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บันทึกรายงานการประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําป พ.ศ.๒๕๖4 
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เริ่มประชุมเวลา   9.๓๐   น. 

               เมื่อไดเวลาทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเขาหองประชุม  
และไดนับจํานวนผูเขารวมประชมุวาครบองคประชุมหรือไม   ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมในวันนี้ไดเขาประชุม   
๒2 ทาน  ไมมาประชุม  ไมมี  ครบองคประชุม   โดยมีทานนายจามเรศ   ภูมิประดับศร ี ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลโคกเพชร   ไดเปนตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   จากนั้นไดกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้  

    ระเบียบวาระที่  1        - เรื่องประธานแจงในที่ประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ   สําหรับวันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  สมัย  
    (ประธานสภา ฯ)             สามัญที ่1 ประจําป 2564  ก็จะมีระเบียบวาระการประชุม สําหรับเรื่องหลักๆ   
                                     วันนีก็้จะเปนการกําหนดสมัยประชุมของป  2564   เขาสูระเบียบวาระที่  2   
                                     เลยนะครับ     
                            
   ระเบียบวาระที่  2         - เรื่องรับรองการประชุมที่ผานมา 
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ      ก็ขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมานะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)             เปนการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจําป 2563  เมื่อวันที ่ ๒1  ธันวาคม   
                                    2563   ก็ใหทานสมาชิกไดตรวจสอบดูนะครับ ถามีขอตกบกพรองประการใดก็ 
                                    จะไดนําไปแกไขตอไป 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - มีสมาชิกทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมมั้ยครบั  ถาหากวาไมมี 
     (ประธานสภา ฯ)           ผมก็จะขอมติในที่ประชุมนะครับ  (สักครู)  ครับ    ทานสมาชิกทานใดเห็นควร                    
                                    รับรองการประชุมสมัยสามัญท่ี  4  ประจําป 2563  กรุณายกมือขึ้นครับ 

     มติที่ประชมุ            -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 
 
   ระเบียบวาระที่  3      -   กระทูถาม   
                                      (ไมมี) 

   ระเบียบวาระที่  4       -   เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว  
                                       (ไมมี) 

   ระเบียบวาระท่ี  5       -   เรื่องท่ีเสนอใหม 

   ระเบียบวาระที่  5.1    -   การกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจําป  2564   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ   ตามที่ผมไดแจงใหทานสมาชิกไดทราบนะครับ   สําหรับการกําหนดสมัย   
     (ประธานสภา ฯ)            ประชุมสภาสมัยสามัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับประชุม   
                                     สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.   
                                     2554  ใหกําหนดสมัยประชุมสภาไมนอยกวา  2  สมัย แตไมเกิน 4 สมัย ของ  
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                                     แตละป ก็ขอใหทานสมาชิกไดเสนอเขามานะครับ วาเราจะกําหนดกันก่ีสมัยโดย       
                                     ก็ขอใหทานสมาชิกไดนําเสนอในที่ประชุมนะครับ  เชิญครับครับ คณุภานุเดช 

นายภานุเดช  สัมมนา        -  เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิก  ฯ ทุกทานนะครับ ผมนายภานุเดช    
   (สมาชิกหมูที่  7)              สัมนา   สมาชิกหมูที่ 7  ขอเสนอเปนการประชุม  4  สมัย ครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ขอผูรับรองสองทานดวยครับผม  ผูรับรอง 
    (ประธานสภา ฯ)              1. นายสุเทน  ดวงธน ู                    สมาชิกหมูที่  7 
                                      2. นางสาวโสภา   ใจมนต                สมาชิกหมูที่  9 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -  ครับ     มีทานสมาชิกทานอ่ืนจะเสนออีกหรือเปลาครับ   (สักครู)   ไมมีนะครับ 
     (ประธานสภา ฯ)            ถาอยางนั้นผมจะขอมติที่ประชุมนะครบั  

มติที่ประชุม                   -  มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  20  เสียง   ไมเห็นชอบ   ไมมี   
                                    ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง  

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -  ครับ   การกําหนดสมัยประชุมก็ผานไปแลวนะครับ     ทีนี้เราจะมากําหนดสมัย    
     (ประธานสภา ฯ)           ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ก็ขอใหทานสมาชิกไดเสนอมาไดเลยนะครับ วาเรา   
                                    จะกําหนดสมัยประชุม จะประชุมกันในชวงวันที่เทาไหรนะครับ   ตามเดิมนั้นเรา  
                                    กําหนดวันท่ี  1 - 15  มิถุนายน  นะครับ  เชิญครับคุณสมชาย   

 นายสมชาย  จันครา         - ครับ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก ฯ  ทุกทานนะครับ  สืบเนื่องจากใน 
(หัวหนาสํานักปลัด)             ปงบประมาณ 2564 นี้นะครับ ทางอบต.เองก็จะมีการทําแผนพัฒนาป 2566   
                                    ถึง 2570 นะครับ เปนแผนฉบับใหมตอจากฉบับเดิม    ซึ่งเขาใหดําเนินการให      
                                    แลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม  ป  2564 นี ้แตเราเองก็คาดวาจะมีการเลือกตั้ง      
                                    เกรงวาจะไมมีสภา ฯ ในการพิจารณาเห็นชอบแผนนะครับ   ก็ไดประชุมในสวน  
                                    ของคณะกรรมการแผนทองถิ่นไปรอบหนึ่งแลวก็อยากจะทําแผนใหเสร็จภายใน  
                                    เดือนเมษายน  เพราะวาจากไทมไลนการเลือกตั้งของเรานาจะสิ้นสุดการปฏิบัติ  
                                    หนาที่ประมาณปลายเดือนเมษายนที่เราจะตองรีบทําใหเสร็จเพราะวาประมาณ    
                                    เดือนธันวาคมไมเกินป  2564  นี้  เราก็จะตองเสนองบประมาณตาง  ๆ  ไปยัง   
                                    สํานักงบประมาณโดยตรง  ของงบประมาณป 66 ดังนั้นเพ่ือไมใหเราเสียโอกาส   
                                    ในการท่ีเราจะทําโครงการใหญ ๆ ที่ตองเสนอกรมบัญชีกลางโดยตรงก็เลยอยาก   
                                    จัดทําแผนใหเสร็จเร็วยิ่งข้ึนภายในเดือนเมษายนนี้นะครับ    ในการกําหนดสมัย  
                                    ประชุมก็เลยอยากจะเห็นควรใหการประชุมสภา ฯ  สมัยที่ 2  ในเดือนเมษายน  
                                    ประมาณกลาง ๆ เดือน อยากใหเสร็จ  สมัยท่ี 3 เผื่อไมไดเลือกตั้งก็จะเปนเดือน  
                                    สิงหาคมพิจารณาขอบัญญัติแลวก็สมัยท่ี  4  ก็เดือนตุลาคม ก็นําเรียนที่ประชุม  
                                    สภา ฯ ในเบื้องตนเพียงเทานี้กอนครับ ขอบคุณคณุมากครับ   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  ครับ     ตามที่คุณสมชายไดชี้แจงมานะครับ  ก็ขอเชิญทานสมาชิกเสนอเขามา 
     (ประธานสภา ฯ)            ไดเลยนะครับ เชิญครับคณุนางสําเนียง   

นางสําเนียง  เหมือนสวรรค  - เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิก ฯ ทุกทานนะคะ    ดิฉันนางสําเนียง  
    (สมาชิกหมูที่ 3)             เหมือนสวรรค สมาชิกหมูที่ 3  ขอเสนอวันประชุมในสมัยสามัญที่ 2  ระหวาง  
                                    วันท่ี  1 - 15 เมษายน  2564  คะ. 

