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เริ่มประชุมเวลา   9.๓๐   น. 

                                 เม่ือไดเวลา   ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร
เขาหองประชุม  และไดนับจํานวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม   ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมในวันนี้
ไดเขาประชุม  ๒2  ทาน ไมมาประชุม - ทาน   โดยมีนายจามเรศ  ภูมิประดับศรี ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลโคกเพชร   ไดเปนตัวแทนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   จากนั้นไดกลาวเปดการประชุม  และไดดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
    ระเบียบวาระท่ี  1        - เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ   สําหรับวันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร    ในสมัย  
    (ประธานสภา ฯ)            สามัญท่ี  2  ประจําป  2562      ก็ตามท่ีเราไดมีการประชุมคณะกรรมการแผน ฯ    
                                    ประมาณ  2 วันท่ีผานมานะครับ   ซ่ึงเปนการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการ   
                                    พัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการสนับสนุนแผน ฯ    และวันตอมาก็เปนการประชุม   
                                    ในระดับตําบล เพ่ือทําการประชุมแผนพัฒนา 5 ปนะครับ สมาชิกหลายๆ  ทาน   
                                    ก็ไดเขารวมประชุมจะมี  เขาสูระเบียบวาระ ท่ี  2  เลยนะครับ 
 
   ระเบียบวาระท่ี  2         - เรื่องรับรองการประชุมท่ีผานมา 
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ      ก็ขอใหทานสมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมานะครับ   
   (ประธานสภา ฯ)             เปนการประชุมสภาสมัยวิสามัญท่ี 1  ประจาํป  2562  เม่ือวันท่ี  2  เมษายน  
                                    2562   ถามีขอตกบกพรองประการใดก็จะไดนําไปแกไขตอไป 
 
นายจามเรศ ภูมิประดับศรี  -  มีสมาชิกทานใดท่ีจะขอแกไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมม้ัยครับ   ถาหากวาไมมี 
     (ประธานสภา ฯ)            ผมก็จะขอมติในท่ีประชุมนะครับ  (สักครู)   ครับ ทานสมาชิก ฯทานใด เห็นควร                     
                                    รับรองการประชุมสมัยวิสามัญ ท่ี  1 ประจาํป  2562  กรุณายกมือข้ึนครับ 

 

       มติท่ีประชุม            -  มติท่ีประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  21 เสียง  ไมเห็นชอบ    ไมมี    
                                    (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 
 
 
   ระเบียบวาระท่ี  3      -   กระทูถาม   
                                      (ไมมี) 
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ระเบียบวาระท่ี  4       -   เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  
                                       (ไมมี) 

 ระเบียบวาระท่ี  5       -   เรื่องท่ีเสนอใหม 
                                     (ไมมี) 

 ระเบียบวาระท่ี  5.1     -  การพิจารณารางแผนพัฒนา 5 ป(พ.ศ. 2561- 2565) ฉบับทบทวน  

 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  ก็ขอเชิญทานสมชาย  จันครา หัวหนาสํานักปลัด  ชี้แจงใหท่ีประชุมทราบ 
     (ประธานสภา ฯ)            นะครับ 
                                      

