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เริ่มประชุมเวลา   9.๓๐   น. 

                 เมื่อไดเวลา  ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเขาหองประชุม  
และไดนับจํานวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม       ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมในวันนี้ไดเขาประชุม           
๒1 ทาน ไมมาประชุม 1 ทาน จากนั้นไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
    ระเบียบวาระที่  1       - เรื่องประธานแจงในท่ีประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ   สําหรับวันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   ในสมัย  
    (ประธานสภา ฯ)           สามัญที่ 3 ครั้งที ่ 2  ประจําป 2564   ประเด็นสําคัญของการประชุมในครั้งนี้ก็จะ   
                                   เก่ียวกับการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2565 ในระเบียบ  
                                   วาระที่ 2 การแปรญัตติ  ซึ่งเมื่อวันที่  18  สิงหาคม  ที่ผานมา  คณะกรรมการแปร  
                                   ญัตติก็ไดมารอรับคําแปรญัตติ และเมื่อวันที่  20  สิงหาคม คณะกรรมการฯ ก็ไดมา   
                                   ประชุมกันเรียบรอยแลว  มาวันนี้จะเปนการแปรญัตติสภา ฯ ใหญตอไป ครับ  ก็เขา  
                                   สูระเบียบวาระตอไปครับ   
  
   ระเบียบวาระที่  2       - เรื่องรับรองการประชุมที่ผานมา 
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ  ก็ขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมานะครับ  ซึ่งเปน 
   (ประธานสภา ฯ)           การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจําป 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 
                                  ตรวจสอบดูวาสวนไหนบางที่ผิดหรือถามีขอตกบกพรองประการใด ก็จะไดนําไปแกไข 
                                  ตอไป  เชิญครับคุณทองเนตร 

   นายทองเนตร  วาที     -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิสภาฯทุกทาน นะครับ  กระผมขอแกไขขอความ 
   (สมาชิกหมูที่ 11)          ตรงหนาที่ 5 นะครับ ตรงขอความ “ทานสมาชิกฯ ทานใดเห็นควรจะรับหลักการราง  
                                  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 แกไขเปน“รางขอบัญญัติ 
                                  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565” ขอบคุณครับ                              

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - มีสมาชิกทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมมั้ยครับ  ถาหากวาไมมแีลว 
     (ประธานสภา ฯ)          ผมก็จะขอมติในท่ีประชุมนะครับ (สักครู)  ครับ ทานสมาชิกฯ ทานใดเห็นควรรับรอง                    
                                   รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2564  กรุณายกมือขึ้นครับ 

     มติที่ประชมุ            -  มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  19  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 
 
   ระเบียบวาระที่  3      -  กระทูถาม   
                                      (ไมมี)  

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่... 
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   ระเบียบวาระที่  4        - เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา 
                                 4.๑  -วาระที่ 2การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
                                           2565 

 นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - ครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.   
       (ประธานสภา ฯ)        ๒๕๔๗แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ 50 “เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติ                   
                                   ไดพิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม      และตามที่มีการแกไข  
                                   เพ่ิมเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน    รายงาน 
                                   นั้นอยางนอยจะตองระบุวาไดมหีรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอ หรือขอใดบาง   การ 
                                   แปรญัตติและมตขิองคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการ 
                                   ใด   การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตต ิตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย                                
                                   และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ิน    ไมนอยกวายี่สิบสี่ 
                                   ชั่วโมงกอนประชุมพิจารณา เวนแตกรณตีองพิจาณาเปนการเรงดวน”   อันดับตอไป    
                                   ก็ขอเชิญคุณลือชัย  ใจมนต  ประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิฯ   ไดรายงานผลการ 
                                   แปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติใหที่ประชุมสภาฯ  ทราบ ครับ  เชิญครับ 