นายจามเรศ.../   
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ขอผูรับรองสองทานดวยครับผม  ผูรับรอง 
    (ประธานสภา ฯ)              1. นายนพคุณ  พาณิชยศิริกุล           สมาชิกหมูที่  4 
                                      2. นายสมศักดิ์   บุตรดาห               สมาชิกหมูที่  4 
                                          มีสมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนือจากนี้มั้ยครับ (สักครู) ไมมีนะครับ ผมจะ  
                                    ขอมติเห็นชอบจากสภาทองถิ่นเลยนะครับ    ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามที่   
                                    คุณสําเนียงเสนอในการกําหนดวันประชุมสมัยสามัญที่  2 กรุณายกมือขึ้นครับ 

     มติที่ประชุม             -  มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  20  เสียง   ไมเห็นชอบ   ไมมี   
                                    ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง  

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี-  ครับ  ตอไปก็จะเปนการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 นะครับ  กจ็ะ  
   (ประธานสภา)                เปนเดือนสิงหาคมเหมือนเดิมนะครับ เพราะสมัยสามัญที่ 3 นั้น เราจะพิจารณา  
                                    รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของแตละปนะครับ ซึ่งรางขอบัญญัติ 
                                    งบประมาณรายจายประจําปนั้น   ตองเสนอตอสภาภายในวันที่  15  สิงหาคม    
                                    นะครับ ก็ขอใหทานสมาชิกไดนําเสนอวาจะกําหนดเอาวันไหนนะครับ เชิญครับ  
                                    คุณสําเนียง ครับ   

นายนพคุณ  พาฯณิชยศริิกุล - เรยีนทานประธานสภา ฯ ที่เคารพ  กระผมนายนพคุณ  พาณิชยศริิกุล ขอเสนอ 
   (สมาชิกหมูที่ 4)              วนัที่  13 - 27  สิงหาคม 2564  ครับ เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคม มันเปนวัน  
                                     แมนะครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศ   -  ขอผูรับรองสองทานดวยครับผม    ผูรับรอง 
    (ประธานสภา ฯ)              1. นายบุญมา   เสาตรง         สมาชิกหมูที่  11 
                                      2. นายชํานาญ  จันครา         สมาชิกหมูที่  6                                     
                                             มีสมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนือจากนี้มั้ยครับ (สักครู) ไมมีนะครับ    
                                      ผมจะขอมติเห็นชอบจากสภาทองถิ่นเลยนะครับ ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ                      
                                      ตามทีคุ่ณนพคุณเสนอในการกําหนดวันประชุมสมัยสามัญที ่3 กรุณายกมือขึ้น 

      มติที่ประชมุ            -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  20  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                     ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง  

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี-   ทีนี้เราก็จะมากําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่  4  กันนะครับ    ซึ่งก็จะมีการ 
     (ประธานสภาฯ)              ปรับเปลี่ยนจากเมื่อกอนเปนเดือนพฤศจิกายน     เราก็จะปรับเปลี่ยนขึ้นมาอีก                     
                                      เปนเดือนธันวาคม  เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของปที่ผานมานะครับ  ก็ขอ   
                                      ก็ขอใหทานสมาชิกไดเสนอวาจะเอาวันที่เทาไหรถึงเทาไหรนะครับ   เชิญครับ   
                                      คณุมณี 

    นางสุวรรณี ใจมนต      -   เรยีนทานประธานสภา ฯ และสมาชิกทุกทานนะครับ  ดิฉันนางสุวรรณี  ใจมนต                
    (สมาชิกหมูที่ 10)            สมาชิกหมูที่ 10  ขอเสนอวันท่ี  10 - 24  ธันวาคม  2564  คะ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -    ขอผูรับรองสองทานดวยครับผม  ผูรับรอง 
    (ประธานสภา ฯ)                 1. นายภานุเดช    สัมนา                   สมาชิกหมูที่  7 
                                         2. นายชํานาญ     จันครา                 สมาชิกหมูที่  6 
 

มสีมาชิก…/ 
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                                   มสีมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนือจากนี้ม้ัยครับ (สักครู) ไมมีนะครับ   ผมจะขอ       
                                    มตเิห็นชอบจากสภาทองถ่ินเลยนะครับ  ทานสมาชิกฯทานใดเห็นชอบตามทีคุ่ณ   
                                    นางสุวรรณี เสนอในการกําหนดวันประชุมสมัยสามัญที่  4  กรุณายกมือขึ้นครับ 

         มติท่ีประชุม        -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  20  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                    ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง  

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี  - ตอไป เราก็จะมากําหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปถัดไป ซึ่งก็คอื ป 2565  
      (ประธานสภาฯ)           กันนะครับ  เชิญเสนอนะครับ  ก็จะอยูในชวงของเดือนกุมภาพันธ     เชิญครับ 
                                    คุณบรรดร 

 นายบรรดร  ใจมนต          - เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกนะครับ  กระผมนายนายบรรดร  ใจมนต 
     (สมาชิกหมูที่ 2)            สมาชิกหมูที่ 2  ขอเสนอวันที่ 1 - 15  กุมภาพันธ  2565  ครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ    ขอผูรับรองสองทาน ครับ  ผูรับรอง  
    (ประธานสภา ฯ)              1.  นายลือชัย  ใจมนต                  สมาชิกหมูที่  5 
                                      2.  นางมณี  ปยพันธ                    สมาชิกหมูที่  6 
                                            สมาชิกทานใดจะเสนอนอกเหนือจากนี้ม้ัยครับ (สักครู) ไมมีนะครับ ผมจะ  
                                     ขอมติเห็นชอบจากสภาทองถิ่นเลยนะครับทานสมาชิกทานใดเห็นชอบตามทีคุ่ณ   
                                     ภานุเดชเสนอในการกําหนดวันประชุมสมัยสมัยแรกของปถัดไป กรุณายกมือขึ้น          
                                     ครับ 

          มติที่ประชุม       -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  20  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                    ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง  

