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เร่ิมประชุมเวลา   9.๓๐   น. 

          เมื่อไดเวลา  ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร เขาหองประชุม  และ
ไดนับจํานวนผูเขารวมประชุม  วาครบองคประชุมหรือไม  ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมไดเขาประชุม ๒0 ทาน  ผู
ไมมาประชุม 2 ทาน  ครบองคประชุม  โดยนายณรงคศิลป  ดวงธนู รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
โคกเพชร    ไดเปนตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   จากนั้นประธานสภา ฯ ไดกลาวเปดการประชุม และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

    ระเบียบวาระที่ 1         -  เรื่องประธานแจงในที่ประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - เรียนทานสมาชิกสภาทองถ่ินทุกทาน  ทานคณะผูบริหาร และเจาหนาที่ทุกทาน   
     (ประธานสภา ฯ)            นะครับ ตามที่ไดมีหนังสือนัดทาน  สมาชิกทองถิ่นนะครับ ตามหนังสือประกาศ                    
                                     ของอําเภอทานก็ไดตอบรับในการขอเปดสมัยประชุมสภาทองถิ่น  สมัยวิสามัญ                      
                                     ที ่ 1 ประจําป 2564  ในตามเอกสารที่ขอเปดประชุมสมัยวสิามัญ  ครั้งที่  1 
                                     ประจําป 2564  เรื่องหลัก ๆ สําหรับการประชุมในวันน้ี   ก็จะเปนการอนุมัติ  
                                     จายขาดเงินสะสมประจําป 2564นะครับ เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไป 
                                     เลยนะครับ 
                                      
   ระเบียบวาระที่ 2         -  เรื่องรับรองการประชุมที่ผานมา   
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ   ก็ขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมที่ผานมานะครับ ในการ  
   (ประธานสภา ฯ)             ประชุมเมื่อ วันที่  15  มีนาคม 2564  ซึ่งเปนการประชุมสภาสมัยสามัญที่  1  
                                    ประจําป 2564 วามีขอตกบกพรองประการใดก็จะไดนําไปแกไขตอไป  (สกัครู)    
                                    ครับ   เชิญครับ  คุณบรรดร มีม้ัยครับ   

   นายบรรดร ใจมนต        - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกฯ ทุกทานนะครับ ผมขอแกไขในหนาที ่4    
   (สมาชิกหมูที่ 2)             นะครับ ตรงป 2563 เปนป 2565 
 
นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - ครับผม   มีสมาชิก ฯ  ทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมอีกมั้ยครับ    
     (ประธานสภา ฯ)           ไมมี ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ (สักครู) ครับ ทานสมาชิกฯ ทานใดเห็นควร 
                                    รับรองรายงานการประชุมสมัยสามญัที่ 1  ประจําป 2564 กรุณายกมือขึ้นครับ 

      มติทีป่ระชุม            -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  18  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี      
                                    งดออกเสียง ไมมี    ครับ  เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ  
   
   ระเบียบวาระที่ 3        -  กระทูถาม   

                                             (ไมมี) 
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ระเบียบวาระที่ 4          - เร่ืองที่คณะกรรมการสภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว  
                                               (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่  5          - เร่ืองที่เสนอใหม 

ระเบียบวาระที ่ 5.1       -  การพิจารณาจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ  2564                    
                                    

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - ครับ สําหรับในเรื่องการพิจารณาจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ  2564                       
      (ประธานสภา ฯ)         กจ็ะมีอยู 15 โครงการนะครับ งบประมาณทั้งสิ้น 4,390,600 บาท นะครับ  ก็ 
                                   ขอเชิญทานหัวหนาสมชาย หัวหนาสํานักปลัดไดทําการชี้แจงเพิ่มเติมรายละเอียด  
                                   ตอไปครับ   