   นายลือชัย  ใจมนต       - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรตทิุกทานนะครับ  กระผม  
     (สมาชิกหมูที่ 5)          นายลือชัย  ใจมนต สมาชิกสภา ฯ หมูท่ี 5  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
                                  ก็ขอรายงานการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตต ิฯ ใหที่ประชุมสภาฯ ทราบนะ   
                                  ครับ     ก็สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาฯ  ไดมีมติเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัต ิ 
                                  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2565  ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3   
                                  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ผานมา  โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
                                  จํานวน 7 ทาน ไปแลวนั้น  คณะกรรมการแปรญัตติไดดําเนินการประชุมครั้งแรกเพ่ือ 
                                  คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตต ิ และมารอรับการยื่นเสนอคําแปรญัตติ     เม่ือวันที่  
                                  18 -20 สิงหาคม 2564  ตามกําหนดระยะเวลาผลปรากฏวาไมมีทางสมาชิกสภา ฯ   
                                  หรือคณะผูบริหาร ไดยื่นเสนอคําแปรญัตติตอทางคณะกรรมการแปรญัตติ แตอยางใด   
                                  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ทางคณะกรรมการแปรญัตติจึงไดรวมกันพิจารณาราง 
                                  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2565   โดยละเอียดถ่ีถวนแลว   
                                  มีมติยืนยันทั้ง 7 ทาน ใหคงรางเดิม โดยไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอความใด   
                                  ของรางขอบัญญัติงบประมาณ ฯ ดังกลาว  ไมมีการสงวนความเห็นของกรรมการแปร 
                                  ญัตติ  ไมมีการสงวนคําแปรญัตติใดๆ จึงถือวารางขอบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจาย 
                                  ประจําป พ.ศ.25๖5 ไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตตแิลว    แตตอง 
                                  ขอมติจากที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง   วาจะเห็นชอบกับทาง 
                                  คณะกรรมการแปรญัตติหรือไมประการใดหรือเห็นควรไวคงรางเดิม จึงขอนําเรียนตอ 
                                  ทางสภา ฯ เพ่ือพิจารณาตามระเบียบในวาระที่ 2  และในวาระที่ 3 ตอไป  ขอบคุณ 
                                  ครับ 
 

นายจามเรศ…/ 
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นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  - ครับ   ตามทีป่ระธานคณะกรรมการแปรญัตติก็ไดรายงานตอสภาฯ แลววาในการรอ  
      (ประธานสภาฯ)          รับคําแปรญัตติ  เมื่อวันที ่18  สิงหาคม ไมมีทานสมาชิกฯ และทางคณะผูบริหารได  
                                    ยื่นแปรญัตตินะครับและเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ไดเขา  
                                    มารวมการประชุมอีกครั้ง  ซึ่งก็ไมมีการแปรญัตติ ก็แสดงวาที่ประชุมคณะกรรมการ 
                                    แปรญัตต ิฯ     เห็นชอบใหคงรางเดิมขอบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจายประจําป   
                                    พ.ศ.25๖5 มทีานสมาชิกมีขอสงสัยอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ   ถาไมมผีมก็จะขอมติที่ 
                                    ประชุมเลยนะครับ  ทานสมาชิก ฯ ทานใดเห็นควรที่จะคงไวตามรางเดิมขอบัญญัติ 
                                    งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.25๖5     โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไข ใด ๆ   
                                    กรุณายกมือขึ้นครับ 

     มติที่ประชมุ            -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  19  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 

 

   ระเบียบวาระท่ี  5       -  เรื่องที่เสนอใหม 
                                      (ไมมี) 

   ระเบียบวาระท่ี  6       -  เรื่องอื่น ๆ 
                                      

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี-  ครับ ทานสมาชิกทานใดที่มีเรื่องใดที่จะนําเสนอหรือสอบถามตอสภาฯ เพ่ือใหคณะ                       
   (ประธานสภา  ฯ)             ผูบริหารทราบก็ขอใหทานนําเสนอไดครบั  เชิญครับ คุณสําเนียง 