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี-  ครับ     มติที่ประชุมไดเห็นชอบเปนเอกฉันท  ในการกําหนดสมัยประชุมสามัญ 
     (ประธานสภา)              ประจําป  พ.ศ. 2564  จํานวน  4  สมัย  ดังนี้  นะครับ 
                                    กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 2 ก็เปนวันที่   1   -  15   เมษายน   2564 
                                    กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 3 ก็เปนวันที่  13  -  27   สิงหาคม   2564 
                                    กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 4 ก็เปนวันที ่ 10  -  24   ธันวาคม   2564                   
                                         สวนในการกําหนดสมัยการประชุมสภาสมัยแรกของปถัดไป ก็จะเปนในวันที ่ 
                                    1 -  15  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565     

ระเบียบวาระที่  5.2       -   การพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)   ฉบับเพิ่มเติม    
                                   ฉบับท่ี  2/2564 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  -  ครับ ก็ขอใหทานสมาชิกไดดูตามเอกสารท่ีแจกใหนะครับ มีประมาณ 6 รายการ                 
    (ประธานสภาฯ)              ซึ่งเม่ืออาทิตยท่ีแลวคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินไดมาประชุมกันแลว  และทาง  
                                     คณะกรรมการก็ไดเห็นชอบในการเพ่ิมเติมแผน ตอไปก็จะเปนขั้นตอนของสภาฯ   
                                     ในการอนุมัติเห็นชอบแผนใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตอไป ครับ  
                                     ขอเชิญคุณสมชาย  จันครา  หัวหนาสํานักปลัด แจงรายละเอียดใหทานสมาชิก  
                                     ทราบ อีกครั้งนึงนะครับ เชิญครับ         
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  นายสมชาย  จันครา       -  เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกทุกทานนะครับ คณะผูบริหารทุกทาน 
  (หัวหนาสํานักปลัด)           นะครับ กอนที่จะชี้แจงรายละเอียดนะครับ ผมจะขอแกไขรายละเอียดโครงการ  
                                    นิดนึงนะครับ  เนื่องจากมีโครงการตกหลนไป  1  โครงการ  ในการประชุมของ  
                                    คณะกรรมการแผนพัฒนาทองถ่ินก็มีโครงการท่ีนําเสนอเขามาใหมนะครับ  ก็ขอ  
                                    ใหทานสมาชิก ฯ  เปดในเปนโครงการท่ี  7  นะครับ ทอระบายน้ําบานโคกเพชร  
                                    หมูที่ 1 บานโคกเพชร  นะครับ เปนชื่อโครงการ  เปาหมายสําคัญก็คือจัดวางทอ  
                                    ระบายน้ํานะครับ ขนาด 1 เมตร จํานวน 12 ทอน นะครับ งบประมาณก็ไมเกิน   
                                    100,000 บาท สืบเนื่องมาจากโครงการตัวนี้นะครับ  ไดมีชาวบานรองเรียนมา     
                                    ทางคณะกรรมการแผนก็ไดพิจาณาแลวนะครับ   เห็นวาอาจจะใชงบประมาณใน  
                                    การจายขาดเงนิสะสม  ก็เลยตองมีเอาไวในแผนพัฒนาจึงไดเพ่ิมเติมเขามาในการ 
                                    พิจารณาแผน ฯ ในครั้งนี้ดวย ครับ ก็ขอยอนมาที่โครงการที่ 1 นะครับ โครงการ   
                                    แรกก็จะเปนการจัดทําสถานีสูบน้ํารถน้ําอเนกประสงค   ก็จะเปนในสวนของงาน  
                                    ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ   เปนการกอสรางลานแลวก็สถานีสูบน้ํา   
                                    สําหรับรถน้ํานะครับ   ปกติแลวในการดูดน้ําโดยตรงจะใชเวลาประมาณ 6 นาที    
                                    นะครับ  ในการดูดน้ําครั้งหนึ่ง แตก็จะมาเสียเวลาในตอนเก็บสายนะครบั  จะใช  
                                    เวลานานประมาณ  20 นาที เวลาเกิดเหตุก็อาจจะไมทันการนะครับ  จึงจําเปน  
                                    จะตองสรางลานแลวก็สถานีสูบน้ําซึ่งสามารถเติมน้ําเขาไปในถัง ไดเลย   ไมตอง  
                                    ปลอยสายลงไปนะครับ  ขนาดก็จะกวาง  6  เมตร ยาว 19 เมตร  พรอมทอสูบ   
                                    ซึ่งบริเวณที่จะทําการกอสรางก็จะอยูบริเวณบานตาองคใกลๆ  ฝาย ก็จะอยูใกลที่   
                                    ติดตั้งระบบสูบน้ําประปาดวยก็จะใชงบประมาณป  64 - 65 นะครับ  ตัวนี้ก็จะ 
                                    โครงการที่หนึ่งนะครับโครงการที่สองก็สืบเนื่องมาจากกรณีท่ีพิพาทของหมูที่ 11   
                                    นะครับ เสนบานสุขเกษม - โนนสําราญ ก็จะเปนการรื้อถนนดินเดิมที่มีขอพิพาท  
                                    กันอยู ก็มีการรังวัดไปแลวนะครับ   ก็จะทําถนนใหไปเปนตามแนวสาธารณะเดิม    
                                    ก็จะยาวประมาณ 260 เมตร หนา 0.80 เมตร นะครับ เปนการรื้อถนนเกา ทํา  
                                    ถนนใหม โครงการที่ 3 เปนถนนดินตัดใหมนะครับ  ของบานระกา   ขนาดกวาง     
                                    4  เมตร ยาว 355 เมตร โครงการท่ี 4 นะครับ  เปนโครงการปรับปรุงการผลิต   
                                    น้ําประปาหมูบานโนนสําราญ หมูท่ี 7  การประชาคมหมูบานก็จะใหเจาะบาดาล  
                                    นะครับ แลวก็เดินทอมาในโรงสูบ     เนื่องมาจากน้ําประปาไมเพียงพอตอการใช    
                                    นะครับ  โครงการที ่ 5  ก็เปนโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกบานระกา  
                                    หมูที่ 5 ไปบานเปยมตาลวก หมูท่ี 2 ตามที่ประชุมสภาฯ ในรอบที่แลวที่ไดเสนอ   
                                    เขามานะครับ  ที่ถนนมีการชํารุด ระยะทางก็จะยาว  1,300 เมตร   ถนนกวาง   
                                    5 เมตร หนา 0.07 เมตร  โครงการที่ 6 นะครับ โครงการกอสรางถนนดิน  คุม  
                                    ภูมิเขมร หมูที่ 10 เปนการทําถนนสาธารณะ ซอยบานภูมิเขมร   ขนาดกวาง 3    
                                    เมตร ยาว 75 เมตร สูง 0.60 เมตร โครงการที่ 7  ก็จะตัวเปนโครงการวางทอ   
                                    ระบายน้ําบานโคกเพชร  ที่ไดนําเรียนขางตนไปแลวนะครับ วัตถุประสงค ก็เพ่ือ   
                                    เปนก่ีวางทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เมตร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการไหลของ   
                                    ทางน้ําครับ  ในสวนนี้ผมก็นําเรียนในเรื่องของแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561  
                                    - 2565)  ฉบับเพ่ิมเติมฉบับที่ 2/2564 ไวแตเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับทาน 
                                    ประธาน ฯ  
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นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  -  ครับ  ตามที่ทานหัวหนาสํานักงานปลัด ฯ ไดชี้แจงไปนะครับ   มีทานสมาชิก ฯ     
        (ประธานสภาฯ)         ทานใดสงสัยในสวนโครงการในขอใดก็สอบถามไดนะครับ    ถาหากวาไมมีผมจะ  
                                   ขอมติท่ีประชุมเลยนะครับทานสมาชิกฯ ทานใด  เห็นชอบในสวนของแผนพัฒนา  
                                   ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับท่ี  2/2564  กรุณายกมือขึ้น    
                                   ครับ 