  นายสมชาย  จันครา  -   เรียนทานประธานสภาฯ และทานสมาชิกฯ ทุกทาน    รวมไปถึงทางทานคณะผูบริหาร 
  (หัวหนาสํานักปลัด)       ดวยนะครับ  สืบเนื่องท่ีเราไดประชุมคณะกรรมการมา 2 ชุดหลัก ๆ นะครับ   ในสวน   
                                ของคณะกรรมการทองถ่ินก็ไดเห็นชอบ ในรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป   (พ.ศ.2561 -      
                                2565) ฉบับทบทวน  เพ่ือเสนอทางสภา ฯ  ในตัวแบบตรงนี้นะคับมันจะมีการนําเสนอ    
                                อยู 3 แบบครับ แบบ ผ 02  คือ   โครงการท่ีดําเนินการโดยใชงบอบต .  แบบผ 02/1    
                                คือ   โครงการท่ีดําเนินการเกินศักยภาพก็คือโครงการท่ีใชงบนอกนะครับ   แบบ ผ 03   
                                ก็เปนบัญชีครุภัณฑ   ก็จะไลไปเปนยุทธศาสตรเลยนะครับ  ทานสมาชิก ฯ  ก็คงจะไดดู      
                                รายละเอียดมาบางแลวนะครับ  ถาเกิดขอบกพรองตรงไหนก็สามารถแจงมาไดเลยครับ 
                                นะครับ ยุทธศาสตร ท่ี 1  ดานโครงสรางพ้ืนฐานนะครับ จะมีอยู 56 โครงการ  ก็ไลไป   
                                ตามหมูนะครับ หมูท่ีขอเพ่ิมเขามาก ก็จะอยูทาย ๆ  ของสํานักงานท่ีเพ่ิมเขามา  ก็คงจะ  
                                เปนเรื่องของโรงจอดรถดานหนานะครับ แลวก็หองน้ําทางดานตะวันออกนะครับ    ใน   
                                หนาท่ี 28 ก็จะเปนในดานสังคมสงเคราะหนะครับ  หนาท่ี 29   ก็จะเปนงานทางดาน 
                                สาธารณสุขนะครับ   ในหนาท่ี 30  ก็จะเปนงานทางดานสาธารณสุขอีกเชนกันนะครับ    
                                หนาท่ี 31 จะเปนดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน     เปนแผนงานของดาน 
                                กองการศึกษาดวยของสํานักปลัดดวย  หนาท่ี  32   ก็จะเปนโครงการฝกอบรมอาชีพ   
                                งานของสํานักปลัด นะครับ  หนาท่ี 33 ก็จะเปนพวกแผนงานกองการศึกษา  ก็จะเปน   
                                พวกอบรมครู  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งานวันเด็ก      โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ   
                                บรหิารสถานศึกษา  ไปท่ีหนาท่ี 37  นะครับ  ก็จะเปนในดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต             
                                แผนงานเคหะและชุมชน ก็จะเปนในสวนโครงการกอสรางตาง ๆ นะครับ   ก็อยางเชน        
                                ปรบัปรุงสนามเด็กเลนนะครับกอสรางรั้วศูนยนะครับ   อันนี้ก็จะใสไวในแผนไวนะครับ   
                                หนาท่ี 40 - 41   ก็จะเปนโครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยนะครับ    สวนในหนาท่ี 43     
                                ดานการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต   แผนงานการเกษตร     ก็จะเปนโครงการสงเสริม   
                                ดานการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการสนับสนุนศูนยบริการถายทอด   
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                               เทคโนโลยีทางการเกษตร หนาท่ี 44  จะเปนแผนงานงบกลาง  ดานการสงเสริมพัฒนา   
                               คุณภาพชีวิต นะครับ  ก็จะเปนเรื่องของการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส     
                               การจายเงินสวัสดิการเด็กแรกเกิด   ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  3   ในดานการจัดระเบียบ   
                               ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยนะครับ    แผนงานรักษาความสงบภายใน   
                               ก็จะเปนโครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ    และก็   
                               โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน    สืบเนื่องจากในปจจุบันนี้การทํา 
                               บัตรอปพร.  คอนขางยุงยาก เพราะวามีการโยกยายเจาหนาท่ีอะไรใหมนะครับ ท่ีงายสุด   
                               ก็คือ  อบรม 5  วัน  นะครับ  หนาท่ี 46  ก็จะไมมีเลขหนานะครับ    เพราะวาเพ่ิมแผน   
                               เขามา  ในสวนงานปองกันก็จะมีปญหาเก่ียวกับไฟไหมนะครับ อยางชวงป 2562   ก็มี   
                               เกิดเหตุมีอยูหลายครั้งดวยกัน      ทางเราก็มีแผนท่ีจะซ้ือรถบรรทุกน้ําแลวก็มีเจาหนาท่ี   
                               ประจําศูนยไวดวยนะครับ   ลืมแจงทานสมาชิกไปครับท่ีเราตองใสงบประมาณไวจํานวน    
                               500,000 บาท ทุกปไว   ก็เพราะถาหากเราไมไดดําเนินการในปใด  ก็อาจจะไดทําในป   
                               ตอไปนะครับ  จะไดไมตองลําบากมาแกแผนใหม และเราก็จะมีสถานท่ี  ไวสําหรับสูบน้ํา   
                               นะครับ เวลาไปเติมน้ํานะครับ ก็กําหนดไว 2 จุด นี่ ก็คือในสวนยุทธศาสตรท่ี 3 นะครับ     
                               ยุทธศาสตรท่ี 4  ก็จะเปนในสวนของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพยุทธศาสตรท่ี  5    และ   
                               ท่ี 6 นะครับ ยุทธศาสตรท่ี  5     เปนดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากร                      
                               ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ยุทธศาสตรท่ี 6 ก็จะเปนดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี   
                               และภูมิปญญาทองถ่ิน ถาเรื่องขยะนะครับมันจะอยูในแผนงานเคหะและชุมชน    ตรงนี้   
                               เปนนโยบายแหงชาตินะครับ ในเรื่องของขยะมูลฝอย   ตอไปครับหนาท่ี 47  ก็ยังอยูใน  
                               ยุทธศาสตรท่ี  5   แตจะเปนแผนงาการเกษตร ตรงนี้ก็เปนการสงเสริมรณรงค การปลูก  
                               ปาในพ้ืนท่ีสีเขียวนะครับซ่ึงก็จะมีอยูหลายกิจกรรม     ท่ีเก่ียวของกับการปลูกปานะครับ     
                               ยุทธศาสตรท่ี 6  เปนดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  นะครับ    
                               ตรงนี้ก็จะเปนแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการนะครับ    ก็จะเปนในเรื่อง   
                               ของการเขารวมงานประเพณีแซนโฎนตา     และก็เรื่อของการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด   
                               ขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรนะครับ  สวนคาใชจายในการเปนเจาภาพจัดการ                
                               แขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ   เราก็จะตั้งเผื่อไวนะครับ    แลวก็จะมีในสวนกีฬาของศูนย   
                               พัฒนาเด็กเล็กยุทธศาสตรท่ี 6 มีเพียงเทานี้นะครับ ตอไปก็เปนยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการ 
                               บรหิารจัดการบานเมืองท่ีดหีนาท่ี 50 นะครับ ก็จะเปนในสวนของโครงการฝกอบรมเพ่ือ   
                               เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอบต.   และในการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการ   
                               ปองกันและปราบปรามยาเสพติด   ไปหนาท่ี  51  ก็จะเปนโครงการฝกอบรมใหความรู   
                               เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆอันนี้  ก็ตั้งไวในกรณีท่ีมีสมาชิกเขามาใหม   ใน 
                               หนา 51 ขอท่ี 4 นะครบัโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา ฯ และนายกองคการบริหารสวน   
                               ตําบลโคกเพชรหนาท่ี 52 ก็จะเปนการอุดหนุนอําเภอยางเดียวเลยนะครับ ก็จะมีในการ   
                               อุดหนุนโครงการเทศกาลปใหมและงานกาชาด    รวมไปถึงการอุดหนุนโครงการในการ   
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                                จัดงานรัฐพิธีตางๆ หนาท่ี 55 ก็จะเปนการอุดหนุนกีฬาตากะจะเกมส  โครงการท่ี  13     
                                ก็จะเปนการเบิกจายงบประมาณ     ของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน 
                                ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องมาจากเราเปนเจาภาพในการเบิกจายงบประมาณ    
                                หนาท่ี  56  นะครับ   ก็จะเปนโครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินนะครับ      
                                งบประมาณ 100,000 บาท   ก็นาจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในปนี้นะครับ   แลวก็  
                                จะมีโครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ      
                                ตอไปก็จะเปนแบบ ผ 02/1   ก็จะเปนโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวน  
                                ทองถ่ินก็จะเปนดานโครงสรางพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชนผมก็อาจจะอานไมหมด     
                                ทานสมาชิกทานใดเห็นวายังมีโครงการใดท่ียังตกหลนไป    ก็สามารถเพ่ิมเติมไดนะครับ     
                                ตรงนี้จะเปนการของบประมาณจากภายนอกนะครับ  ไปท่ีหนาท่ี 62 นะครับ  ดานการ 
                                สงเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานเคหะและชุมชนทางกองการศึกษาก็จะมีโครงการกอสราง  
                                ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      โครงการกอสรางลานตานยาเสพติดเปนลานกีฬาอเนกประสงค  
                                หนาท่ี 63 นะครับจะเปนในเรื่องของการกอสรางศูนยกีฬาประจําตําบลโคกเพชร  ครับ     
                                เดีย๋วทานปลัดมีเรื่องชี้แจงเพ่ิมเติมนิดหนอยนะครับ  