นายสมชาย  จันครา       -  เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภา ฯ   และทานสมาชิกสภาฯทุกทาน 
(หัวหนาสํานักปลดั)           ตลอดจนไปถึงทานคณะผูบริหาร ฯ และคณะผูบริหารทุกทานนะครับ  ตามที่ทาน  
                                  นายก ฯ ไดยื่นญัตติการพิจารณาจายขาดเงินสะสม   ประจําปงบประมาณ 2564    
                                  ซึ่งมีอยูดวยกัน  15 โครงการ ก็กราบขออภัยดวยนะครับสําหรับการจัดสงเอกสาร  
                                  เราเองมีปญหาเรื่องชางไมมี ทําใหเอกสารลาชานิดนึง ผมก็ขอชี้แจงในสวนสถานะ 
                                  ทางการคลังนะครับ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  มีเงินสะสมทีเ่ราสามารถใช 
                                  บริหารได คือ 12,246,415.94  บาท ตรงนี้เราติดลบนะครับ หลังจากนั้นก็ไดม ี  
                                  การบันทึกกันเงินในสวนของเงินทุนสํารองสะสม ไป 15 เปอรเซ็นตนะครับ แลวก็ 
                                  เงนิสวนอ่ืน ๆตามระเบียบกฎหมายไดกําหนดไวนะครับ  ในการที่จะใชเงินสะสมก็ 
                                  ตองมีการกันเงินไวอีกอยางนอย 3 เดือน ตองกันไวสําหรับเงนิเดือนรายจายอื่น ๆ   
                                  4,450,000 บาท กันไวอีกรอยละ  10  เปนคาใชจายบรรเทาสาธารณภัย    อีก  
                                  3,235,450 บาท นะครับยอดที่เหลอืจายใชไดจริงๆ ก็คือ4,461,300.94 บาท   
                                  อันน้ี คือยอดจริง ๆที่สามารถใชไดนะตอนน้ีนะครับ ก็ขามไปในหนาถัดไปก็จะเปน  
                                  หลักการเปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบล พ.ศ 2537  แลวก็ระเบียบกันเงินป 2547    
                                  ขอ 89 ในขอ 89 ก็จะตัดการใชจายเงินสะสม 4 ขอ ใหญๆ ก็จะเปนไปตามความ   
                                  เดือดรอนของประชาชน  แลวก็ตองเปนไปตามแผน   จะเห็นไดวาโครงการที่ทาน 
                                  นายกฯ เสนอญัตติเขามาจะตองอยูในแผนทั้งหมด สําหรับเงนิสะสมนะครับ ตอไป 
                                  นะครับ จะเปนรายละเอียดที่เสนอเขามา  มี 15 โครงการก็จะเปนยอดเงินทั้งส้ิน   
                                  4,390,600 บาท นะครับ ในหมู 1 จะเปนการวางทอระบายนํ้า ใสทอระบายน้ํา  
                                  ขนาด 1 x 1 เมตร 3 ชอง  ชองละ 6 ทอน แลวก็มีงานเทคอนกรีต ขนาดกวาง 3    
                                  เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.05  เมตร นะครับ งบประมาณ  81,800  บาท สวน 
                                  โครงการที่ 2 จะเปนของบานตาปางนะครบั  เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเขาฝาย 
                                  บานตาปาง กวาง 4 เมตร ยาวอยางนอย 10 เมตร หนา  0.05 เมตร ขนาดไหล   
                                  ทาง 30 เซนติเมตรนะครับ  โครงการที่ 3 เปนโครงการถนนดินบานระกา  กวาง    
                                  4  เมตร ยาว 335 เมตร สูงเฉล่ีย 80 เซนติเมตร นะครับ มีวางทอ 2 จุดนะครับ   
                                  ทอขนาด 60 เซนติเมตร โครงการที่ 4 เปนการปรับปรุงถนนหินคลุกนะครับ สาย 
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                                  ระกา - เปยมตาลวก สุดสายเลยนะครับ ขนาดกวาง  5  เมตร ยาว 1,300 เมตร  
                                  โครงการที่ 5 เปนโครงการหมูที่ 6 กอสรางทอลอดเหลี่ยมหนองเพียเนีย ขนาดทอ   
                                  นะครับ กวาง 3 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 4  เมตร  ก็คือหนาถนนพื้นถนน  จํานวน  
                                   2 ชอง แลวก็จะมีงานทําฐานกวาง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 1 เมตร แลวก็จะมี 
                                   งานดินถมทอลอดเหล่ียม 2 ขาง กวาง6 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2 เมตร  นะครับ  
                                   งบประมาณ  378,000  บาท โครงการที่ 6โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 
                                   เหล็ก หมูที่ 7 ไปบานสุขเกษม จํานวนเงิน   493,400 บาท กวาง 4 เมตร ยาว  
                                   620 เมตร หนา 0.5 เมตร ไหลทาง 30 เซนติเมตรนะครับ  โครงการที่ 7  เปน  
                                   ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสนกลางหมูบาน  หมูที่ 8 ขนาดกวาง  
                                   4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.10 นะครับ โครงการที่ 8 ของหมู 8  โครงการ 
                                   กอสรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก 2 ชวง ชวงที่ 1   ทางไปบานนางสายเยื้อนนนะครับ     
                                   กวาง 4 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.5 เมตร ไหลทาง 20 เซนติเมตร ชวงที่  2   
                                   จะเปนชวงคอนกรีตรอยเดิมทางไปบานเปยมตาลวกยาว 42 เมตร กวาง 4 เมตร   
                                   ไหลทาง 0.20 นะครับ โครงการที่9 นะครับกอสรางคอนกรตีเสริมเหล็ก หมูที่ 9    
                                   บานระกานอยไปบานทะลอก กวาง  5  เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร 
                                   นะครับ ไหลทาง 30 เซนติเมตร งบประมาณ  485,200 บาท   โครงการที่ 10  
                                   นะครับโครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานตาองค ทางทิศเหนือ  
                                   โรงเรียนบานโคกเพชร  งบประมาณ 322,500 บาท   กวาง 4 เมตร ยาว 134  
                                   เมตร หนา 0.15 ไหลทาง 30 เซนติเมตร แลวก็มีดินถม 88 ลูกบาศกเมตร สวน 
                                   โครงการที่ 11  โครงการกอสรางถนนดินบานตาองค  หมูที่ 10  ไปบานภูมิเขมร    
                                   งบประมาณ  17,200 บาท  กวาง 3 เมตร ยาว 7.5 เมตร  หนา  0.60  เมตร   
                                   โครงการที่ 12 นะครับ  เปนโครงการวางทอระบายนํ้า หมูที่  11  บานสุขเกษม  
                                   จํานวนเงิน 499,200 บาท วางทอขนาด  60  เซนติเมตร  จํานวน 346  ทอน    
                                   ระยะทาง  384  เมตร นะครับ จะมีบอพักคอนกรีตกวาง  80 เซนติเมตร   ยาว  
                                   150 เซนติเมตรนะครับ  พรอมฝาทอจํานวน  38  บอ  อีกโครงการหนึ่งนะครับ 
                                   ของหมูที่ 11 โครงการสรางถนนดิน หมูที่ 11 บานสุขเกษม  ไปบานโนนสําราญ    
                                   จํานวนเงิน 127,300 บาท กวาง 4 เมตร ยาว 265 เมตร นะครับ   สูงเฉลี่ยก็   
                                   80 เซนติเมตร  โครงการที่ 14 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา หมูที่ 1  
                                   จํานวนเงิน  452,900 บาท  คือจะเพิ่มโรงสูบน้ําดบิ  โครงการที่  15  ก็จะเปน  
                                   โครงการกอสรางสถานีสูบนํ้าสําหรับเติมรถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค   จํานวนเงิน  
                                   256,500 บาท  หลัก ๆ ก็จะเปนงานเทคอนกรีตใหรถวิ่งเขาไป กวาง 16 เมตร   
                                   ยาว  19 เมตร หนา 0.5 แลวก็จะติดตั้งระบบสบูน้ํา ก็จะมีทั้งหมด 15 โครงการ 
                                   นะครับ ก็ขออนุญาตนําเรียนใหทางสภาพิจารณาครับ                                                                      