        มติที่ประชุม         -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  20  เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                   ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - ครับ  ทีนี้ก็จะเปนระเบียบวาระตอไปนะครับ   
       (ประธานสภาฯ)         

ระเบียบวาระที่   5.3     -   การพิจารณาโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม   
                                  หมวด คาครุภัณฑ   ที่ดินและส่ิงกอสราง 

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี - ครับ  ก็ขอเชิญคุณสมชาย  หัวหนาสํานักปลัดไดนําเรียนชี้แจงตอทางสภา ฯ  
     (ประธานสภาฯ)            อีกครั้งหนีงนะครับ  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันครา        -  ครับ   ขอบคุณครบัทานประธาน ฯ  สําหรับในสวนของดานการโอนงบประมาณ    
(หัวหนาสํานักปลัด)            ประจําปงบประมาณ 2564  ครั้งท่ี 2 ก็จะมีรายละเอียดที่จะใหทางสภา ฯ   ได    
                                   พิจารณา 2 - 3 รายการนะครับ รายการแรกก็จะเปนอํานาจของนายก ฯ แตผม 
                                   จะเรียนใหทางสภา ฯ ทราบนะครับ  ในสวนของเงินเดือนสมาชิกสภา ฯ  จํานวน    
                                   40,000 บาท เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม คือเปนการโอนไปในหมวดรายจาย  
                                   เพ่ือใหไดมาซึ่งบริการอ่ืน ๆ เปนการจางจัดทําเวปไซทของอบต. เพ่ือรองรับระบบ  
                                   การตรวจสอบของทางปปช.นะครับ งบประมาณในการจัดทําก็คือ 20,000 บาท      
                                   เราก็เผื่อในการดําเนินการของสวนอ่ืนดวย  ตอมาในสวนของสภาฯที่จะพิจารณา  
                                   ในสวนของงบลงทุน ทานดูในหนาที่ 1 นะครับ จะเปนสวนของรายการที่  3  จะ  
                                   เปนของกองชาง รายการแรกที่จะโอนมาก็คือเงินเดือนของกองชางนะครับโอนลด   
                                   ในสวนของขาราชการของกองชางโอนลดมา  8,000 บาท  เพ่ือเขารายการที ่ 4   
                                   นะครับ จะเปนครุภัณฑคอมพิวเตอร เปนเครื่องพิมพใบเสร็จบลูทูธราคาเครื่องละ   
                                   4,000 บาท  จํานวน 2 เครื่อง เปนจํานวนเงินทัง้หมด  8,000 บาท  โอนมาให 
                                   งานจัดเก็บรายไดประปา นําไปจดมิตเตอรน้ํานะครับ   จะเปนในแบบการประปา  
                                   สวนภูมิภาคนะครับแตของเราจะเล็กกวาตอนนี้เราก็ไดจัดซื้อในสวนของโปรแกรม   
                                   เก่ียวกับการจัดเก็บคาน้ําประปามาแลว    เจาหนาที่จะใชสมารทโฟนสงสัญญาณ   
                                   บลูทูธมาที่เครื่องนี้แลว   ก็จะพิมพในสวนของรายละเอียดใบแจงหนี้คาน้ําประปา  
                                   ออกมาไดเลยนะครับ   ก็จะเปนการลดระยะเวลาการจัดเก็บคาน้ําประปาลงไปได     
                                   ตอไปรายการที่  5  ก็จะเปนการโอนลดของพนักงานสวนทองถิ่นของทางกองชาง  
                                   โอนลดมา 15,000 บาท  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในการจัดซื้อโทรศัพทแบบ  
                                   สมารทโฟนสําหรับการเก็บคาน้ําประปา จํานวน 3 เครื่อง ก็จะใชคูกับเครื่องพิมพ   
                                   ใบเสร็จตัวเมื่อซักครูนี้นะครับ  ก็จะมีเจาหนาที่ออกไปจัดเก็บอยู  3 ทาน นะครับ     
                                   คุณสมบัติของตัวเครื่องก็จะอยูระดับกลาง ๆ นะครับ ไมสูงมาก  รายการตอไปอยู   
                                   ที่หนาที่  2 เหมอืนเดิม  จะเปนการโอนในหมวดเงินเดือนของกองชางเหมือนเดิม   

จํานวน.../ 
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                                   จํานวน 13,000  บาท   ตัวน้ีเปนอํานาจของนายก ฯ ก็จะนําเรียนใหทางสภา ฯ     
                                   ทราบ นะครับ ก็จะเปนคาอินเทอรเน็ต   ใชกับโทรศัพททั้ง  3  เครื่อง   ในปหนึ่ง                                     
                                   ก็ประมาณ 13,000 บาท  รายการตอไปของกองคลังนะครับ จะเปนการโอนลด  
                                   เงินเดือนของพนักงานสวนตําบล 15,000 บาท เพ่ือไปจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 
                                   ของทางกองคลังนะครับ  ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก ก็จะเปนแบบบานเลื่อนนะครับ    
                                   งบประมาณ  10,000 บาท   ตัวที่สองก็จะเปนตูเก็บเอกสารขนาดเล็กลงมาอีก    
                                   ราคาประมาณ 5,000 บาท ก็ขอนําเรียนในสวนที่เก่ียวของทางสภาฯ พิจารณา  
                                   ตอไปเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณครับ                        