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน  -  ครับ  เดี่ยวขออนุญาต  คุณสมชายนิดนึงนะครับ   ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมในสวนของ         
  (ปลัดอบต.โคกเพชร)      ถนนนะครับ พอดีเม่ือสักครูไดประสานกับทางกรม ฯ คือทางกรม ฯ เขาอยากจะใหเรา                       
                                 ใหเราทําถนนยางพารา   ทางกระผมก็คิดวาพ่ีนองประชาชนนาจะไดประโยชนก็เลยวา   
                                 เลยวาจะลองทําสัก  2  เสน     ซ่ึงตรงนี้มันจะใชงบประมาณพอสมควรมันจะเปนการ     
                                 การใชน้ํายางพาราผสมซีเมนต   แลวก็จะทับดวยลาดยาง  งบประมาณท่ีต่ําสุด  นาจะ 
                                 5 ลานนะครับ ก็ฝาเอาไว 2 เสน นะครับ จะเอาเสนไหนก็แลวแต  แตวาตรงไหนท่ีเรา   
                                 ตองเนนคอนกรีตก็ไมตองทําก็เอาไวทําพวกเสนทางเพ่ือการเกษตร ก็ฝากเอาไวนะครับ     
                                 เพราะทางกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ทางกระทรวงมหาดไทยเนนในเรื่องนี้     
                                 ครับ  ขอบคุณครับ  

