งบประจําที่เราจะตองมาพิจารณา แตตองไดทุกคนทุกหมูบานอยางเชนเราดูความ   
                                   จําเปนบานไหนอยางบานภูมิศาลามันขาดอยูประมาณ  50 กวาเมตร ซึ่งผมเขาใจ   
                                   วามันขาดอยู ประมาณ 10 กวาเมตร  ซึ่งเราไมสามารถไปรบกวนทางผูรับจางเขา  
                                   ก็เลยพักไวกอน   ก็เลยกลับมาทําในหวงน้ี   ซึ่งผมเองก็คิดวาอยูในชวงที่เหมาะสม     
                                   เนื่องจากหลังจากตอนน้ีไปเราคาดการณวาจะมีการเลือกตั้งหรือไม  ซึ่งในสวนทาง   
                                   กระทรวงมหาดไทยไดเช็คงบประมาณกับทางทองถิ่นแลว  สวนใหญทางทองถิ่นไม   
                                   มีความพรอมสําหรับการเลือกตั้งแลว   เพราะเงินทั้งหมดใชไปกับการแกไขปญหา  
                                   โควิด 19  แลว  ทางมหาดไทยก็ไมมีงบประมาณตรงนี้แลว จนเราตองมากูเงินกัน   
                                  ใหมแลว  เราก็มาดูวาทางรฐับาลจะมีงบประมาณพัฒนามาใหเราเทาไหร   ก็ไมรูวา  
                                  จะออกมาอยางไร อยางของโคกเพชรเรา ประมาณ 2 โครงการหลักๆ งบประมาณ    
                                  3 - 6  ลานบาท    ซึ่งทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดตกีลับโครงการเล็ก ๆ  
                                  งบประมาณ  2  แสนบาท  กลับมาหมดเลย   เพราะเขามองวาเปนโครงการที่เล็ก    
                                  อันน้ีก็เรยีนทานวามันไมใชเรื่อง 2 มาตรฐาน เราเพียงแตมาแกไขปญหาเฉพาะจุด  
                                  อยางทางของบานสุขเกษม มีเรื่องที่ตองแกปญหาอยางเรื่องถนนดิน   ที่มีเรื่องของ 
                                  การบุกรุก  เราก็เอางบประจํามาแกไขปญหาให   อยางงบประมาณในการเลือกตั้ง   
                                  ที่ตัง้ไว 500,000 บาท มันถือวาเปนงบประจําถาไมมีการโอนงบไปใชทําอยางอ่ืน 
                                  หรือไมมีการจัดการเลือกตั้ง  มันก็จะตกเปนเงินสะสมไป อันน้ีเรามองวามาปญหา 
                                  ประชาชนมากอนดีกวาประมาณซัก 50- 60 เปอรเซ็นต    ก็จะเหลืองบประมาณ   
                                   200,000  บาท  ตรงนั้นสํารองไว   ในกระบวนการจัดการเลือกตั้งถาไมพอตรง 
                                  นั้น  เราก็มาจายขาดเงินสะสมได    อันนี้นําเรยีนทานวาอันน้ีมันคอืวิธีงบประมาณ    
                                  ก็ไมอยากใหทานไปคิดนะครับ   เพราะวาหมูบานไหนเดือดรอนเราก็ชวยเหลือตรง  
                                  นั้นไป   แตถางบประมาณมันสูงไปมันก็เกินกําลังของฝายประจําไป    ก็ขอใหทาน   
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                                  เขาใจวามันเปนแคสวนหนึ่งเล็ก ๆ ไมใชสวนใหญ    แลวผมนําเรียนทานวาในสวน 
                                  โครงการใหญ ๆ ที่ผมทําให ที่เสนองบประมาณเหลือจายประมาณ  10  โครงการ    
                                  ไมแนใจวาครบหรือเปลาผมก็ไปขอเงินเหลือจายจากทางกรมมาให ซึ่งอันน้ีมันตอง   
                                  ใชความสามารถในการขอมา  แลวก็ในขอบัญญัติปงบประมาณ 2564  ก็จะเขาสู 
                                  รอบปกต ิในเรื่องงบพัฒนาก็คงจะไปตามรอบเดิม ก็เรียนทานวาไมได 2 มาตรฐาน    
                                  อันน้ีเปนเรื่องรายละเอียดปลีกยอยที่เราแกปญหาใหกับพื้นที่เรา ก็นําเรียนทานได   
                                  โปรดเขาใจดวยครับ  ขอบคุณมากครับ  