นางสําเนียง  เหมือนสวรรค -  เรียนทานประธานสภา ฯ ทานปลัดฯ ทานสมาชิกฯ ทุกทานนะคะ ดิฉันนางสําเนียง      
     (สมาชิกฯ  หมูที่ 3)         เหมือนสวรรค  สมาชิก ฯ หมูท่ี 3   อยากจะสอบถามเก่ียวกับการเขาเวรที่ศูนยพัก  
                                     คอยบานโนนสําราญคะ  เพราะวาเม่ือวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผานมา  จะมีคนไขที่ติด  
                                     โควิดซึ่งไดออกจากศูนยพักคอยไปแลว เพ่ือไปสงท่ีโรงพยาบาลสนามแลว  แตคนที ่  
                                     เขาเวรตอนกลางคืนก็ไมทราบ  ก็อยากจะเสนอไปวาถามีการเปลี่ยนแปลงโดยไมให  
                                     เขาเวร  หรือจะมีการยายมาใหเขาเวรวันไหน    ก็อยากใหแจงไปทางโทรศัพทหรือ 
                                     แจงทางหนังสือก็ไดคะ เพราะคนท่ีเขาเวรอยูเขาก็ไมทราบวาไมมีคนมา ขอบคุณคะ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี-  ครับ  กรณนีี้ถาจะแจงเปนหนังสือก็อาจจะชานะครับ   คนที่มาเขาตอก็ไมทราบวา   
       (ประธานสภา  ฯ)         คนไขเขาออกจากศูนยฯ ไปหมดแลว  ครับ  เชิญครับ  ทานปลัด ฯ 
 
นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน  - ครับ  ขออนุญาตทานประธานสภา ฯ   ในเรื่องของการเขาเวรทีศู่นยพักคอยนะครับ 
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)       ซึ่งเราก็จะทําตามคําสั่งของทานนายกฯ นะครับ  ซึ่งเราก็จะมีแผนในการเขาเวรของ 
                                    แตละชุด ทีนี้การที่เราจะยกเลิกเปลี่ยนแปลงเขาเวร    เราไมตองกังวลนะครับวาจะ 
                                    มีคนไขอยูขางในศนูยหรือไม หนาที่คือตองปฏิบัติก็ปฏิบัติไป ถึงแมจะไมมีคนอยูเลย  
                                    คําสั่งยังคงอยูก็ตองปฏิบัติไป   ก็ยังไดรับคาตอบแทนเหมือนเดิม    เพราะการรักษา 
                                    ความปลอดภัยตาง ๆ เราดูกันในภาพรวมเลย   เพราะเราไมรูหรอกวาคนไขจะกลับ 
 

มาตอนไหน.../ 
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                                     มาตอนไหน มันเปนกระบวนการบริหารของคุณหมอ  แตในสวนของอบต. เราดูแล 
                                     ในสวนของสถานที่เรื่องความปลอดภัย  เรื่องอาหารอาจะจะแปรผันไปตามจํานวน 
                                     คนไข   แตวาเรื่องกระบวนการรักษาความปลอดภัยไมแปรผันไปตามคนไขนะครับ   
                                     ถาตราบใดที่เรายังไมมีคําสังใหหยุดปฏิบัติหนาที่   ยังตองทําอยูนะครับจนกวาทาง 
                                     ผูบริหารจะไดรับรายงานวาศูนยนี้ปดลงแลว  เขาถึงจะสั่งยุติ หรือชะลอการเขาเวร    
                                     หรือถาอยางไรก็ประสานกับทางหัวหนาชุดหรือทางสํานักปลัดดูก็ไดนะครับ  วายัง 
                                     จะตองเขาเวรอยูหรือไม แตโดยหลักการก็ยังตองปฏิบัติกันอยู   ก็นําเรียนเบื้องตน   
                                     เพราะตอนนี้คุณหมอก็รายงานมาเบ้ืองตนแลววาเคลื่อนยายผูปวยเราไปจุดตาง  ๆ  
                                     แลว  จะมีที่ศูนยพักคอยที่วัดตอนนี้ คือวางไมมีคนอยู ตอนนี้ก็ออกคําสั่งชะลอการ 
                                     ปฏิบัติหนาที่ไปแลว  ก็นําเรียนเบื้องตนไวเพียงเทานี้  ขอบคุณมากครับ  