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ  ตามที่ทานหัวหนาสมชายไดชี้แจงเก่ียวกับเก่ียวกับการโอนเงินงบประมาณ  
      (ประธานสภาฯ)           ในสวนของแผนงานเคหะและชุมชนก็จะมีอยู  3  รายการ นะครับ มีทานสมาชิก    
                                    ทานใดสงสัยมั้ยครับ (สักครู) มีมั้ยครับ ถาหากวาไมมีใครสงสัย  ผมก็จะขอมติใน  
                                    ทีป่ระชุมเลยนะครับ  ทานสมาชิกฯ ทานใด  เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ  
                                    จากกองชางจํานวนเงิน 8,000 บาท เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพบลูทูธเพ่ือใชในระบบ 
                                    งานประปา กรุณายกมือขึ้นครับ 

        มติท่ีประชุม         -  เห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี     
                                    (ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง)    

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ      ตอไปก็จะเปนการโอนในสวนของกองชางจํานวนเงิน  15,000  บาท                 
      (ประธานสภาฯ )          นะครับ เพ่ือจัดซื้อโทรศัพทแบบสมารทโฟน จํานวน 3 เครื่องทานสมาชิกทานใด  
                                    เห็นชอบ  กรุณายกมือขึ้นครับ  
       มติท่ีประชุม          -  เห็นชอบเปนเอกฉันท    เห็นชอบ   20  เสียง      ไมเห็นชอบ  ไมมี        
                                    ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง     

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี- ครับ  ทีนี้ก็จะเปนในสวนของกองคลังนะครับ  ทานสมาชิก ฯ ทานใดเห็นชอบ 
    (ประธานสภาฯ)             ในการโอนงบประมาณของกองคลัง จํานวนเงิน 15,000 บาท  เพ่ือซื้อตูเหล็ก    
                                    แบบบานเลื่อน    ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ  กรุณายกมือขึ้นครับ  

       มติท่ีประชุม          -  เห็นชอบเปนเอกฉันท    เห็นชอบ  20   เสียง   ไมเห็นชอบ  ไมมี     
                                    ประธานสภา ฯ  งดออกเสียง     

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ  สําหรับระเบียบวาระที่ 5.3    เกี่ยวกับการโอนงบประมาณก็ไดเสร็จสิ้น  
         (ประธานสภาฯ)         ไปเรียบรอยไปแลวนะครับ  ทานสมาชิกก็ไดใหความเห็นชอบ  เขาสูระเบียบ 
                                    วาระตอไปเลยนะครับ                     

       ระเบียบวาระที่  ๖     - เรื่องอื่น  ๆ   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี -  ครับ  ทานสมาชิกทานใดที่มีเรื่องจะนําเสนอตอที่ประชุมสภา ฯ  ก็เชิญไดเลย    
      (ประธานสภาฯ)            นะครับ  เชิญทานปลัด ฯ  ครับ 

นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน   - ครับ ขอบคุณทานประธานสภาฯ นะครับ  เรียนทานประธานสภาฯ ทานนายกฯ 
   (ปลัดอบต. โคกเพชร)        ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิก ฯ    รวมไปจนถึงเจาหนาที่ผูเขารวมประชุมทุก  
                                     ทานนะครับ กอนอ่ืนตองขอบคณุทานสมาชิกฯ ทุกทาน นะครับ  ที่วันนี้เขารวม 
                                     ประชุมโดยพรอมเพรียงกัน  และเห็นชอบอนุมัติในภารกิจของอบต.ทีเ่ราจะตอง  
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                                     ดําเนินการทั้ง 4 - 5  โครงการท่ีผานมา  ทัง้เรื่องการกําหนดสมัยประชุมสภา ฯ   
                                     สมัยสามัญ ก็ตองขอขอบคุณไว ณ ที่นี้ อยางที่หัวหนาสมชายไดเรียนไปนะครับ   
                                     ในเรื่องภารกิจในปนี้ก็ตองรอดูนะครบัแตวาตามกําหนดระยะเวลาของเรานาจะ   
                                     จะเลือกตั้งประมาณเดือนมิถุนายน ถาไมมีเหตุขัดของอ่ืนนะครับก็จะเปนไปตาม   
                                     เวลาที่ไดกําหนดไว   ก็เรียนทานนิดนึงวาในโอกาสการเลือกตั้งที่จะมาถึงที่เราม ี 
                                     การเปลี่ยนแปลงในสวนของหลักสําคัญเลยก็คือจํานวนสมาชิกนอกนั้นอยางเชน  
                                     ในเรื่องคุณสมบัติก็เหมือนเดิม    มีหลายทานเองทีโ่ทรมาหาผมเรื่องที่วาในสวน   
                                     ของอบต.  มีที่ปรึกษารึเปลา  เพ่ือที่จะไปดําเนินการในกิจกรรมทางการเมืองได   
                                     สะดวกยิ่งข้ึน ก็เรยีนวาในสวนของอบต.ไมมีนะครับ ในสวนที่ปรึกษามันจะมีแค  
                                     ในสวนของเทศบาล เพราะมันจะเก่ียวของในเรื่องของประมาณนะครับ  หลัก ๆ    
                                     คือ ที่เขาลดจํานวนสมาชิกลงเหลือ  1 ทาน   ก็สืบเนื่องจากงบประมาณที่ใชใน  
                                     การพัฒนามันตองจัดสัดสวน ทานสมาชิกก็เหลือหมูบานละ 1  ทาน  ก็อาจจะม ี  
                                     การแขงขันกันมากนิดหนอย ทางดานพื้นที่ก็เตรียมการไปเปนเรื่องปกติ  ก็เรียน   
                                     ใหทานทราบ เรือ่งที่สองก็คือเรื่องของแผนพัฒนานะครับ ผมจะเรียนทานท้ัง  2   
                                     แผน เลยนะครับ แผนที่เราใชอยูเปนแผนของป   60 - 65  ตอนนี้ก็ดําเนินการ  
                                     ไปตามข้ันตอนอยู สวนที่เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 ผมก็เรียนทานอยางนี้นะครับวา ตาม  
                                     กําหนดการที่ผมคยุกับทานนายก ฯ  และทางทานคณะผูบริหารไวก็คิดวาเราจะ  
                                     ดําเนินการจายขาดเงินสะสมในชวงตนเดือนมีนาคม    ซึ่งในระหวางชวงนี้กําลัง  
                                     เตรียมงานรายละเอียดของโครงการตาง ๆ  ที่ทานนายกฯ  อยากใหทุกหมูบาน  
                                     ไดรับการพัฒนาครบ ทั้ง 11 หมูบาน  ตอนนี้ของเราที่อยูในสวนของขอบัญญัต ิ  
                                     งบประมาณกําลังรอเงินอยู   อาจจะไลทําในสวนที่เรงดวนกอน อยางเชน  พวก  
                                     ถนนดิน ก็จะเรงทําใหกอน อันนั้นในสวนของขอบัญญัตใินสวนของการจายขาด  
                                     เงินสะสมก็จะเปนหมูบานที่เหลือก็จะดําเนินการตามแผนที่ไดประชาคมหมูบาน  
                                     ที่ไดเสนอขึ้นมาตามลําดับตอไป  ตอนนี้ก็กําลังตรวจสอบอยู เพราะบางหมูบาน  
                                     ก็มีการเปลี่ยนแปลง  บางหมูบานก็เปนไปตามแผนเดิมที่จัดลําดับมาใหอยู   ผม  
                                     เรียนทานวาหมูบานที่มีการเปลี่ยนแปลงลําดับ ใหประชาคมยืนยันมานะครับวา   
                                     ทานจะเปลี่ยนแปลงโครงการ  ถาทานไมยืนยันมา ผมก็ทํานอกกรอบแผนไมได     
                                      ผมตองดําเนินการตามแผนตอไป นาจะเปนของหมูที่ 6 นะครับยังไงก็ฝากทาน   
                                      สมาชิก ฯ ไปดวย  ใหผูใหญบานประชุมประชาคมใหดวย  และอีกเรื่องที่อยาก   
                                      ฝากก็สะทอนมาจากการประชุมคณะกรรมการแผนที่ผานมา ก็มีผูใหญบานบาง  
                                      ทานแจงวาไมรับทราบโครงการของอบต.ที่ไปลงในพื้นที่  ยังไงฝากทานสมาชิก 
                                      ดวย  หลังจากทานสมาชิก ฯ  รับทราบวามีโครงการที่จะดําเนินการใหแจงทาง 
                                      ผูใหญบานทราบดวย  แตตามความหมายนาจะเปนการแจงรายละเอียด ขนาด 
                                      กวาง ยาว ก็นาจะเปนทางกองคลังทําสัญญาเสร็จ ก็ใหแจงผูใหญบานไปดวยวา  
                                      โครงการของทานทําสัญญาแลวแตเราเองก็จะบังคับผูรับจาง ไมไดเพราะวาเขา  
                                      มีหวงเวลาของสัญญาเขาอยู  อันนี้ก็เรื่องแผนงานของป 2564 นะครับ  ที่เรา  
                                      จะดําเนินการ จะมีการจายขาดเงินสะสมตนเดือนมีนาคมตรงนี้ผมแจงหลักการ  
                                      ไปกอน  ตองไปตามประชาคมขึ้นลําดับมาใหเพราะในการประชุมแผนที่ผานมา   
                                      ก็มีปญหาอีก    คณะกรรมการแผนพัฒนาบางทานไมเขาใจในกระบวนการของ  
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                                      การใชงบประมาณ    ก็ไดมาสอบถามวาโครงการที่เสนอมาโดยทีไ่มไดผานการ   
                                      ประชุมประชาคมเขามา  มาแจงวาจะใหเราดําเนินการให  แสดงวายังไมเขาใจ  
                                      วาการดําเนินการตามกระบวนการของเรามันมีข้ันมีตอน     ไมสามารถกลับไป  
                                      กลับมาได ทุกอยางตองดําเนินการไปตามแผนที่กําหนดมา ตัวที่เกิดปญหาก็จะ   
                                      เปนเรื่องไฟฟาเพ่ือการเกษตรแจงวาเสนอเรื่องมาที่อบต.แลว  ไมดําเนินการให   
                                      ไมไดเอาเขาแผน  แตจริง ๆ ในแผนมีแลว  แตไมไดเอาขอบัญญัติงบประมาณ    
                                      ผมก็แจงไปวามันเขาขอบัญญัติงบประมาณไมไดเราตองไปเรียงลําดับประชาคม  
                                      ที่ทานเสนอเขามา  เราก็เอาลําดับหนึ่งของทานเขามากอนอันนี้ก็ฝากสมาชิก ฯ   
                                      แจงไปยังฝายปกครองดวย บางทีเขาคิดวาเราเหมือนสวนราชการอื่น   ที่เสนอ  
                                      ไปแลวดําเนินการไดเลย ซึ่งทองถิ่นไมเหมือนกัน  เราทํางานกันตามระบบตาม  
                                      ข้ันตอน ไมอยางนั้นก็หาวาเราละเลย  ละเวน   แลวก็จะผลักภาระมาใหเรารีบ  
                                      ดําเนินการให  ซึ่งจริง ๆ อบต.เปนแคจุดกลั่นกรองใหเทานั้น สําหรับหนวยงาน  
                                      อ่ืน ๆ  คุณเขามาหาเราแลวเอาหนังสือจากเราไปดําเนินการตอ   เราเปนแคจดุ  
                                      ศนูยกลางถาเราไมผานออกไปใหโครงการก็ไมได  อยางเชนทานกํานันทานก็มา  
                                      ตามเรื่องของทาน อยางที่แกขอขยายเขตประปา ทําระบบประปา แกไปคุยกับ  
                                      ทางนายอําเภอ  ทางผูวาราชการ  แกก็กลับมาเอาโครงการจากอบต.  แลวก็ไป  
                                      ดําเนินการตอ  จะไมมาพักไวท่ีเรา  อันนี้ก็เรียนทานสมาชิก ฯ ไว เปนเรื่องของ  
                                      แผนพัฒนาป 60 - 65 ซึ่งยังเหลือใชอีก 1 ป ป 65 คอยวากันทีนี้ในสวนของ   
                                      แผนป 2566 - 2570  หัวหนาสมชายเกรงเรื่องจะไมมีสภาฯ  ในหวงที่มีการ  
                                      เลือกตั้ง อาจจะเลือกตั้งเดือนมิถุนายนรับรองผลเดือนกรกฎาคม แตเราก็จะกัน  
                                      ไวคดิวาประมาณปลายเดือนเมษายนก็อาจจะมีคําสั่งใหหยุดปฏิบัติหนาที่  พวก   
                                      เราประชุมตนเดือนเมษายนก็ยังมีสภาอยู มีนายก ฯอยู ก็วางกรอบไว แตที่ฝาก  
                                      คอื  โครงการที่จะทําป 2566 - 2570  ฝากทานสมาชิกไปดูเลยหมูบานทาน 
                                      จะทําอะไร  ไปดูเลยรายละเอียดวามีปญหาอะไรท่ีตองทํา เรียงลําดับเอาไวเลย 
                                      ปละ 2 โครงการก็ได ที่จะเปนภาพรวมของหมูบาน ทีนี้มันมีเวลานอยประมาณ  
                                      เดือนกวา ๆ หลังจากนี้   ฝงทางสํานักงานเราเองก็ยังขาดบุคลากรอยูเยอะก็จะ  
                                      พยายามแกปญหากันไปกอน  เพราะป 2565 เราตองเอาโครงการตาง ๆ เพ่ือ   
                                      ไปของบประมาณกับทางสํานักงบประมาณ    ไมอยางงั้นทางเราเองจะไมไดรับ   
                                      งบประมาณ เราตองทําไปใหครบทุกดาน    อันนี้ก็แจงทานในเรื่องแผนพัฒนา  
                                      นะครับ  มาในเรื่องที่ทานเห็นชอบในเรื่องของการโอนงบประมาณขอขอบคุณ   
                                      ทานสมาชิก ฯ ที่ไมไดซักถามอะไรเลย ผมก็เรียนทานตรง ๆ เลยนะครับ วามัน   
                                      เปนปญหามานานแลวในเรื่องของประปาก็คือ  การจัดเก็บคาน้ํา การดูแลอะไร   
                                      ตางๆ มันมีปญหาเยอะ ซ้ําซอน ใชเวลามากผมก็เลยแกปญหาดวยการใหนองๆ   
                                      เอาระบบอะไรตาง ๆ เขามาทํา ใหใกลเคยีงมาตรฐานสากลเขา  แตมันยังไมได   
                                      เพราะงบประมาณเราคอนขางจํากัดเราก็เลยตองใชระบบที่มันเปนตัวรองลงมา 
                                      นิดนึง   ในเรือ่งของการจัดเก็บทั้งหมดนะครับ   อยางการจัดเก็บคาน้ําประปา     
                                      รอบแรกนองๆ เขาก็จะไปจดเลขมิตเตอรมากอน จดเสร็จแลวก็กลับมานั่งเขียน     
                                      เขียนเสร็จเอาไปแจงท่ีผูใชน้ําแลวไปเก็บเงินเอามาออกใบเสร็จแลวก็เอากลับไป 
                                      สงใหผูใชน้ํา  ซึ่งมันมหีลายข้ันตอนเกินไป  ก็เลยแกไขดวยการเอาระบบเขามา    