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - มีทานสมาชิกทีมีขอสงสัยอีกมั้ยครับ   (สักครู)  ไมมีนะครับ  ถาอยางนั้นผมจะขอ   
         (ประธานสภาฯ)      มตทิี่ประชุมเลยนะครับผม เรื่องแรกนะครับ    ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบในการ  
                                  แกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งช้ีแจงงบประมาณ  ครั้งที ่ 2 งบลงทุนในหมวดคาครุภัณฑ    
                                  คอมพิวเตอร  จํานวน 23,000  บาท  กรุณายกมือข้ึนครับ  
 
         มติที่ประชุม         -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)     

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  -  ตอไปจะเปนการเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2563 นะ    
       (ประธานสภาฯ)            ครับ  เริ่มที่รายการแรกเลยนะครับ   ทานสมาชิก ฯทานใด  เห็นชอบ   ในการ   
                                      โอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 2563 จํานวน  14,000 บาท   ในการ 
                                      การจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก  ขนาด 5 ฟุต   พรอมกระจก  จํานวน 2 ตัว ๆ ละ   
                                      7,000 บาท  กรุณายกมือขึ้นครับ 

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

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - ทานสมาชิกทานใด  เห็นชอบ  ในการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป     
        (ประธานสภาฯ)           2563  จํานวน 15,000 บาท  ในการจัดซื้อเกาอี้สํานักงานหุมเบาะราคา    
                                      แบบลอเลื่อน  จํานวน 5 ตัว ๆ ละ  3,000 บาท  กรุณายกมือขึ้นครับ 

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

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - ทานสมาชิกทานใด  เห็นชอบ  ในการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป      
         (ประธานสภาฯ)          2563  จํานวน  30,000 บาท  ในการจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล    
                                     แบบที่ 2  จํานวน 1 เครื่องกรุณายกมือขึ้นครับ 

       มติที่ประชุม          -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)     
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - ทานสมาชิกทานใด  เห็นชอบ  ในการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป   
       (ประธานสภาฯ)            2563  จํานวน  15,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ led ขาว   
                                     ดํา  ชนิด network แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง  กรุณายกมือขึ้นครับ 

 

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

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  -  ทานสมาชิกทานใด  เห็นชอบ  ในการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป                  
       (ประธานสภาฯ)             2563  จํานวน  23,000 บาท  ในการจัดซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร all in one    
                                       สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เคร่ือง  กรุณายกมือขึ้นครับ 

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

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - ทานสมาชิกทานใด  เห็นชอบ  ในการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป     
     (ประธานสภาฯ)              2563  จํานวน  17,800 บาท  ในการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ led   
                                      ขาวดํา  ชนิด network แบบที่ 1 จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท    
                                      กรุณายกมือขึ้นครับ 

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

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - ทานสมาชิกทานใด  เห็นชอบ  ในการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป         
    (ประธานสภาฯ)               2563  จํานวน  8,600 บาท  ในการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม  
                                      ติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท  กรุณายกมือข้ึน  
                                       ครับ 

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

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  -  ทานสมาชิกทานใด  เห็นชอบ     ในการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป     
    (ประธานสภาฯ)                2563  จํานวน  7,500 บาท    ในการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม   
                                       ติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ 