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี - ครับ  ตามที่ทานหัวหนาสมชายไดชี้แจงรายละเอียด มีทานสมาชิกฯทานใด    
    (ประธานสภาฯ)            สงสัยมั้ยครับ เชิญครบั คุณสมชาย  
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  นายสมชาย  จันครา       - ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ ในสวนของหมูที่ 6 เขาใจวาทานอยากไดโครงการวางทอ 
(หัวหนาสํานักปลดั)            ระบายนํ้าขางโรงเรียน แตในสวนทีไ่ดนําเรียนสภา ฯ ไปในครั้งกอนคือในสวนของ   
                                   โครงการที่มีอยูแลว  ทานผูใหญทั้ง 2 หมูบาน มาคุยแลว  ก็คดิวามีโครงการที่อยู 
                                   อันดับ  3  ก็นึกวาโครงการตรงน้ันเปนที่ขางโรงเรียน  ไมเขาใจกัน  แตจรงิๆ  ทอ 
                                   ระบายนํ้าที่จะทํามันอยูคนละจุดทีจ่ะทํา เราเลยไมไดปรับแผนให  ในสวนตรงน้ัน   
                                    ก็ไดคุยกับผูใหญทั้ง 2 แลว ก็เดี๋ยวอาจจะไดใชงบกลางดําเนินการให  แตในสวน 
                                    ของการจายขาดเงินสะสม ถาไมมีโครงการ เราก็ไมสามารถดําเนินการไดนะครับ  
                                    ก็ขอนําเรียนเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณครับ 

 นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี- ครับ  ตามที่ทานหัวหนาสมชายไดชี้แจงรายละเอียดโครงการจายขาดเงินสะสม   
            (ประธานสภาฯ)    ประจําปงบประมาณ  2564  ไปแลวนะครับ มีทานสมาชิกฯ ทานใด สงสัยม้ัย                  
                                   ครับ เชิญครับ คุณสมชาย  

     นายทองเนตร  วาที    -  ครับขออนุญาตครบัทานประธานฯ กระผมนายทองเนตร วาที สมาชิกหมูที ่ 11 
       (สมาชิกหมูที่ 11)       ตามทีท่านสมชายไดกลาวมาแลววาในสวนของการวางทอระบายน้ําบานเสลาจะ 
                                   มีอยู 2 จุด นะครับจดุแรกออกจากบานสุขเกษมมาบานเสลาแตจุดตอทอตรงนั้น   
                                   มันเปนของอบจ.มากอน ทีน้ีทางเจาของที่เขาเอาดินไปถม    ผมเองก็ไดไปพูดคุย  
                                   เรียบรอยแลว โครงการน้ีออกไมไดบานสุขเกษมก็เหมือนเดิมน้ําออกไมได โดนก้ัน   
                                   ไวอยูตรงน้ัน ผมจึงขอนําเรียนกับทานประธานฯ นะครับวา ในสวนน้ันที่ผมไปวัด  
                                   ไดประมาณ 40 เมตร ไมทราบวาพอจะมีแนวทางในการแกไขยังไงไหมครับ  เพื่อ   
                                   บรรเทาความเดือดรอนผมก็ไดนําเรียนไปทางผูใหญวาตรงน้ีมันมีอยูในแผนหรือไม   
                                   เห็นวากําลังดําเนินการ  เพราะวาวันนั้นทําไมไมเสนอเขาที่ประชุมเพ่ือดําเนินการ   
                                   ปรับแผน   สําหรับในสวนของสุขเกษมนะครับ บางทานในสวนของสมาชิก ฯ  ก็ 
                                   คิดวาทําไมบานสุขเกษมได 2 โครงการ จริง ๆแลวน้ัน ในสวนของถนนดินซึ่งไดมี 
                                   การรองเรียนมายังอบต. มีขอพิพาทกัน ผมก็แจงใหทานสมาชิกไดทราบเอาไวนะ 
                                   ครับ ไมใชวาบานสุขเกษมได 2 โครงการ   ครับ ขอบคุณครับ  

นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี- ครับในกรณีของทอระบายนํ้านะครับ ตามที่จริงมันก็เห็นๆ อยูวามีแลว แตในสวน   
         (ประธานสภาฯ)       เจาของที่เขาถมไปทางเลย ทีน้ีมันก็เลยไมมีที่ระบายน้ํา  อยากจะแกไขตอไปก็อยู   
                                   ที่กระบวนการวาทางอบต.จะหางบประมาณ  ก็ตองอยูที่ทางปลัด ฯ ทานนายกฯ   
                                   จะหางบประมาณในสวนไหน  ถาหากวาอยูในแผนก็นาจะได แตถาหากวาไมมีอยู  
                                   ในแผนก็ตองรอไปอีกนะครับ  มีทานอื่นอีกไหมครับที่สงสัย  ถ้ําไมมีก็ขอเชิยทาน   
                                  ปลัดช้ีแจงกับทานสมาชิก ฯ ครับ 