คลาย ๆ กับ.../ 
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                                      คลาย ๆ กับของการประปาสวนภูมิภาค เขาก็ใชสมารทโฟนที่เรากําลังจะจัดซื้อ    
                                      เขาระบบการจัดเก็บแลวก็ปรินทออกมาใหผูใชน้ําผูใชน้ําสามารถนําใบแจงหนี้  
                                      ตัวนั้นมาจายไดเลย  หรือจะรอใหทางเจาหนาท่ีเอาใบเสร็จไปใหแลวจายเงินมา  
                                      ก็ได อันนั้นก็จะลดขั้นตอนลงเยอะ ก็ถือวาดีขึ้น แตเปาหมายของผมจริง ๆก็คือ    
                                      อยากใหเขาไปถึงการใชสมารทโฟนในการจายเงนิ    แตตรงนั้นตองไปทําระบบ   
                                      กับธนาคาร   ผูใชน้ําสามารถจายคาน้ําผานระบบมือถือของทางธนาคารไดเลย 
                                      อันนี้เฉพาะการจัดเก็บในสวนของรายได   แตในสวนอ่ืน ๆ อีกเยอะ   เรื่องการ  
                                      ผลิตน้ํา  การวางทอ กําลังแกปญหาใหอยู ก็ใจเย็นนิดนึงนะครับ ก็ตองขอบคณุ  
                                      ทานสมาชิกฯอีกครั้งหนึ่ง ที่ไดเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจายในครั้งนี้     
                                      เปาหมายในปงบประมาณตอไปของผมก็จะขออนุญาตทางทานนายก ฯ  จัดซื้อ  
                                      รถจักรยานยนตซัก 3 คัน ใหทางเจาหนาที่ขับไปบริการจัดเก็บคาน้ําน้ําประปา     
                                      เพราะพ่ีนองเราไมสะดวกจะมาจายเงินท่ีอบต.  เราก็ตองออกไปเก็บ  ทุกวันนี้ก ็    
                                      เกรงใจนอง ๆ เพราะวาใชโทรศัพทเขา เขาตองจายคาอินเทอรเน็ต ในสวนของ 
                                      รถจักรยานยนตก็ของเขาน้ํามันก็ของเขา  ก็กําลังแกปญหากันอยู  เพราะอบต.     
                                      ไมไดคิดในสวนของกําไรเหมือนทางรัฐวิสาหกิจ   เราคิดในเรื่องของการบริการ  
                                      พ่ีนองประชาชน เรื่องคณุภาพชีวิต เราไมไดกําไรอะไรหรอก มันขาดทุนอยูแลว     
                                      แตจะทํายังไงใหเราไมถึงขนาดที่วาอยูไมได   อันนี้ผมก็เรียนทานสมาชิก ฯ  ถึง 
                                      แนวทางทีผ่มจะทําตอไปขางหนา  อีกเรื่องหนึ่งผมจะแจงเฉพาะที่สําคัญ ๆ  ให  
                                      ทานสมาชิกฯทราบนะครับ อันนี้เปนเรื่องมาจากที่ประชุมอําเภอ   กําหนดการ  
                                      กิจกรรมจิตอาสาของตําบลโคกเพชรนะครับ ก็คือวันที่ 24 กุมภาพันธ  2564    
                                      ใครท่ีเปนจิตอาสาก็ไปรวมกิจกรรมไดนะครับ  ซึ่งชวงนี้ทางอําเภอก็กําลังมีการ  
                                      ซอมแซมท่ีวาการอําเภอนะครับ   ทางทานที่ตองการจะติดตอราชการที่อําเภอ   
                                      ก็สามารถไปติดตอไดที่อาคารกองรอยอส. หลังใหมดานหลัง ไดเงินงบประมาณ  
                                      มาประมาณ 3 ลานบาท แลวก็จะมีในสวนของศาลาประชาคมดวยทีเ่ขาไดเงิน  
                                      งบประมาณมา 2 ลาน  อีกเรื่องหนึ่งก็สําหรับลูกหลานเรานะครับ ที่ยังไมมีงาน 
                                      ทางสัสดีแจงรับสมัครทหารกองเกินแจงรับสมัครทหารประจําการ  โดยวิธกีรณี 
                                      พิเศษคุณสมบัติอายุ 18 - 20 ปบริบูรณ ก็รับสมัครไดแลวก็อายุ  22 - 29 ป    
                                      ที่ปลดจากกองประจําการแลวไมมีงานทํา    ก็ไปสมัครไดอันนี้ก็กาวหนาไปเปน  
                                      นายสิบ นายรอยไดหมดรับสมัครทางออนไลนนะครับ สวนเรื่องสุดทายนะครับ  
                                      ก็คือทางสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เขาเนนเรื่องของการกินปลาราสุก  ก็ฝาก  
                                      พวกเราดวย    ตอนนี้โรคพยาธิใบไมในตับระบาดคราชีวิตชาวจังหวัดศรีสะเกษ    
                                      เปนอันดับหนึ่งของประเทศไทย  สาธารณสุขจังหวัดก็เปนหวงมาก  มันสะทอน  
                                      ไปถึงขบวนการทางภาคเกษตรทั้งหมด  ที่มันมีปญหาเยอะ   เนื่องมาจากพยาธิ 
                                      ใบไมในตับ อยางพวกปลาตัวเล็ก ๆ ที่มันมีเกล็ด  ทีนี้เราเอามากินไมสุกมันก็จะ 
                                      จะสะสมในรางกายของเรา มันก็จะมาจากเราทิ้งสิ่งปฏิกูล ลงไปในลําน้ํา   ทาง 
                                      แปลงเกษตรของเราทั้งหลายอยางพวกรถสูบสวมเราก็อาจจะตองแจงไปหาเขา   
                                      ถามีการเขามาทิ้งในพ้ืนที่เรา   ใหเอาไปทิ้งท่ีเทศบาลตําบลเมืองขุขันธ   เสียคา 
                                      คาธรรมเนียมไมเยอะหรอก  เขาจะมีระบบการกําจัดของเขา   เขาจะตากแดด 
                                      ไว 14 วัน  แลวก็ไสสารใสอะไรไปจนมันแหง  เสร็จแลวเขาจะนําไปขายใหกับ 