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

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - ทานสมาชิกทานใด    เห็นชอบ     ในการโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป     
     (ประธานสภาฯ)              2563 จํานวน 22,000 บาท ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ  
                                      สําหรับงานประมวลผลจํานวน 1 เครื่องๆ ละ  22,000 บาท กรุณายกมือขึ้น  
                                      ครับ 
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        มติที่ประชุม           -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉนัท เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี 
                                     (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)     

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  -  ตอไปจะเปนในแผนงานเคหะและชุมชน นะครับ ทานสมาชิกทานใด  เห็นชอบ   
        (ประธานสภาฯ)            ในการโอนเงินงบประมาณ    เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม    ในการดําเนินการ   
                                       กอสรางถนนดินบานระกาหมูที่ 5 (สายบานระกา เขต 1 ไปหวยระกา)จํานวน   
                                       เงิน 126,000 บาท  กรณุายกมือข้ึนครับ 

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

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - ตอไปจะเปนในแผนงานเคหะและชุมชน  นะครับ  ทานสมาชิกทานใด เห็นชอบ   
         (ประธานสภาฯ          ในการโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในการดําเนินการกอสราง     
                                     กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานภูมิศาลา ขนาดกวาง  5 เมตร ยาว   57   
                                     เมตร  หนา 0.15 เมตร  จํานวนเงิน 156,000 บาท  กรุณายกมือขึ้นครับ 

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

       ระเบียบวาระที่  ๖     -   เร่ืองอื่น  ๆ   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - ครับ   ตอไปก็จะเปนระเบียบวาระที่ 6 นะครับ  ทานสมาชิกทานใด  ที่มีเรื่อง   
        (ประธานสภาฯ)           จะนําเสนอที่ประชุมสภา  เกี่ยวกับความเดือดรอนของประชาชน  ในพื้นที่ก็   
                                      สามารถนําเสนอไดเลยนะครับเชิญครับ  คุณสําเนียง 
 
นางสาํเนียง  เหมือนสวรรค  -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทางทานคณะผูบริหารรวมไปถึงทาง                      
         (สมาชิกหมูที่ 3 )         เจาหนาที่ทุกทานนะคะ ดิฉันก็มีเรื่องที่จะนําเรียนที่ประชุมสภา ฯ 2 เรื่อง  คะ   
                                      เรื่องแรกคือเรื่องถนนของอบจ.ตรงเสนระหวางใจด ี- บานแทรง อยากทราบวา 
                                      ตอนน้ีดําเนินการไปถึงไหนแลวคะ  ตอนนี้เสนทางตรงน้ันชํารุดมากเลยคะ รถ  
                                      มอเตอรไซคตกหลุมไปหลายคันแลวนะคะ     อีกเร่ืองหนึ่งก็คือเรื่องนํ้าประปา  
                                      บานภูมิศาลา บานตาปางนะคะ  เสียดายวันน้ีไมไดถายรูปมาใหด ู มันใชมาได    
                                      ชาวบานก็สอบถามมา  วันที่ 9 น้ําไมไหล พอมา วันที่ 10  นํ้าไหล แตใชไมได  
                                      คะ  ก็ไมทราบวาเจาหนาที่ทําอะไรอยู  ถึงเวลาก็เก็บเงินทุกเดือน   แตก็ใชนํ้า  
                                      ไมได  ก็อยากจะทราบวาจะตองดําเนินการอยาไรตอไป    น้ําถึงจะใสใชไดคะ    
                                      ดิฉันก็มีเรื่องจะสอบถามเพียงเทาน้ีคะ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี  - ครับ  ก็เรียนทานปลัด ฯ ชวยช้ีแจงกรณถีนนของอบจ. ดวยครับ 
       (ประธานสภาฯ) 
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นายณัฐธรี  เปยมธราพัฒน  -   ครับ    ทางผมก็ไดประสานไปทางอําเภอแลวนะครับ  และทําหนังสือไปที่อบจ.         
      (ปลัดอบต. โคกเพชร)      ขออนุญาตซอมแซมไปแลว   แตยงัไมเห็นตอบกลับมาเลยนะครับแตตรงน้ีชวง                      
                                      ของเราจากแยกภูมิศาลาไปใจดีเน่ีย  มันจะเปนอํานาจของอบจ.  ถึงแมวาอบจ.   
                                      จะอนุญาตใหเราเขาไปซอม  เราก็จะตองซื้อยางมะตอยเขาไปซอมเอง    ตรงนี้   
                                      ผมก็ไดช้ีแจงไปยงัทานทองถ่ินอําเภอแลวนะครับ วาถนนเสนนี้ไมไดอยูในความ  
                                      ดูแลของอบต. เปนของอบจ. งบประมาณของเราก็ไมไดเยอะแยะที่จะทําใหเขา    
                                      ก็จะทํายังไง  ก็ไมรูจะวายังไง  อยางใจดีเขาใชเงินอะไรไปซอม  ถาใชเงินอบต.    
                                      ก็เตรียมคืนเงินไดเลย ก็ทางหัวหนาสมชายก็ทําหนังสือไปอีกฉบับละกันนะครับ  
                                      วาเรื่องไปถึงไหนแลว    เดี๋ยวผมจะบอกทานรองนายกอบจ.อีกคร้ังหน่ึงนะครับ  
                                      ครับ เรื่องที่ 2 ก็จะเปนเรื่องประปา สวนเรื่องนํ้าประปาเด๋ียวใหทางชางประปา 
                                      เขาช้ีแจงอีกทีนะครับ  วาทําไมนํ้าถึงดําใชไมได  