นายณัฐธรี  เปยมธราพัฒน - ครับ  ขออนุญาตที่ประชุมนะครับ  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิกทุกทาน  
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)     เจาหนาที่ทุกทานนะครับ  วันนี้ตามที่ทานประธานสภาฯ ไดนําเรียนมาแลวนะครับ 
                                  ในเรื่องการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญเปนกรณีพิเศษ     ในเรื่องของการพิจารณา  
                                  จายขาดเงินสะสม ซึ่งจริง ๆ เราคดิวาจะดําเนินการต้ังแตตนเดือน แตทีน้ีทางอบต.   
                                  เราขาดอัตรากําลังในเรื่องของงานสํารวจประมาณราคาตาง  ๆ   ผมเองก็พยายาม  
 



6 
 

  

                                  แกไขปญหา เพื่อใหทันตามนโยบาย  ก็จะขออธิบายทานสมาชิก ฯ วา ในเรื่องของ  
                                  รายละเอียดอาจจะยังไมครบถวนทั้งหมด  แตวาก็ไดกรอบมาใหทานสมาชิก ฯ ได 
                                  พิจารณา  ก็คงไมมีปญหาในเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่  ในสวนของการพิจารณา 
                                  ในวันน้ี ผมเรียนวาเราจะมีในสวนของโครงการหลักที่เรา  ทําใหกับหมูบานอยูแลว   
                                  ทานสังเกตไดวาเราไดปฏิบัติไปตามแผนพัฒนาก็คือ    โครงการหลักในทุกหมูบาน 
                                  รอบป 2564 นี้ ก็จะไดครบถวนทุกหมูบานเลยนะครับ  โครงการของหมูที่ 1 - 5   
                                    ก็จะอยูในขอบัญญัติงบประมาณเลย แลวจากหมู 6 - 11 ก็จะมาอยูในสวนของ  
                                    เงินสะสม ทีนี้มันจะมีโครงการรองก็จะมีหลาย ๆ หมูบาน อยางทานสมาชิกหมูที่   
                                    11 นําเรียนวาทําไมหมู 11 ได 2 โครงการ ซึ่งจริงๆ แลวนาจะไดโครงการเดียว     
                                    โครงการวางทอระบายนํ้า ซี่งเปนโครงการหลักโครงการรองเปนการแกไขปญหา 
                                    ของฝายบริหารนะครับ   คือ ไดรับเรื่องรองเรียนมาแลวมันเปนกรณเีรงดวนตอง 
                                    ดําเนินการใหอยางถนนดิน    อันน้ีก็ใชระยะเวลานานมาเหมือนกันมาเปนปแลว   
                                    แลวก็มีอีกหลาย ๆ โครงการที่เพิ่มเติมเขามา อยางเชนโครงการถนนดิน  วางทอ 
                                    ระบายนํ้าบานโคกเพชร อันนี้ผมไปตรวจสอบแลวมันก็จําเปน  ชาวบานไมมีถนน   
                                    ที่จะขามหวย ก็เลยตองแกไข แลวก็ถนนดินจําเปนตองรับทําไมอยางนั้นก็จะเกิด   
                                    การเปล่ียนใจกันอันน้ีคือ โครงการรองนะครับของอบต. ก็จะมเีรื่องของโครงการ 
                                    น้ําประปาบานโคกเพชร  ปที่ผานมาก็แลงโรงสูบเดิมใชงานไดไมเต็มที่  ก็เลยตอง   
                                    ตัง้โรงสูบใหมเอาไวสํารองแตจริงๆก็คือใชหลักเลย แลวก็เรื่องที่จะทําสถานีสบูน้ํา 
                                    รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงคก็เตรียมไวสําหรับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                                    ก็จําเปนเวลาเกิดเหตกุารณสาธารณภัยอันน้ีก็เรียนทานสมาชิกฯ  ยังมีโครงการที่ 
                                    ติดคางอยูแตก็จะรีบดําเนินการใหของบานโนนสาํราญมีปญหาในเรื่องนํ้าประปา 
                                    บาดาลก็ยังติดขัดในเรือ่งที่ดินก็นาจะไดขอสรุปแลวผมไปดูมาแลวเปน  อีกจุดนึง                     
                                    ทางทิศใตตรงที่วางๆ ตรงหนองน้ํา ทีน้ีก็เลยมีปญหาวา  ถาเราจะเจาะบอบาดาล 
                                    ขนาด 6 นิ้ว แลวเราจะใชไฟอยางไร มันก็ตองมีระบบไฟ แลวก็ระบบการปองกัน 
                                    ตาง ๆ ก็เลยวารอบน้ียังเขาไมทัน  คยุกับทานนายกฯ แลวก็วาจะจัดงบประมาณ 
                                    รายจายประจําปของอบต.เอง ไปทําใหนะครับ  อันน้ีของบานโนนสําราญนะครับ       
                                    ที่ยังมีปญหากันอยู อีกตัวนึงก็ของบานภูมศิาลา  ก็เปนเรื่องของการสูบสงนํ้าจาก 
                                    แหลงน้ําดิบมาโรงงานผลิตมันไกล มากน้ํามันมาไมเต็มรอยกําลังสงไมพอ   แกไข 
                                    เบื้องตนก็ไปตัดตอ  ใชเครื่องปมอีกตัวนึงชวย  ชวยตรงกลาง   อันนี้แกไขในสวน    
                                    เรงดวนใหกอน   แตทีนี้ในโอกาสตอที่คุยกันไวก็คือ   จะทําทออีกแถวนึงคูขึ้นมา   
                                    แลวใชเครื่องปมอีกตัวนึง  อันนี้เปนการแกไขปญหาระยะส้ันๆ  เพื่อใหทันตอการ 
                                    ใชน้ํา  แตปญหาจริงๆก็เกิดจากมีคนขอใชนํ้ามากขึ้น   ผมก็ไมมั่นใจวากําลังผลิต 
                                    มันจะพอมั้ยก็ตองจัดงบประมาณไปดําเนินการสวนของบานสุขเกษม ผมไมแนใจ 
                                    วาอยูในแผนหรือไม ถาไมมีก็ตองเอาเขาแผนอยางปนี้ป 2564 ก็ตองเพิ่มเติมมา   
                                    เพราะถาไมมีในแผนไปดําเนินการสตง.มาตรวจเราก็ผิดก็ใหทําตามระบบมากอน 
                                    นะครับ แลวก็ประสานทางสํานักปลัดวาจะประชุมแผนตอนไหน  ก็ขอฝากทาน 
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                                    สมาชิก ฯ ไปดูในสวนของแผนหมูบานมาดวย   แผนหมูบานก็ตองมีในสวนของ 
                                    โครงสรางพื้นฐานใหครบอบต.จึงจะสามารถหยิบมาดําเนินการได  ก็ขออนุญาต  
                                    นําเรียนเบื้องตนเพียงเทาน้ีนะครับ ทานสมาชิกฯ สงสัย   ก็สอบถามไดขอบคุณ      
                                    ครับ 

 นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ   ก็ตามที่ทานปลัด ฯไดนําเรียนช้ีแจงไปแลวนะครับ    สมาชิกทานใดมีขอ 
    (ประธานสภา ฯ)            สงสัยอีกหรือเปลาครับ  ถาหากวามีก็สอบถามไดครับ  (สักครู)    ถาหากวาไมม ี                          
                                    ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบในการอนุมัติการใช 
                                    จายเงินสะสม โครงการวางทอระบายนํ้าหวยโคกเพชร  หมูที ่ 1  ขนาดเสนผาน   
                                    ศูนยกลาง  1.00  เมตร จํานวน  3  ชอง ๆ ละ 6 ทอน เทพื้นรองทอระบายน้ํา  
                                    คอนกรีตขนาดกวาง  3  เมตร  ยาว  8  เมตร  หนา 0.05 เมตร บานโคกเพชร    
                                    งบประมาณ 81,800  บาท กรุณายกมือข้ึนครับ            

       มติทีป่ระชุม            -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  18  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                     (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)      

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  ทานสมาชิกฯทานใดเห็นชอบในการอนุมัติการใชจายเงินสะสม   โครงการ                      
       (ประธานสภาฯ)           กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตาปาง  หมูที่ 3  บานโคกเพชร  ขนาดผิว  
                                     จราจร กวาง 4 เมตร  ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตรไหลทางขางละ 0.30    
                                     เมตร  งบประมาณ 247,200  บาท  กรุณายกมือ   ขึ้นครับ               

      มติทีป่ระชุม             -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท   เห็นชอบ  18  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี   
                                     (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)      

นายจามเรศ  ภูมิประดบัศรี  - ครับ  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบในการอนุมัติการใชจายเงินสะสม   โครงการ                       
       (ประธานสภาฯ)           กอสรางถนนดิน  บานระกา  หมูที่ 5 สายระกา  ไปหวยระกาขนาดผวิจราจร   
                                     กวาง  4 เมตร ยาว 355 เมตร สูงเฉล่ีย 0.80 เมตร พรอมวางทอระบายนํ้า  
                                     ขนาดเสนผานศูนยกลาง  0.60 x 1.00 เมตร  จํานวน  2 จุด ๆ ละ 6 ทอน   
                                     งบประมาณ 156,900 บาท  กรุณายกมือขึ้นครับ               

       มติที่ประชุม           -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  18  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี-  ครับ ทานสมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบในการอนุมัติการใชจายเงนิสะสม   โครงการ                      
       (ประธานสภาฯ)           ปรับปรุงถนนดิน ถนนหินคลุกสายบานระกาไปบานเปยมตาลวกขนาดผวิจราจร   
                                     กวาง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตรงบประมาณ 355,500 บาท กรุณายกมือขึ้น  
                                     ครับ               

        มติที่ประชมุ           -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  18  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                     (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)   
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  ทานสมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบในการอนุมัติการใชจายเงินสะสม  โครงการ                      
       (ประธานสภาฯ)          กอสรางทอลอเหลี่ยมหนองเพียเนีย  บานเสลา  หมูที่ 6   ขนาดทอหลอดเหล่ียม   
                                    กวาง 3 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 4 เมตร จํานวน 2 ชอง งานถมดินฐานทอหลอด  
                                    เหลี่ยมพื้นที่กวาง  8.00 เมตร  ยาว 12.00  เมตร สูง 1.00 เมตร  งานดินถม  
                                    คอทอลอดเหลี่ยม จํานวน 2 ขางๆละขนาดความกวาง 6.00 เมตร ยาว 4.00   
                                    เมตร สูง 2.00 เมตรจํานวนเงิน  378,000 บาท  กรุณายกมือขึ้นครับ               

        มติที่ประชมุ          -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  18  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  โครงการที่ 6  ทานสมาชิกฯ  ทานใดเห็นชอบในการอนุมัติการใชจายเงินสะสม    
       (ประธานสภา              โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7  ไปบานสุขเกษม   ขนาดผิว 
                                     จราจร กวาง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางขางละ 0.30  
                                     เมตร จํานวนเงิน  493,400 บาท  ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบ  กรุณายก  
                                     มือขึ้นครับ       