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี-  ครับ ทานสมาชิก ฯ ก็คงจะเขาใจนะครับ เพราะวาบางทีคนอยูไมมี แตบางทีก็ยังม ี  
        (ประธานสภาฯ)          ทรัพยสินมีคาหลงเหลืออยูขางในนะครับ แลวก็เพ่ือจะปองกันคนอื่นไมใหเขาไปอีก 
                                     นะครับ  ก็อยางที่ทานปลัดฯ ไดนําเรียนนะครับ  มีทานสมาชิกฯ  ทานอ่ืนไหมครับ    
                                     เชิญครับ  คณุทองเนตร                                

นายทองเนตร  วาที          -  เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ทุกทานนะครับ กระผมนายทองเนตร  วาที      
  (สมาชิกหมูที่ 11)             ก็มีเรื่องอยากจะนําเรียน  เทาความไปเรื่องเดิมเก่ียวกับการจายขาดเงินสะสม    ซึ่ง 
                                    จากการประชุมที่ผานมา ทานบรรดรก็ไดกลาวไปแลว   แตในสวนตรงนีผ้มจะกลาว 
                                    นําเรียนในสวนโครงการของบานสุขเกษม   ซึ่งเปนโครงการวางทอระบายน้ํา  โดยม ี 
                                    ระยะทางรวมทั้งหมด  385  เมตร    ถาผมจําไมผิดซึ่งโครงการดังกลาวไมสามารถ 
                                    ดําเนินการไปถึงจุดจบไมเปนไปตามวัตถุประสงคของพ่ีนองประชาชน      ท่ีมีความ 
                                    ตองการ   ถาจะพูดไปแลวก็ยังขาดเหลืออยูประมาณ 40 เมตร ผมก็เขาใจดีนะครับ 
                                    วาการดําเนินการตรงนี้ดูตามงบงบประมาณ     และผมเองก็ทราบวาไดมีการอนุมัติ 
                                    งบประมาณเปนท่ีเรียบรอยแลวในสวนของสภา ฯ    แตผมเองที่ไดนําเรียนมาตรงนี้ 
                                    ก็เผื่อไดมีการดําเนินการแกปญหาใหมันจบไปถาเปนไปได      ผมจึงนําเรียนไวเพ่ือ 
                                    พิจารณาวาพอมีแนวทางแกไขปญหาในสวนของ 40 เมตร หรือไม    จึงขอนําเรียน 
                                    ในสวนของทานเลขาสภาฯ  ใหทานประธานสภาฯ ไดรับทราบ    ในเรื่องที่สองก็จะ 
                                    เปนเรื่องของการแจงซอมไฟฟา  ซึ่งผมขอยกตัวอยางบานสุขเกษม   ไฟฟาดับมาตั้ง 
                                    หลายเดือนแลว  ผมก็ไดแจงใหไปซอมก็หลายเดือน  แตผมก็เขาใจสถานการณชวง 
                                    โควิดดีนะครับวาทางเจาหนาท่ีก็คงจะไมมีเวลาดําเนินการซักเทาไหร แตชวงนี้ลดลง 
                                    จึงขอนําเรียนไปยังทานประธานสภาฯ ไดพิจารณาเพ่ิมเติมดวยครับ  บานผมตอนนี้ 
                                    ดับทั้งหมดเลยครับตั้งแตเดือนพฤษภาคม สวนใหญก็จะตามสี่แยกเลย    เผื่อในชวง 
                                    กลางคนืประชาชนจะไปวัดไปวา ตรงนี้ก็ขอนําเรียนไวนะครับ  ขอบคุณครับ  