นายธีระเทพ  วิวฒันสิทธิกุล -  ครับ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ ทานคณะผูบริหารทุกทานนะครับ      
(เจาพนักงานการประปา)       ทราบขาวเมื่อวันกอนที่ไฟฟาดับ  สาเหตุก็เกิดจากไฟฟาดับนะครับ   ระบบการ  
                                     ผลติประปาไมสามารถดําเนินการได  เม่ือดูดน้ํามาตะกอนที่มันคางทออยู   เม่ือ  
                                     ไฟฟามาน้ํามันก็จะดันตะกอนที่คางอยูในทอบางสวนออกม า  ก็ทําใหนํ้ามีสีขุน     
                                     มันก็มีหลายกรณีนะครับที่ตองแกไขปรับปรุง    ผมก็พยายามจะแกไขใหดีที่สุด     
                                     เพ่ือที่จะทําใหนํ้าประปามันดีขึ้น   ครับ      ผมก็จะขออนุญาตยกกรณีสักกรณ ี  
                                     หนึ่งนะครบั  อยางที่ชวงสถานการณโควิด  นักเรียนไมไดไปโรงเรียน    ตางคน  
                                     ตางอยูบาน  ตางคนตางใชนํ้า   ซึ่งใชกันเปน  200 - 300 ครัวเรือน    ดังน้ัน                                     
                                    น้ําก็ไหลนอย  ไมทั่วถึง  มันก็เปนชวงน้ีแหละครับที่นํ้าไมเพียงพอ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - เชิญครับ  คุณเพียร 
       (ประธานสภาฯ) 