นายสมชาย  จันครา      - ครับ  ขอบคุณทานปลัดนะครับ ครับมาถึงหนาท่ี 63 นะครับ  จะเปนโครงการกอสราง   
(หัวหนาสํานักปลัด)        กอสรางศูนยกีฬาประจําตําบลโคกเพชร นะครับ      ทางเราก็อยากจะปรับปรุงเพ่ิมเติม   
                                นะครับงบประมาณก็จะอยูท่ีประมาณ 5 ลานบาท นะครับ ตอไปในหนาท่ี 64 นะครับ   
                                เปนยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย     
                                แผนงานรักษาความสงบภายใน      จะเปน โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
                                และอาชญากรรม นะครับ  ก็จะเปนโครงการติดตั้งกลองวงจรปด  งบประมาณจากกรม   
                                สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน     ก็จะอยูประมาณ 1.5 ลานนะครับ   ในหนาท่ี 65            
                                ยทุธศาสตรท่ี 4 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนและทองเท่ียว    แผนงานเคหะ   
                                และชุมชน  ซ่ึงในท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   สวนใหญก็สนับสนุนใหมีการ  
                                ปรบัปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน   เพ่ือการทองเท่ียวและนันทนาการ หมูท่ี 10   
                                ตําบลโคกเพชร นะครบั  คือจะทําการเทคอนกรีตรอบหนองตราเตรือม    เพ่ือใชเปนท่ี   

ออกกําลังกาย.../ 



  

                             5 
                                ออกกําลังกาย  อยางเชนการวิ่ง  การปนจักรยาน  ก็เสนอไวท่ี 20 ลาน  บาท  นะครับ       
                                แตก็ไมแนใจวาหนวยงานไหนจะเปนผูท่ีรับผิดชอบ หนาท่ี 66 ยุทธศาสตรท่ี 5 นะครับ    
                                ก็จะเปนในเรื่องของการขุดลอกหวยนะครับ  ใหทานสมาชิกไดตรวจสอบดูตามเอกสาร   
                                นะครับวายังมีพ้ืนท่ีไหนท่ียังไมไดเพ่ิมเติมเขามา  โดยในสวนของโครงการท่ี 7 ก็ จะเปน   
                                โครงการแกไขปญหาภัยแลงขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร    เนื่องมาจากทาง    
                                ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ     มีงบประมาณมา 500,000 บาท       
                                ใหเราทําโครงการท่ีจะตองเสนอเขาไป  เราก็ตองเอาไวในแผน ตอไปท่ีหนา 70 นะครับ      
                                ตรงนี้ก็จะเปนบัญชีครุภัณฑ  ในแผนใหม   เขาใหใสไวเฉพาะในโครงการท่ีเปนโครงการ   
                                สาธารณะนะครับ  คําวาโครงการสาธารณะ  ก็จะเปนโครงการท่ีเก่ียวของกับประชาชน   
                                โดยเฉพาะนะครับ   สวนครุภัณฑท่ีเก่ียวกับท่ีเราใชในสํานักงานก็จะไมเก่ียวของนะครับ      
                                โครงการแรกก็จะเปนโครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค   ขนาด  6,000 ลิตร   
                                งบประมาณอยูท่ี  2.5  ลานบาทนะ  ครับ อันนี้เราก็เปรียบเทียบกับบัญชีจัดซ้ือจัดจาง   
                                ของอบต. อ่ืนนะครับ เนื่องจากวายังไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  หนาท่ี 71 นะครบั    
                                ก็จะเปนการจัดซ้ือเครื่องเสียงภายนอก  จํานวน 1 ชุด นะครับ   ก็ยังไมแนใจวาจะเปน   
                                โครงการท่ีเก่ียวของกับสาธารณะประโยชน รึเปลา  แตก็ใสเอาไวกอนนะครับ สวนราคา  
                                เบือ้งตนก็ยังไมแนใจนะคับ ก็ประมาณเอาไวเบื้องไมเกิน 1.5 แสนบาท นะครับ  เพราะ     
                                เครื่องเสียงท่ีเราใชภายนอกทุกวันนี้ใชไมไดแลวนะครับ   หนาท่ี 72 ก็จะเปนการจัดซ้ือ   
                                เครื่องฉายโปรเจคเตอรนะครับ ท่ีใชภายในหองประชุมนะครับ     จะทําเปนแบบแขวน  
                                นะครบั เฉพาะเครื่องนี้ก็ราคาประมาณ 60,000 นะครับ    เราก็ตั้งงบประมาณเอาไว   
                                ไมเกิน 100,000 บาท  ท้ังหมดนี้ก็คือ รางแผนพัฒนา 5 ป    (พ.ศ. 2561- 2565)    
                                ฉบบัทบทวน นะครับ  ครับก็นําเรียนมาใหทางสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  
                                ไดพิจารณาตอไป  ขอบคุณครับ 

 นางสุวรรณี  ใจมนต    -  ขออนุญาตคุณสมชายนะคะ ในหนาท่ี  20  โครงการท่ี 39  คะ โครงการกอสรางถนน               
  (สมาชิกหมูที 10)         คอนกรีตเสริมเหล็กบานตาองค  หมูท่ี 10 ( สายเลียบหนองตาเตรือม ) ชวงท่ี 2  คือ                       
                                อยากจะใหยายมาทางดานทิศเหนือซักโครงการหนึ่งคะ   