          มติทีป่ระชุม         -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  18  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                     (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -  โครงการที่ 7  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบ   ในการอนุมัติการใชจายเงินสะสม                         
      (ประธานสภา)              โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานตระมูง ชวงที่       
                                     2 เสนกลางหมูบาน ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 230 เมตร   
                                     หนา  0.10 เมตร  ไหลทางขางละ  0.30 เมตร จํานวนเงิน  354,000 บาท    
                                     ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นครับ               

        มติที่ประชุม           -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  18  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                     (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - โครงการที่ 8  ทานสมาชิกฯ ทานใดเห็นชอบในการอนุมัติการใชจายเงินสะสม                 
      (ประธานสภาฯ)            โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานตระมูง   ปริมาณงานชวงที ่   
                                     1  ซอยหนาบานนางสายเยื้อน  ขนาดผิวจราจร  กวาง 4 เมตร ยาว 31 เมตร   
                                     หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหลทางขางละ 0.20 เมตร ชวงที่ 2  สายบานตามูง   -   
                                     เปยมตะลวก ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 42 เมตร  หนา 0.15  เมตร    
                                     ลูกรังไหลทางขางละ 0.20 เมตร นะครับ  จํานวนเงิน 163,000 บาท  ทาน   
                                     สมาชิกฯ ทานใด เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นครับ               

        มติที่ประชุม          -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  18  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                     (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)   
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - โครงการที่ 9  ทานสมาชิกฯ ทานใด  เห็นชอบในการอนุมัติการใชจายเงินสะสม      
        (ประธานสภาฯ)         โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 9 เสนบานระกานอยไปบานทะลอก    
                                    ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร กวาง  5 เมตร ยาว  175 เมตร หนา 0.15 เมตร    
                                    ไหลทางขางละ 0.30 เมตรจํานวนเงิน 485,200 บาท ทานสมาชิก ฯ  ทานใด               
                                    เห็นชอบ กรุณายกมือข้ึนครับ               

        มติที่ประชุม          -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  18  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - โครงการที่  10   ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบในการอนุมัติการใชจายเงินสะสม     
         (ประธานสภาฯ)        โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10  เสนบานตาองคไปทางทิศเหนือ   
                                    โรงเรียนบานโคกเพชร ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจร กวาง  4 เมตร ยาว  134   
                                    เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไหลทางขางละ 0.30 เมตร ปริมาณดินถมไมนอยกวา   
                                    88 ลบ.ม. จํานวนเงิน 322,500 บาท  ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบ กรุณา  
                                    ยกมือขึ้นครับ               

        มติที่ประชุม          -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  18  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - โครงการตอไป ทานสมาชิกฯ  ทานใดเห็นชอบในการอนุมัติการใชจายเงินสะสม     
      (ประธานสภาฯ)            โครงการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10  บานตาองคเหมือนเดิมนะครับ    
                                     โครงการกอสรางถนนดินบานตาองคหมูที่ 10 ไปบานภูมิเขมร  จํานวนเงิน    
                                     17,200 บาท  ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นครับ               

        มติที่ประชุม           -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  18  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                     (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)   

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - โครงการตอไป  ทานสมาชิกฯ  ทานใดเห็นชอบในการอนุมัติการใชจายเงินสะสม      
       (ประธานสภาฯ)           โครงการวางทอระบายน้ํา หมูที่ 11  บานสุขเกษม ปริมาณงาน วางทอขนาด   
                                     60  เซนติเมตร  จํานวน 346  ทอน   ระยะทาง  384  เมตร นะครับ จะมี 
                                     บอพักคอนกรีตกวาง  80 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร  จํานวนเงิน                                 
                                     499,200 บาท  ทานสมาชิก ฯ ทานใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นครับ         

        มติที่ประชุม            - มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  18  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมม ี

 (นายจามเรศ ภูมิประดับศร)ี - โครงการตอไป  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบในการอนุมัติการใชจายเงินสะสม     
       (ประธานสภาฯ)           โครงการสรางถนนดิน หมูที่ 11 บานสุขเกษม ไปบานโนนสําราญ ปริมาณงาน     
                                     ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 265 เมตร สูงเฉล่ีย 0.80 เมตร ตามแบบ 
                                     ทีอ่บต.โคกเพชร กําหนด จํานวนเงิน 127,300 บาท  ทานสมาชิก ฯ ทานใด   
                                     เห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ               
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       มติที่ประชุม            -  มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  18  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                     (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)   

  (นายจามเรศ ภูมิประดับศร)ี - โครงการตอไป  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบในการอนุมัติการใชจายเงินสะสม  
         (ประธานสภาฯ)          โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูที่ 1 ปริมาณงาน  1. กอสรางโรง   
                                      สูบน้ําดิบ ระบบประปาผวิดินขน 2. งานระบบไฟฟา 3. วางทอเมนสงนํ้าดิบ   
                                      ทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 น้ิว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 562 เมตร จํานวน 
                                      เงิน 452,900 บาท ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบ กรุณายกมือข้ึนครับ      

          มติที่ประชุม           - มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  18  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                      (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)  

 (นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี- โครงการสุดทายนะครับ  ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบในการอนุมัติการใช 
    (ประธานสภาฯ)              จายเงินสะสม โครงการกอสรางสถานีสบูน้ําสําหรับใชในการเติมนํ้ารถบรรทุก  
                                     นํ้าอเนกประสงค  ปริมาณงาน  กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง   
                                     16 เมตร ยาว 19 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวนเงิน 256,500 บาท ทาน  
                                     สมาชิก ฯ ทานใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้นครับ      

     มติที่ประชุม                -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท  เห็นชอบ  18  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี    
                                       (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง) 