    นายเพียร  ไกรราม     -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก  ฯ  ทุกทานนะครับ    กระผมก็มีเรื่องที่จะ   
     (สมาชิกหมูที่ 1)          สอบถามในระเบียบวาระอื่น ๆ อยู  ประมาณ 2 - 3 เรื่องนะครับ   เรื่องแรกก็จะ  
                                  เปนเร่ืองไฟฟาหมูบานนะครับ    ซึ่งผมไดทําเรื่องรองทุกขมา 2 - 3 ครั้ง  นะครับ    
                                  แตยังไมเห็นการซอมแซมใด ๆ เลยนะครับ   เรื่องที่สองนะครับเก่ียวกับน้ําประปา  
                                  ในหมูบานเชนกันนะครับก็คือน้ําประปาไมไหล ชาวบานก็เดือดรอนเชนกันนะครับ    
                                  เรื่องที่ 3  ก็จะเปนหวยของโคกเพชรที่ขางวัดนะครับ ก็ไดยินวาจะทําเรื่องขุดลอก    
                                  แตยังไมเห็นดําเนินการซักที  ก็เลยอยากจะทราบวาไปถึงไหนแลวครับ ผมก็มีเรื่อง   
                                  ที่จะนําเรียนเพียงเทาน้ีครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ ก็ขอนําเรยีนทานสมาชิกอยางน้ีนะครับวา ปญหาของหมูที่ 1  ผมก็อยากจะ   
     (ประธานสภาฯ)           จะนําเรียนในที่ประชุมไปยังทานปลดั ฯ แลวก็คณะผูบริหารนะครับวา   นํ้าไมพอ  
                                   น้ําดบิมาชา กรณีบานภูมิศาลาเอง นํ้าดิบมานอย พอมานอย ใชนิดเดียวมันก็หมด         
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                                   เพราะคนใชนํ้าบาดาลเมื่อชวงเดือนมีนาคม – เมษายน  ระบบน้ําใตดินมันหมดไป 
                                   ดึงไมขึ้น  ก็เลยหันมาตอประปาใชกัน มันเปนการแยงกันใช  ทีนี้การที่จะทําใหนํ้า 
                                   มาเร็ว   เปนไปไดไหมที่จะเอาเครื่องปนนํ้าไปติดตั้งอีกตัวหนึ่ง   ตรงหนองตาปาง      
                                   มันจะชวยกันดึงไดเตม็ที่ ผมคิดวานาจะดีอยูนะครับ ลองไปคิดดูนะครับ เชิญครับ  
                                   ทานรอง ฯ ครับ 

นายวีระศักดิ์ พัฒนาอนุสรณ -เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทานเจาหนาที ่   ผูเขารวมประชุมทุก                      
  (รองนายอบต.โคกเพชร)     ทานนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทางสมาชิกทั้งสองทานนะครับ ที่สะทอนปญหา  
                                    ในเรื่องการใชนํ้าประปาในหมูบาน  แตผมอยากจะเรียนอยางน้ีนะครับ     วาใน  
                                    สวนของโคกเพชรเอง ประสบปญหาความเดือดรอนในเรื่องของการใชน้ําประปา  
                                    มานานแลวปญหาก็จะเกิดมาจากระบบทอ เนื่องจากระบบประปาบานโคกเพชร    
                                    และภูมิศาลาใชงานมาเปนระยะเวานานมากแลวครับ   ประมาณ 20 -  30  ป    
                                    ทอหลักมันเปนทอ 2 น้ิว  ซึ่งทอ 2 นิ้ว ตะกอนมันตกอยู   ซึ่งวันน้ันทอเมนหลัก  
                                    มันแตกทําใหน้ํามันไมไหล  เม่ือสักครูผมก็ไดแจงกับทานนายกฯ วาจะแกปญหา   
                                    เรื่องน้ําประปาไมไหล  ตองเดินทอใหมทั้ง 2 หมูบาน ยิ่งภูมิศาลา ตาปาง  ใชทอ  
                                    ขนาดนี้ทั้ง 2 หมูบาน  ก็เกิดการแยงนํ้ากันไปมา ผมก็เห็นใจแตเราตองแกปญหา  
                                    จริงจังกันซักที  ผมเองก็กําลังหาวิธแีกแตติดขัดอยูทีง่บประมาณ แตหลักๆ ผมวา   
                                    อยูที่ทอเมนหลัก นํ้ามันก็พอใชไดแตระบบสงนํ้ามีปญหาผมก็นําเรียนทานสมาชิก   
                                    วาเดี๋ยวหลังจากน้ีไปจะหาวิธีแกอีกที      ก็ขอบคุณทานสมาชิกอีกครั้งนะครับที ่ 
                                    สะทอนปญหาสวนเรื่องซอมไฟฟาเดี๋ยวผมจะคยุกับทางทานผูอํานวยการกองชาง  
                                    อีกครั้งหน่ึง    เพราะตอนน้ีเองก็มีทางเจาหนาที่เขามาปฏิบัติงานเพิ่มเติมก็คงจะ   
                                    ดําเนินการไดรวดเร็วข้ึน  ขอบคุณครับ    