นายจามเรศ ภูมิประดับศรี -ครับ   ก็ใหทานสมาชิกไดตรวจสอบดูนะครับวา  ในยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสราง                   
    (ประธานสภา ฯ)         พ้ืนฐาน    ถาหากทานสมาชิกเห็นวาโครงการใดในสวนของหมูบานทานเองไมถูกตอง         
                                 เก่ียวกับความกวาง   ความยาว  ถามีขอสงสัยตรงไหนก็สอบถามไดนะครับ  เพราะวา   
                                 เก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานของทานสมาชิกก็ประชุมกันมาสองรอบแลวนะครับ    เชิญ  
                                 ครับ  คุณภานุเดช  

 นายภานุเดช  สัมมนา   - เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ  ทุกทาน รวมไปถึงคณะผูบริหารทุกทานครับ 
   (สมาชิกหมูท่ี 7 )         ผมขอเพ่ิมเติมในหนาท่ี 22  นะครับ  โครงการท่ี 44   โครงการวงทอระบายน้ําบาน   
                                โนนสําราญหมูท่ี 7 นะครับ คือท่ีประชาคมกันวันนั้น    ทางหัวหนาสํานักปลัด   ทาง   
                                ผอ. กองชางไดประมาณการไว 120 เมตร นะครับ แตพอไปวัดพ้ืนท่ีแลวมันไมลงตัว        
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                                    กระผมอยากจะขอเพ่ิมเติม  30  เมตร   เปน 150  เมตร ครับ ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - มีทานใดเพ่ิมเติมอีกม้ัยครับ  เชิญครับคุณลือชัย 
   (ประธานสภา ฯ) 

 นายลือชัย  ใจมนต         -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ    รวมไปถึงคณะผูบริหารทุกทานนะครับ         
  (สมาชิกหมูท่ี 5 )              ผมก็อยากจะเพ่ิมเติมโครงการท่ี 21 นะครับ โครงการกอสรางทอระบายน้ํา บาน    
                                    ระกา  หมูท่ี 5 นะครับ  ขอเพ่ิมจาก 40 เมตร เพ่ิมเปน  80 เมตร  ครับ  

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน  - ขออนุญาตนะครับ คืออยางนี้ครับทานสมาชิก   การวางทอระบายน้ําเนี่ยมีการขยาย  
  (ปลัดอบต. โคกเพชร)       ไหลทาง  ดวยม้ัยตองไปดู  มีการทําบอพัก  ขยายไหลทางก่ีจุด แลวขนาดของทอเนี่ย    
                                   ถาเปนหมูบานท่ัวไปก็จะประมาณ 40 เซนติเมตร     ถาเรามีพ้ืนท่ีเยอะก็อาจจะเปน    
                                   60 หรือ 80 ก็ได  แตใจผมอยากไดใหญ    ถามีพ้ืนท่ีนะทานทําไวเลย   ไดทอขนาด    
                                   80 ยิ่งดี   เพราะวาเวลาเราไปบํารุงรักษามันงาย  การเขาไปลางทออะไร  ถาเปนทอ   
                                   ขนาด 40 เวลาดินมันเขาไปมันคอนขางยากมันตองใชสลิง    ใชเชือกดึงเอา เวลาไป  
                                   ทําความสะอาดมันคอนขางยาก แลวจะมีการเททับคอนกรีตดานบน  ขยายไหลทาง  
                                   ไปดวยม้ัย  ขยายไดยิ่งดี  เพราะวาอนาคต  เปนการปองกันแนวเขต    แลวก็เวลาท่ี   
                                   รถบรรทุกน้ํา  รถดับเพลิงเขาไปท่ีเกิดเหตุเวลามีภัยข้ึนมามันก็จะเขาไปในพ้ืนท่ีไดงาย      
                                   ผมก็ขอชี้แจงการขยายไหลทาง การวางทอระบายน้ํา       ไวเพียงเทานี้กอนนะครับ     
                                   ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -  เชิญครับ   ทานรองวีรศักดิ์ 
    (ประธานสภา ฯ) 

นายวีรศักดิ์  พัฒนาอนุสรณ  - เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกนะครับ  กระผมขอเพ่ิมเติมนิดนึงนะครับ  
(รองนายกอบต.โคกเพชร)      ตามท่ีทานสมาชิกหมูท่ี 7  ไดแจงวาขอเพ่ิมระยะจาก 120 เมตร เปน 150 เมตร     
                                     ผมเปนหวงเรื่องงบประมาณนะครับวา  งบประมาณ 50,000 จะสามารถทํา   
                                     ไดม้ัย  ใหชางไปประมาณการใหมนะครับ  เพราะวา  ระยะทาง150 เมตร    
                                     งบประมาณแคนี้ทําไมไดแนนอน 

นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน  - ครับ  ผมวาตรงนี้เพ่ิมงบประมาณลงไปไวเลยดีกวาครับ   คืออยางนี้ผมจะเรียนทาน   
    (ปลัดอบต. โคกเพชร)       สมาชิกวาใหไปดูโครงการกับยอดเงินกอน เพราะรายละเอียดเราจะไปดูตอนท่ีเรา  
                                     ทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ตามนี้นะครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -  มีทานใดอีกไหมครับ  เชิญทานสมศักดิ์ครับ 
    (ประธานสภา ฯ) 