                                      พวกที่รับซื้อ…/ 
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                                      พวกที่รับซื้อแตตรงนั้นเขาผานกระบวนการหมดแลว   ก็คงจะแจงเรื่องที่สําคัญ   
                                      เทานี้นะครับ ก็ขอขอบคุณทานนายก ฯ ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกฯ  ทุก  
                                      ทาน ไวโอกาสหนาคอยเจอกันนะครับขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี   - ครับ  ทานปลัดก็นําเรียนกับทานสมาชิกไปแลวนะครับ   ผมก็มีเรื่องที่จะเรียน 
     (ประธานสภาฯ)               ทานสมาชิก ฯเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องไฟฟาเพื่อการเกษตรนะครับ     ถาหากวา                  
                                       ทานจะดําเนินการขอไฟฟาสวนภูมิภาค   ผมก็คิดวานาจะเสนอไปไวเพราะวา   
                                       เขาจะจัดลําดับใหตามที่ผมขอไวก็ไมนาน  ประมาณซัก 1 ป  ในการนําเสนอ   
                                       ก็มีใบปะหนา แลวก็ถายรูปที่เราจะดําเนินกิจกรรมอะไร  ผมก็นําเรียนใหทาน   
                                       สมาชิกทราบนะครับ เผื่อมันไดอีก 4 - 5 เดือน   เราคอยไปติดตามดนูะครับ   
                                       ไมใชวาจะรอแตงบประมาณจากอบต. ก็อยางที่ทานปลัดไดแจงไปยัง     ทาน 
                                       สมาชิกนะครับวาถามีการดําเนินการอะไรก็ใหไปแจงทานผูใหญบาน    กํานัน   
                                       ในหมูบานของทานดวยนะครับ  ไมใชวาติดปายแลวเขาถึงรู  มีสมาชิกทานใด 
                                       จะเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญครับ  คุณสมชาย  

       นายสมชาย  จันครา      -  ขอบคุณครับทานประธาน ฯ ผมก็มีเรื่องที่จะนําเรียนกับทานประธานเพิ่มเติม 
        (หัวหนาสํานักปลัด)         นะครับวาสําหรับโครงการท่ีจะบรรจุไวในแผนก็ขอแจงวาเราจะมีหนังสือจาก  
                                        อบต. นะครับ ทําเปนแบบ ผ. 02/1  ก็คือตัวแผนชุมชน ซึ่งตรงนี้จะสงไปยัง  
                                        ทานสมาชิกกับทางผูใหญบานก็ใหทานนําโครงการที่จะทําป 2560 - 2570   
                                        ผูใหญบานก็มีแผนของเขอยูตาไมแนใจวาแตละหมูบาน    เขาทําเสร็จกันแลว  
                                        หรือยัง  ก็จะเปนตัวโครงการที่เกินศักยภาพก็ทํามาเลยที่ทางชุมชนเขาเยงไว  
                                        แลว  อีกสวนหนึ่งท่ียังไมมีในแผนก็รบกวนทางผูใญบานกับสมาชิก ฯ    วาจะ  
                                        ทําตัวโครงการใดบาง  ทําโครงการใหมมาเลยก็ไดครับ    เรียงลําดับมาใหเลย    
                                        เพราะวาในสวนของอบต. จะไมไดออกไปประชาคมในหมูบาน  จะประชาคม  
                                        อีกทีหนึ่งก็ระดับตําบลเลยทานก็ประชุมกันมาเลยนะครับก็จะขอรายละเอียด  
                                        ตนเดือนมีนาคมเลยนะครับวัดรายละเอียดระยะทางใหดวยนะครับก็อยากจะ  
                                        ใหทันชวงเขาสภาฯ เดือนเมษายน ผมก็ขอนําเรียนทานสมาชิกแตเพียงเทานี ้     
                                        ขอบคุณมากครับ  

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี   -  ครับ  ถาอยากจะใหดีนะครับถามวาผูใหญบานมีแผนชุมชนอยูแลวมั้ยผมตอบ 
     (ประธานสภาฯ)                เลยวายาก เพราะวาแผนชุมชนเขาก็ตองมาเอาจาดกอบต.  ผมก็อยากใหทาง   
                                        เจาหนาที่แผน    นําแผนของแตละหมูบานสงไปใหทางผูใหญบานเลยนะครับ    
                                        จะไดดูวาตรงไหนมันขาด ก็จะไดเพ่ิมเติมอันนี้ก็ขอความรวมมือใหดําเนินการ   
                                        ตรงนี้ดวยนะครับ ครับ ถาไมมีทานสมาชิกฯทานใด เพิ่มเติม ผมก็ขอขอบคณุ  
                                        ทานสมาชิก ฯ ทุกทาน  ที่ไดใหความรวมมือ  ในการเขารวมประชุมในครั้งนี ้    
                                        ผมก็ขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญที ่ 1  ประจําป 2564   ไวเพียงเทานี้     
                                        ขอบคุณครับ 

                                     -  ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 
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                        (ลงชื่อ)                                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                    (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                          เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

      
                  
                     (ลงชื่อ)         กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม                                             
                              (นางสําเนียง  เหมือนสวรรค) 
                    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูท่ี 3 

 

 

                            (ลงช่ือ)                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                   (นายสมยศ  ครบสุวรรณ)  
                      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูท่ี 9 

             
       - การรับรองรายงานการประชุม 

  …สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร.....ไดมมีตริับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ในการประชมุ
สภา ฯ สมยัวสิามัญ ที่ 1 ประจําป..2564...เมือ่วันที.่...12….มีนาคม.....2564…………………… 
 
  
                      

                                    (ลงชื่อ)                                             
                                                        (นายจามเรศ    ภูมิประดับศรี) 
                                    ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 
    
 
                    
 

                    
                    
 
 
 
 