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี   -  ครับ   ขอเชิญทานปลัด ฯ  ครับ 
       (ประธานสภา ฯ) 

นายณัฐธรี  เปยมธราพัฒน  -   ครับ ขอบคุณครับทานประธาน ฯ  ในเรื่องของไฟฟานะครับ  คือแจงมาแลวแต     
     (ปลัดอบต.โคกเพชร)        ยังไมไดรับการซอม  ก็ขอใหตามเลยนะครับ  แตตอนนี้เน่ืองจากบุคลากร   เรา 
                                      กอนหนานี้มีเพียงนักการเพียงคนเดียว  ซึ่งอาจจะปฏิบัติงานไมทัน  แตตอนนี้มี  
                                      เขามาเพิ่มแลว  ก็คงจะปฏิบัติงานไดเร็วข้ึน เรื่องประปาก็ที่ทานรอง ฯ  แจงไป     
                                      จํานวนผูใชนํ้ามันมากขึ้นหรือเปลาไมแนใจ  แตที่เราทํา ๆ กัน  อยูมันใชไมเกิน   
                                      100 หลังคาเรือน  เทานั้น  แตอยางโคกเพชรก็จะมีปญหาในเรื่องทอเมนซึ่งใช  
                                      มาหลายปแลวมันตัน  ก็เดี๋ยวคงจะตองแกปญหากันไปอีกทีนะครับ  ตอไปเรื่อง  
                                      หวยโคกเพชร   ผมไมแนใจวามันเปนงานของใครนะครับ    เห็นวาเปนของสส.  
                                      ประชาธิปตยเขามาสํารวจไป ผมเองก็ไมทราบรายละเอียดนะครับ  ตองไปตาม   
                                      ดูกับทางน้ันเขาดูนะครับ ผมก็ไมแนใจวาเขาจะเอาเงินมาจากไหน ครับ   เดี๋ยว   
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                                       ผมจะขออนุญาตทานประธานสภา ฯ  แนะนําพนักงานนอง ๆ  ที่เขามาทํางาน   
                                      ใหมนิดนึงนะครับ ก็มีทางพนักงานขับรถยนตที่ตอนนี้ติดภารกิจ       ทานแรก  
                                      นะครับ นายสุจริต  แสงลอย  ตําแหนงยาม ทานที่สองนายบุญทรง  แกนเมือง   
                                      ตําแหนง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  ทานที่สาม  ตําแหนง  พนักงาน  
                                      ทั่วไป  ทานที่ส่ี  นายเอกวิทย  ใจนวล ตําแหนง  พนักงานปองกันและบรรเทา  
                                      สาธารณภัยครับ  ทานที่หานะครับ นายกิตติศักดิ์  ธรรมนูญ ตําแหนง  คนงาน  
                                      ทั่วไปสวนการศึกษา นะครับ  สวนคนสุดทายนะครับ ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนา  
                                      เด็กเล็กบานเปยมตะลวก  ชื่อ นางสาวจริยาภรณ  คําผง   ก็จะมีอีกหนึ่งคนนะ   
                                      ครับติดภารกิจงานศพนะครับ คือ นายนายสภุทัร  สุขพืชผล  นะครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ   มีทานใดจะเพิ่มเติมตรงไหนไหมครับ เชิญครับ  หัวหนาสมชาย 
      (ประธานสภาฯ) 