นายสมศักดิ์  บุตรดาห       - เรียนทานประธานสภา ฯ  และทานสมาชิก ฯ นะครับ  กระผมขอแกไขในโครงการท่ี  
    (สมาชิกหมูท่ี 8)             32 ผล  หนาท่ี 16 นะครับ  ขอแกไขตรงการกอสรางถนนคสล. ชวงท่ี 1 สายหนา   
                                    บานยายสายเยื้อน นะครับ ระยะทางกวาง 3 เมตร เปน 4 เมตร ขอบคุณครับ 
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นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ   มีสมาขิกทานใดจะเพ่ิมเติมอีกม้ัยครับ  เชิญครับคุณทองเนตร 
   (ประธานสภา ฯ) 

นายทองเนตร  วาที        -   เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิกนะครับ  โครงการท่ี 6 หนาท่ี 60 นะครับ                 
  (สมาชิกหมูท่ี 11)            โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระยะทางมันจะอยูท่ี 170 เมตร นะครับ    
                                   ซ่ึงเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  แลวก็จะมีโครงการขุดลอกหนองน้ํานะครับ ผมก็อยาก   
                                   อยากจะใหเพ่ิมหนองกุลา  เอาไวในแผนดวยครับ  ขอบคุณครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - มีทานอ่ืนอีกม้ัยครับ   มีม้ัยครับ เอายุทธศาสตรแรกกอนนะครับ เอาใหจบกอนครับ      
   (ประธานสภา ฯ)             มีม้ัยครับ  ไมมีนะครับ  ถาอยางนั้นเขาสูยุทธศาสตรท่ี  2  ตอเลย นะครับ  ดานการ   
                                    สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ซ่ึงแบงเปนหลายอยาง  หลายสวนดวยกัน     ก็เดี๋ยวให  
                                    ทานปลัดณัฐธีร  ไดนําเรียนชี้แจงนะครับ 

นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน  - ขอบคุณครับทานประธานสภา ฯ  ในยุทธศาสตรท่ี 2  เปนเรื่องของการสงเสริมและ    
   (ปลัดอบต. โคกเพชร)      พัฒนาคุณภาพชีวิต  ก็ใหทานสมาชิกไดดูนะครับวา   มีโครงการใดท่ีทางอบต.  ไมได   
                                   บรรจุเอาไวในแผนนะครับ  อยางแผนงานเคหะและชุมชน      โครงการกอสรางถนน   
                                   คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  ก็ใสเอาไวในแผนไว     
                                   เพราะวาในอนาคตอาจจะมีการตองจัดทําถนนคอนกรีตข้ึนตรงท่ีทําการเรา  แลวก็มี   
                                   โครงการท่ีจอดรถขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร      เราก็ตองพิจารณาดูวา   
                                   ตรงไหนมันจะเกิดความเปนระเบียบสวยงาม ก็กําหนดไวในป 2564 – 2565  แลว   
                                   ก็มีปรับปรุงภูมิทัศน ตรงนี้จะไมเนนมากในป 2563  เพราะในป 2563 นี้  เราก็จะ   
                                   เนนหลัก ๆ ก็จะเปนเรื่องของการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  แลวก็ในเรื่องของ  
                                   การเลือกตั้งซ่ึงคอนขางท่ีจะชัดเจนมาในระดับหนึ่งแลว  ทองถ่ินเราเองนาจะเลือกตั้ง   
                                   ชวงตนปงบประมาณ  2563  โครงการตอไปก็หองน้ําท่ีทําการอบต. อันนี้ก็นาจะไป   
                                   รื้อถอนตัวเดิมท่ีมันชํารุดทรุดโทรมไป  ท่ีอยูทางทิศตะวันออกนะครับ  ก็กําลังคิดอยู  
                                   วาจะทํายังไงอาจจะตองทุบท้ิงไปเลยเพ่ือท่ีจะถมดินแลวก็สรางใหมไปเลยใหสวยงาม     
                                   ตัวนี้ก็อยูในแผนป  2564  - 2565 เชนเดียวกัน   ตัวตอไปก็การพิจารณาโครงการ   
                                   ปรับปรุงอาคารพัสดุก็จะอยูในป 2564 - 2565 โครงการท่ี 56 โครงการขยายทาง    
                                   คอนกรีตเสริมเหล็กถนนท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร      ก็จะอยูในป            
                                   2564 – 2565  ก็จะตองไปดูงบประมาณอีกครั้งหนึ่งวาจะเพียงพอท่ีจะดําเนินการ    
                                   หรือไม   ตอไปในหนาท่ี 28 ก็เปนแผนงานสังคมสงเคราะห     ก็จะเปนในเรื่องของ   
                                   ผูสูงอายุอะไรตาง ๆ  เชนนี้นะครับ     ก็เปนงานประจําท่ีปฏิบัติกันอยูแลวแลวก็จะมี   
                                   แผนงานสาธารณสุข   เก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรคตาง ๆ     ก็อยางเชน โรค   
                                   ไขเลือดออก  โรคพิษสุนัขบาแลวก็พวกกองทุนสปสช.  อะไรพวกนี้    ขามไปท่ีหนาท่ี    
                                   31 เลย  ก็จะเปนโครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลโคกเพชร           
                                 เปนแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน      ทานสมาชิกก็ดูวามีอะไรจะเพ่ิมเติมม้ัย     
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                                   ไปท่ีหนาท่ี 33 นะครับ    โครงการพัฒนาศักยภาพและกรรมการบริหารศูนยพัฒนา   
                                   เด็กเล็ก  ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร    ตรงนี้เปนแผนงานการศึกษา    
                                   นะครับ  ก็จะเปนพวกโครงการอาหารเสริมนม  รวมไปถึงอาหารกลางวันตาง ๆ ก็จะ   
                                   เปนเรื่องการพัฒนาศูนยเด็กเล็กของเราสวนใหญ     แตท่ีผมอยากจะเรียนทานเพ่ิมก็   
                                   คือ  ตัวเงินอุดหนุนโรงเรียนท่ีแขงกีฬากลุมนักเรียนของตําบลเนี่ย    มันตองมีในแผน   
                                   ดวยนะครับ  ซ่ึงเราจะตั้งไวในยุทธศาสตรท่ี 2 แผนงานการศึกษา  นะครับ    ก็เรียน   
                                   พวกเราใหเขาใจนะครับวา  แตละปในพ้ืนท่ีตําบลโคกเพชรกับดองกําเม็ด    จะมีการ   
                                   จัดการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียน  แตโดยระเบียบแลวกลุมโรงเรียนท่ีจัดตั้งข้ึนมันไมมี   
                                   สถานะทางกฎหมาย  มันไมเปนประกาศของกระทรวงศึกษาธิการรองรับ     มันเปน   
                                   การตั้งข้ึนมาเพ่ือบริหารกันเปนกลุมยอยเทานั้น    ทีนี้เขาจะมาอาศัยคําวากลุมมาขอ   
                                   งบประมาณกับทางราชการมันไมได  เราก็ไดชี้แจงกับทางโรงเรียนไปแลว  ก็ชี้แจงกับ   
                                   ทานสมาชิกวาเราจะตองอุดหนุนในนามโรงเรียนเทานั้น   ก็เปนท่ีเขาใจกันวาท่ีเราตั้ง   
                                   งบประมาณอุดหนุนโรงเรยีนบานโคกเพชร  จํานวนเงิน 50,000 บาท  ในกิจกรรม   
                                   การแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชนก็คือเรื่องของกีฬากลุม    รอบนี้เราตั้งไว  40,000    
                                   เหมือนเดิม  อันนี้ก็ถือวาเพ่ือเด็ก  เพ่ือลูกหลานเรา  ในสวนยุทธศาสตรท่ี  2   ผมก็   
                                   ขอเรียนคราวๆ พอสังเขป  เพียงเทานี้กอน    เพราะวาเวลาไลมาพอสมควรแลว  ก็   
                                   เดี๋ยวจะไดไปยุทธศาสตรตอไปนะครับ   ขอบคุณทานประธานสภา ฯ  ครับ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี - ครับ  สําหรับยุทธศาสตรท่ี  2   มีทานสมาชิก    ทานใดมีขอสงสัยเก่ียวกับเรื่องใด   
   (ประธานสภา ฯ)             เพ่ิมเติมอีกไหมครับ  จะไดไปยุทธศาสตรท่ี 3  เลยนะครับ  ยุทธศาสตรท่ี  3   ก็จะ   
                                    เปนดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม    และดานการรักษาความสงบเรียบรอยใน   
                                    ตําบลนะครับ  มีขอสงสัยท่ีจะสอบถามม้ัยครับ    ดานนี้ก็จะมีอยู  2 หั วขอนะครับ      
                                    แผนเคหะชุมชนก็จะมีอยู 2 หัวขอดวยกันนะครับ  มีม้ัยครับ      ตอไปก็จะเปนสวน   
                                    ยุทธศาสตรท่ี 5 นะครับ      ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ   
                                    และสิ่งแวดลอม  แผนงานเคหะและชุมชน  ก็จะมีอยู 1 หัวขอนะครับ  เปนงานดาน      
                                    แผนงานการเกษตร ก็จะมีอยู 1 หัวขอ   ตอไปยุทธศาสตรท่ี  6 ดานศิลปวัฒนธรรม     
                                   จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ   
                                   ก็จะมีอยู 4 โครงการนะครับ มีทานสมาชิกทานใดสงสัยม้ัยครับ ไมมีก็ไปยุทธศาสตร   
                                   ท่ี 7 นะครับ   ทางดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี   แผนงานบริหารงานท่ัวไปก็   
                                   จะมีอยู  16  โครงการ  นะครับ  ยุทธศาสตรท่ี 7 ก็ผานไปไดเลยนะครับ  ตอไปก็จะ   
                                   เปนรายละเอียดโครงการพัฒนาทองถ่ิน แบบ ผ 02/1 นะครับ มีทานสมาชิกทานใด   
                                   ท่ีมีขอสงสัยไหมครับ  หรืออยากจะเพ่ิมเติมตรงไหนม้ัยครับ  (สักครู)      ไมมีนะครับ  
                                   ตอไปก็จะเปน  แบบ ผ 03  บัญชีครุภัณฑรายละอียดโครงการพัฒนาทองถ่ินก็นาจะ 