(นายจามเรศ  ภูมิประดับศร)ี   -  ครับ  ก็ขอขอบคุณทานสมาชิก ฯ ทุกทาน  นะครับ ที่ไดพิจารณาเห็นชอบ 
       (ประธานสภาฯ)              การอนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ 2564  ก็เขาสูระเบียบ 
                                        วาระตอไปเลยนะครับ      

  ระเบียบวาระที่ 6             -  เร่ืองอื่น ๆ 
                                    
นายจามเรศ ภูมิประดับศร ี    -  ครับ  ก็ตามที่ทานปลัดฯ ไดช้ีแจงตอที่ประชุมในการเสนอแกไขปญหาตาง ๆ  
      (ประธานสภาฯ)              ทั้งในเรื่องของระบบประปา วางทอระบายนํ้า    อยางบานภูมิศาลาก็จะมีเรื่อง  
                                       น้ําไมพอ เจาหนาที่ก็นํานํ้าไปเติมแลวยิงเขาบอเก็บนํ้าสะอาด  ทีนี้มันก็เหมือน 
                                       ทําใหตะกอนมันขึ้นมาพอเปดน้ํามันก็เปนปญหาทางเจาหนาที่ประปาเองก็โดน 
                                       ตําหนิ  เรื่องที่ใชปม 2 ตัว ผมก็วานาจะชวยได  ซึ่งเราก็เคยนําเสนอตอสภา ฯ  
                                       ตอคณะผูบริหารหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งสงกรานตน้ี  เราก็คงตองประเมินกันวาจะทํา 
                                       อยางไรนํ้าถึงจะพอใช ตางคนก็ตางไมอยากจะใชน้ําบาดาล เพราะมันก็จะเกิด 
                                       คราบเหลืองตองทําความสะอาดทุกวัน สวนน้ําประปาน้ันมันมีสารสมมีคลอรีน 
                                       มันก็ไมมีคราบ ครับมีทานสมาชิกทานอ่ืนที่จะนําเสนอไหมครับ  เชิญครับ คุณ 
                                       ทองเนตร 

นายทองเนตร วาที         -      เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกฯ ทุกทานนะครับ  ผมนายทองเนตร 
(สมาชิกหมูที่ 11)                 วาท ีสมาชิกหมูที่ 11 ผมก็จะขอนําเรียนในเรื่องการจัดทําแผนนะครับ  เพราะ  
                                      ทุกปทีท่ําการประชาคมของหมูบานทําขึ้นแตวาก็ไมผานเน่ืองมาจาการใหจัดทํา 
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                                      ประมาณการ ในการจัดทําแผนป 2566 - 2570 ถามไปทางผูใหญบานเขาก็   
                                      บอกวาใหมาประมาณการในเรื่องงบประมาณดวย   แตทีนี้ขนาดตัวชางเองก็ยัง  
                                      ประมาณการไมไดเลย แลวนับประสาอะไรกับพวกเราไมไดเรียนมา จะคาดการ 
                                      ไดวางบประมาณตรงน้ันมันจะออกมาเทาไหรนะครับอันทีจริงแลววัดแคขนาด 
                                      กวาง - ยาวแคน้ันก็นาจะพอ ซึ่งในวันน้ีผมก็อยากใหทานเองไดพิจารณ  แลวก็  
                                      วันน้ีในสวนของทานอบต.ชํานาญ ไมมากระผมขออนุญาตลาแทน เนื่องมาจาก 
                                      บรรพบุรษุของทานเสียชีวิต   ครับ ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  -   ครับ   เชิญครับ  คุณสมชาย  
  (ประธานสภาฯ) 