นายสมชาย    จันครา        -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกฯ อีกครั้งนะครับ ทางสํานักงานปลัดเอง  
     (หัวหน้ํานักปลัด)               ก็กําลังจะดําเนิน   ในการจัดทําขอมูลขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
                                     งบประมาณ 2564 แลวนะครับ ก็อยากจะนําเรียนไปยังทานสมาชิกฯ วาก็จะมี   
                                     โครงการสวนหนึ่งที่บรรจุอยูในแผน ฯ ไป แลวนะครบั  หมูบานละ 4  โครงการ    
                                     เราจายขาดไปแลว 1 โครงการ  แลวก็จะเหลืออยู 3 โครงการ ทีนี้ทางทานปลัด   
                                     แจงไดนําโครงการเพื่อขอในสวนของงบเหลือจาย  อยู  10  โครงการ  ไมแนใจ 
                                     วาทางกองชางดําเนินการอะไรไปแลวบาง  คอนกรีตก็คงเปนสวนใหญ  ก็ใหทาง 
                                     ทานสมาชิก ฯ  ประสานไปยังกองชางอีกทีนะครับ เพราะทางกองชางตองนําไป   
                                     ประมาณการ  ขอบคุณมากครับทานประธานสภา ฯ  

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ   มีทานใดจะเพิ่มเติมตรงไหนไหมครับ เชิญครับ  คุณทองเนตร 
      (ประธานสภาฯ) 

นายทองเนตร  วาที         -   เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ    ผมก็อยากจะเรียน  
  (สมาชิกหมูที่ 11)             ถามในการดําเนินการกอสรางงานหมูที่ 11 นะครับ  ซึ่งในการประชุมครั้งกอนก็   
                                    ไดสอบถามไปยังหลายเดือนแลว  แตก็ยังไมไดดําเนินการเลย   ผมเองก็อยากจะ  
                                    เรียนถามความเปนมาอยางไรวาเปนอยางไร   ดําเนินการไปถึงไหน เพราะพี่นอง  
                                    ในหมูบานถามผมตลอด  เน่ืองจากชวงนี้อยูในชวงหวานขาวเรียบรอย   แตถาไม  
                                    ทําใหเรียบรอยผมก็คิดวามันอาจจะดําเนินยากมีคนถามเยอะ   ไมวาการประชุม  
                                    ผูใหญบาน  ผมมาถามผอ.กองชางก็บอกวาอีก 2 - 3 วนั จะดําเนินการให   แต   
                                    สุดทายก็เงียบหายไป      ผมก็ไมรูวาทําสัญญาหรือยังหรือติดขัดตรงไหนหรือไม     
                                    ซึ่งจริง ๆ  ผมคิดวานาจะดําเนินการกอนงานถนนคอนกรีตเสียไดซ้ํา แตทานกลับ   
                                    ทิ้งงานบล็อกคอนเวริทไวกอน   ทั้งที่มันเปนเรื่องจําเปนเรงดวน    ซึ่งตามที่ทาน 
                                    ปลัด ฯ ไดชี้แจงมาเบ้ืองตนซักครูน้ี   ผมเองก็ไมแนใจวาไดมีการขยายระยะเวลา  
                                    เพิ่มเติมหรือไม  ผมก็อยากใหทานไดชี้แจงตามความเปนจริงดวย  ขอบคุณครับ 
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  นายณัฐธรี  เปยมธราพัฒน - ครับ ขออนุญาตทานประธานฯ อีกคร้ังนะครับ ในเร่ืองปญหาบล็อกคอนเวิรทที ่ 
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)        มันลาชาเนี่ย    สืบเน่ืองมาจากวาอันแรกเลย ก็คือเร่ืองขนาดของบล็อกไมลงตัว    
                                     ซ่ึงจากที่ผมฟงทานสมาชิก ฯ  ก็คือมีการปรับลดชองไป สุดทายเหลือชองละ  3   
                                     เมตร 2 ชองอันนี้ทําสัญญาไปแลวนะ ก็อยูระหวางที่ผูรบัจางจะไปทํา แตปญหา  
                                     ที่ผานมาเสนอข้ึนมาก็ใหกับไปแก 5 ครั้งแลว คร้ังแรกสุดคือ  ขนาดชองสุดทาย   
                                     เอาชองละ 3 เมตร 2 ชอง  หรือจะเอาชองละ  1.80 เมตร 2 ชอง  ผิวจราจร    
                                     4 เมตรเหมือนเดิม แตคุยกันจบเรยีบรอยแลว  สุดทายเอาชองละ  3  เมตร สูง   
                                     80  ผิวจราจร 4 เมตร ยืนยันตามน้ี งบประมาณ 5 แสนบาท ทําสะพานขนาด    
                                     6x4 เมตร  ประมาณ  24 ตารางเมตร  ไมมีใครเขาทําให ไปดูใน boq   มีงาน   
                                     หินคลุกอีก  200  เมตร  มีงานข้ึนถนนดินใหมอีก  200 เมตร ถามวากองชาง   