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ ในสวนที่จะดําเนินการอยางไร  จะนําเงินสวนไหน ก็ขอเชิญทานปลัดฯ ได 
      (ประธานสภาฯ)           ชีแ้จงใหทางทานสมาชิก ฯ ไดทราบครับ                         

นายณัฐธีร   เปยมธราพัฒน  - ครับ   ขอบคุณทานประธานสภาฯ ครับ  ครับ  ก็ไดนําเรียนไปทางทานสมาชิก  ฯ  
   (ปลัดอบต.โคกเพชร)        ไปแลวนะครับวา  ในสวนที่มันขาดเหลือยังไง ทางปลัดฯ เอง   ในฐานะเจาหนาที่ 
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                                     ดานงบประมาณก็จะดําเนินการ เพราะวาในตอนแรกที่เราคํานวนงบประมาณกันที่  
                                     ความยาวมันไดแลว   พอดีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนื้องานจากขนาดเล็กขึ้น    
                                     เปนขนาดใหญขึ้นจาก 40 เปน 60 นะครับ ก็เลยขาดความยาวไป   ก็เดี๋ยวจะดูให 
                                     ในสวนของงบประมาณเงินเหลือจาย  จะไดเอาไปแกไขดําเนินการใหเรียบรอยก็คิด 
                                     วานาจะดําเนินการแกไขในชวงเดียวกันไปเลย เพื่อไมใหเกิดปญหาเดี๋ยวในสวนของ 
                                     การจายขาดเงนิสะสมเสรจ็     อีกซักพักก็ไปทําในสวนของเงินเหลือจายขอบัญญัติ  
                                     2564 ก็จะมีปญหากันอีก ก็เหลืออีกแคไมเยอะประมาณ 40 เมตร ก็ไดเรียนทาน 
                                     นายก ฯ ไปแลว     ก็นาจะพอในสวนของเงนิเหลือจายเพ่ือนํามาแกไขปญหาความ 
                                     เดือดรอนใหแกประชาชนไดนะครับ อาจจะไมมากเทาไหร  เดี๋ยวมาดูทางเจาหนาที่ 
                                     การเงินในการรายงานเงนิรายรับ รายจายใหทางทานผูบริหารทราบนะครับ  ก็จะมี 
                                     ในสวนของบานสุขเกษมก็จะมนีิดๆหนอยๆ ในสวนของบานเสลาที่นาจะเปนปญหา   
                                     ที่อ่ืนตอนนี้ก็ยังไมไดรับรายงานนะครับ  ถาทานสมาชิกฯ ยังมีปญหาจําเปนเรงดวน 
                                     ที่ตองรีบแก  ไมไดใชงบประมาณมากเทาไหร ก็ใหทําเปนหนังสือเขามามันจะดีกวา 
                                     ฝากทางวาจา  เพราะบางครั้งทางปลัดฯ รับทราบ แตนานไปบางทีมันก็ลืม  เพราะ 
                                     ภารกิจมันคอนขางเยอะชวงที่ผานมาก็ตองขออภัยทานสมาชิกฯ เพราะวาประมาณ  
                                     2 - 3 เดือน ที่ผานมาไมไดทําอะไรเลย ทําแตเรื่องโควิดอยางเดียวเลย  ตอนนี้เอง 
                                     สถานการณก็ดีข้ึนบางแลวที่ผานมาผมก็วิ่งหาพัสดุทําศูนยพักคอย  หางบประมาณ 
                                     เพราะยังไมไดเบิก ก็รายละเอียดคอนขางเยอะ    ผมทําบัญชีเฉพาะวัสดุก็รอยกวา 
                                     รายการที่ใชกันก็ทําใหงานประจําตางๆ ของเราก็อาจจะชาลงไปก็ตองกราบขออภัย 
                                     ทางหมูบาน ทางทานสมาชิก ฯ ดวยนะครับถามีอะไรก็ประสานบอกกลาวมา    แต 
                                     อาจจะยังไมไดทันทีก็ใหทานําเรียนไปยังพ่ีนองประชาชนดวยนะครับ ก็คงครบถวน 
                                     ทั้ง 2 ประเด็นที่ทานทองเนตรไดกลาวมานะครับ ผมก็ขอนําเรียนไวเพียงเทานีค้รับ  
                                     ขอบคุณครับทานประธาน                                      

  นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - ครับ ทานปลัดก็ไดชี้แจงขอราชการตางใหทานสมาชิกไดรับทราบไปแลวนะครับ    
       (ประธานสภา  ฯ)         มีทานสมาชิก ฯ ทานใดจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  เชิญครับคณุลือชัย 

     นายลือชัย  ใจมนต      -  เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ทุกทานนะครับ กระผมนายลือชัย ใจมนต 
       (สมาชิกหมูที่ 5)           ก็มีเรื่องที่จะนําเสนอใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรือ่งไฟฟาสองสวางนะครับ   อยาง 
                                     ของทางบานระกานะครบั ใชไฟโซลาเซลลสวนมาก ก็จะไมเดือดรอนชางของอบต. 
                                     เปนไฟกลม หลอดสวนใหญก็จะซื้อกันเอง     ราคาก็จะอยูประมาณ  1,200 บาท  
                                     แตถาซื้อเยอะก็จะประมาณ 1,050 บาท  แลวก็ไดเงนิจากเงินกองทุนหมูบานเปน 
                                     เงินสาธารณะประโยชน    จัดสรรมาใหก็ไดหลายหลอดอยูเหมือนกัน   จุดท่ีสายไฟ 
                                     เดินไมถึงก็เหมาะแกการติด ผมก็ขอเสนอเผื่อหมูบานอ่ืนไดนําไปใชคร ัขอบคุณครับ                            

นายจามเรศ  ภูมิประดับศร ี - ครับ ก็ขอขอบคุณ  ทางคณุลือชัยที่ไดนําเสนอเขามานะครับ มทีานสมาชิกฯทานใด   
         (ประธานสภา  ฯ)       ที่มีเรื่องใดที่จะนําเสนอตอสภาฯ อีกมั้ยครบั วันนี้ทางมติที่ประชุมสภาฯ   ก็ไดมมีติ 
                                     เห็นชอบใหคงไวตามรางเดิมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2565  ไป 
                                     นะครับ   วันที่ 26 สิงหาคมนี้  เราก็จะมาประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งท่ี 3 
. 
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                                     อีกครั้งนึงนะครับ  เพื่อจะลงมตเิห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                                     ประจําปงบประมาณ 2565  สําหรับวันนี้ ถาหากทานสมาชิกฯ ไมมีอะไร ผมกข็อ 
                                     ปดการประชุมไวเพียงเทานี้ครับ   ขอบคุณครบั 
      
                                     -  ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 
 

                               (ลงชือ่)              ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                               (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                                   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

      

                              (ลงชื่อ)                  กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                          (นางสําเนียง  เหมือนสวรรค) 
                              สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่ 3 

 

                  (ลงชื่อ)                                          กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                            (นายสมยศ  ครบสุวรรณ)  
                             สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูที่ 9 

                   
    - การรับรองรายงานการประชมุ 

       ……สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรไดมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภา ฯ  ครั้งนี้  ในการประชุม
สภาสมัยสามัญที่  3  ครั้งที่  3 ประจําป 2564  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564……………………… 

   
     

                                    (ลงชื่อ)                                             
                                                           (นายจามเรศ    ภูมิประดับศรี) 
                                    ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 
 
                                         -   
             
               
 
 
 
 