นายสมชาย  จันครา          -  ขอบคณุครบัทานประธานฯคร ัสําหรับโครงการที่เราจะนําเขามาจากหมูบานมา
(หัวหนาสํานักปลดั)              บรรจุไวในแผนอบตจริงๆแลว  ในสวนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย   
                                      เขามีระเบียบเรื่องการจัดทําแผนของหมูบานตางหากกับของเรา ซึ่งแบบฟอรม  
                                      ของเขาก็จะมีการอบรมผูใหญบาน  คณะกรรมการหมูบานก็จะตองชี้แจงใหทํา   
                                      แผนของหมูบานไวที่หมูบาน 1 ฉบับ  แตวาอําเภอก็ใหผูใหญสงเลยแบบฟอรม 
                                      อะไรก็ไมมีโดยที่จะทําแบบไหนก็ไดเพื่อใหมีแผนสง ผมก็ไปโหลดเอาแบบฟอรม 
                                      ของกรมการปกครองใหทางผูใหญบานไป ในนั้นมันก็จะมีประมาณ 6 - 7 ดาน  
                                     นะครับถาจําไมผิด ก็จะคลายๆ ของเรา อันนี้ตามแผนหลักของเขาเลย หมูบาน 
                                     ก็จะตองทําอยางน้ันเหมือนกัน    ทีนี้ในสวนของการประสานแผนของอบต.กับ 
                                     หมูบาน หลักการแบบใหมน้ีก็คือ ทางอบต. ตองขอแผนหมูบานที่เกินศักยภาพ   
                                     เพราะวาในแบบหมูบาน  มันจะมีที่วาโครงการนี้หมูบานทําเอง    โครงการน้ีสง 
                                     เทศบาล อบต . โครงการน้ีสงอําเภอ  ผมก็เขาใจวาผูใหญบานแตละบานลําบาก   
                                     เพราะประมาณการไมเปน ทานอาจจะสงตัวงบประมาณมาคราว ๆ ก็ไดนะครับ    
                                     แตตัวที่จะตองสงมาอบต.ทานจะตองวัดขนาดความกวาง ความยาว   มาใหดวย  
                                     เพราะอบต.ไมไดขออะไรมาก ขอช่ือโครงการ ขนาด เดี๋ยวอบต. ก็จะดําเนินการ 
                                     ตอ  เพราะตอนนี้เรก็ตองอาศัยชาง   ตอนนี้ก็สงมาประมาณครึ่งหนึ่ง   สงมาชา  
                                     เราก็ดําเนินการทําแผนชา วางแผนวาจะทําในเดือนเมษายนก็ไมรูวาจะทันหรือ 
                                     เปลา  แตวาในเดือนเมษายนจะปรับแผน เพ่ิมเติมแผนของป 2565   แนนอน  
                                     หรือในป 2564   เพราะวาเราจะทํางบประมาณป 2565 ดวย แผนป 2566  
                                     ถึงป 2570 ก็อีกตัวหนึ่ง ก็คงนําเรียนโครงการที่มีความเดือดรอนจริงๆ นะครับ   
                                     แผนชุมชน นาจะเหลือหมูที่ 6 หมูที่ 11  อีกประมาณ 5 - 6 หมูนะครับ  ที่ยัง 
                                     ไมสงมา ก็ไมตองกังวลนะครับ หลัก ๆ ก็คือใหรูชื่อโครงการ  ขนาด   ซอยพื้นที่  
                                     นะครับ  กรอกมาในแบบเลยนะครับ ถาพิมพชาก็ใหกรอกมาในแบบเลยนะครับ 
                                     ทางเจาหนาที่ก็จะไปพิมพเปนรูปเลมของเราตอ  ก็นําเรียนช้ีแจงเพยีงเทาน้ีครับ 
                                     ขอบคุณครับทานประธาน 
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นายจามเรศ ภูมปิระดับศร ี - ครับ  ตามที่ทานสมาชิกสงสัยเรื่องแผนนะครับ  ก็ถาหากเงินงบประมาณกรอก
(ประธานสภา ฯ)                ไมไดก็ไมเปนไร   เอาแตความกวาง ยาว จุดที่จะดําเนินการ  แผนเดิมก็ 
                                    มยีอดอยูนะครับสามารถที่จะเอางบมาได  สวนอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากเดิม  เปน  
                                    แผนใหมก็ยังเวนไวอยูนะครับ  จํานวนเงินงบประมาณก็ยังไมสามารถลงไปได     
                                    เพราะลงไปก็อาจจะยังไมถูกตอง  ครับ  มีสมาชิกทานใดที่ยังมีขอสงสัยอยูมั้ย 
                                    ครับ เชิญครบั 

นายฉลิน  ใจเพง็           -    เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ ทุกทานนะครับกรณีของบานเสล คือ  ทอ
(รองนายกฯอบต.)              ของบานเสลา น้ําจะไหลมาจากทางบานสุขเกษม   แลวมาทางบานเสลาจากลาด 
                                    ยางไป  แตทีน้ีมันเปนที่ของคุณแมนอย  ยาวประมาณ  40  เมตร  จากลาดยาง    
                                    เขาเองก็เดือดรอนนํ้าตรงนั้นมันทวมบานเขาดวยเวลาไหลมา   แตทีนี้เขากอ็ยาก 
                                    อยากใหทางอบต. ใสทอใหเขาหนอยถาหากวาใสทอเสร็จแลวเขาเองจะไดถมดิน    
                                    แตทุกวันนี้เขาเอาดินมาถมปากทอ  แตทีนี้พอฝนตกทางบานสุขเกษมก็เดือดรอน   
                                    แลวก็อีกสวนหน่ึงทางทิศใตของโรงเรียน ฝนตกมาก็จะเอออีก การแกปญหาตรง  
                                    นี้ก็อยากไดทอระบายนํ้า เพื่อที่จะไหลลงไปสูกุดเพิก  ก็ขออนุญาตนําเรียนเพียง 
                                    เทาน้ีครับ  ขอบคุณครับ    

นายจามเรศ ภูมปิระดับศร ี -  ครับ  มีทานอ่ืนไหมครับ  ไมมีนะครับ ถาหากวาไมมีผมก็ขอขอบคุณทานสมาชิก 
    (ประธานสภา ฯ)            ทุกทาน คณะผูบริหาร รวมไปถึงเจาหนาที่ ที่ไดใหความรวมมอืในการเขาประชุม   
                                    สภาฯ ในครั้งนี ้  ผมก็ขอใหผมก็ขอใหอํานาจแหงคุณพระศรีรตันตรัย     และส่ิง  
                                    ศกัด์ิสิทธ์ิที่สิงสถิตอยูในทั่วฟาเมืองไทย   จงปกปองคุมครองชีวิต  และทรัพยสิน 
                                    ของทาน  แคลวคลาดจากโรคภัยไขเจ็บ  ก็ขอใหทานมแีตความสุข  ความเจริญ  
                                    คิดส่ิงหน่ึงประการใดก็ขอใหไดดังใจปรารถนา ผมขอปดการประชุมสภาสมัย 
                                    วิสามัญ  คร้ังที่ 1  ประจําป 2564  ไวเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณครับ 

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

      
                  
                     (ลงช่ือ)         กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม                                             
                              (นางสําเนียง  เหมือนสวรรค) 
                    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่ 3 
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                            (ลงช่ือ)                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                   (นายสมยศ  ครบสุวรรณ)  
                      สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่ 9 

             
       - การรับรองรายงานการประชุม 

  …สภาอคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดมีมตริบัรองรายงานการประชุมสภาฯ คร้ังนี้ ในการประชมุสภา ฯ 
สมัยสามัญ ที ่2 ประจําป 25634  เมือ่วันที ่ 12 เมษายน 2564…………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                      

                                    (ลงชื่อ)                                             
                                                        (นายจามเรศ    ภูมิประดับศรี) 
                                    ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     