                                     ทําไปแบบน้ีใครจะทําใหขาดทุน 100 เปอรเซ็นต  งานที่ทําก็ทําในหวยงานดิน  
                                     ถมไมมีให งานทางเบ่ียงไมมีให  งนดินไมมีให  งานแบบตางๆ ไมมีให   แลวใคร   
                                     จะทําใหได  เขาไปดูหนางานแลวไมเอา เพราะวามันใหญ ผมใหไปแก 4-5 คร้ัง   
                                     สุดทายสรปุแลว  ตองมาตัดงานหินคลุกออก เหลือแตงานดิน   ผมไปดูหนางาน    
                                     2 รอบ แลว มันจะมีงานรื้อตนไมตรงแถวนั้นดวยตองเอาเคร่ืองจักรไปดวย น่ีคือ  
                                     รายละเอียดงานที่ผมตองดูแลวใหไปแกมา    เพราะวาทําไปแลวมันอาจจะมีผล   
                                     อันน้ีก็เรียน  ทานวาถาไมมีเหตุฉุกเฉินอยางกรณี  น้ําทวมก็นาจะดําเนินการไป  
                                     ไดครับ   ก็เรียนทานสมาชิก ฯ  ไวเพียงเทาน้ีครับ  ขอบคุณครับทานประธาน ฯ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ  มีทานสมาชิกทานใดอีกไหมครับ     ถาไมมีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน 
     (ประธานสภาฯ)            นะครับ ที่ใหความรวมมือในการเขาประชุมสภาฯ เปนอยางดีนะครับ เราก็จะพบ   
                                    กันอีกครั้งหน่ึงประมาณวันที่ 13 สิงหาคม 63 นะครับก็จะเปนการพิจารณาราง   
                                    ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2564  ถาไมมีแล  ว ผมก็ขอใหอํานาจ   
                                    พระคณุศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ   ชวยปกปองชีวิต    และทรัพยสินของทาน  
                                    ครับ   ขอใหทานปลอดจากโรคภัยไขเจ็บ  ผมก็ขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญ   
                                    ที่ 2 ประจําป 2563  ไวเพียงเทานี ้  ขอบคุณครับ 

                                  -  ปดประชมุเวลา  ๑2.๐๐ น. 
 
 
                            (ลงชื่อ)                                            ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                            (นายณัฐธีร เปยมธราพฒัน) 
                            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 

 
           (ลงชื่อ)                                                     กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                        (นางสําเนียง  เหมือนสวรรค) 
                        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่ 3 
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           (ลงชื่อ)                                                กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                       (นายสมยศ  ครบสุวรรณ)  
                       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่ 9 
 
                       (ลงชื่อ)       กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                          
                                  (นางสาวกัลยานีย  ใจมนต) 
                      สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่ 1 

 
    - การรบัรองรายงานการประชุม 
 
 …………สภาอบต.โคกเพชร ไดมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ คร้ังน้ี.......ในการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลโคกเพชร....สมัยสามัญที่..3..ประจําป......2563......เมื่อวันที่...13...สิงหาคม......2563................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
     

                                    (ลงชื่อ)  
                                            
                                                          (นายจามเรศ    ภูมปิระดับศรี) 
                                   ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 
 
                      
 
 
 
 
 

                    
         
 
 
                                         -  