ผานไป.../ 
 



  

9 
                                   ผานไปไดนะครับ  ตอไปผมก็จะขอมติเห็นชอบรางแผนพัฒนา 5 ป  (พ.ศ. 2561 -    
                                   2565 ) ฉบับทบทวน  นะครับ  ทานสมาชิกทานใดเห็นชอบรางรางแผนพัฒนา 5 ป   
                                   (พ.ศ. 2561- 2565)   ฉบับทบทวน   กรุณายกมือข้ึนครับ 

   มติท่ีประชุม              -  เห็นชอบ  21 เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี 
 
  ระเบียบวาระท่ี 5           -  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  - ครับ  เขาสูระเบียบวาระเรื่องอ่ืน ๆ  นะครับ  ครับ    ในวาระนี้ผมก็ขอมอบใหทาน   
  (ประธานสภา ฯ)              รองประธานภา ฯ ไดทําหนาท่ีแทนนะครับ    กระผมเองก็จะขอตัวไปปฏิบัติภารกิจ   
                                    สวนตัวสักครูครับ   
 
นายณรงคศิลป  ดวงธนู      - เพ่ือไมใหไมเปนการเสียเวลานะครับ ทานสมาชิกทานใดมีเรื่องท่ีจะนําเสนอสูสภา ฯ 
   (รองประธานสภาฯ)          เก่ียวกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  หรือจะนําเสนอเรื่องอะไรก็เชิญไดเลย 
                                     นะครับ   เชิญทานนพคุณกอนครับ 

นายนพคุณ  พาณิชยศิริกุล   - ครับ  เรียนทานประธานสภา ฯ คณะผูบริหาร  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุก ๆ  ครับ 
    (สมาชิกหมูท่ี 4)              ผมมีเรื่องท่ีจะเสนอแนะทานนิดนึงนะครับ  คือ  ในตอนนี้ก็อยูในชวงทําขอบัญญัติ  
                                     งบประมาณรายจายประจําป 2563 นะครับ ผมก็อยากจะใหทางทานปลัด ฯ  กับ  
                                     คณะผูบริหาร ทําหนังสือไปยังอบจ. ศรีสะเกษ เก่ียวกับโครงการถนนเสนภูมิศาลา     
                                     เสลา   สุขเกษม นะครับ  ท่ีชํารุดเนื่องจากมันยังไมมีการซอมแซม     สําหรับถนน  
                                     เสนนี้ท่ีเปนถนนลาดยางนะครับ    ขอความกรุณาอยานําปูนซีเมนตไปโบกทับลาด   
                                     ยางนะครับ  เพราะมันจะลามไปเรื่อย ๆ  แลวอุบัติเหตุมันจะเกิดข้ึนนะครับ   และ   
                                     ถามีงบประมาณในสวนไหนท่ีเหลือ  ก็อยากใหทางอบต.  ไปหาท่ีลาดยางมาเทตรง   
                                     ถนนเสนสามแยกนะครับ  เพราะมันเปนหลุมคอนขางชํารุดมากแลว    คนท่ีสัญจร  
                                     ไปมาก็อาจเกิดอันตรายไดนะครับ   ถารถมาจากทางทิศใต    ถาตกหลุมมันจะลอย  
                                     มาทางฝงตะวันออกตรงนั้น   ก็กันไวดีกวาแกครับ    เผื่อวามีงบประมาณตรงไหนท่ี 
                                     มันเจียดไดก็อยากใหทําตรงนี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายณรงคศิลป     ดวงธนู    - ขอบคุณทานสมาชิกนะครับ  กรณีนี้ผมไดเขารวมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนา    
   (รองประธานสภา ฯ)          ทองถ่ินเม่ือวันกอน    พอดีทางทานปลัด ฯ ก็ไดแจงในท่ีประชุมเก่ียวกับโครงการ  
                                     ประสานแผนไปยังทางหลวงใหมาดูแลตรงนี้ ก็อยากใหทานปลัด ฯ   ไดนําเรียนท่ี   
                                     ประชุมทราบอีกครั้งนะครับ  

นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน   -  ครับ  ขอบคุณทานรองประธานสภา ฯ ครับ  เรื่องท่ีทานสมาชิกนําเสนอ  ทางเรา              
   (ปลัดอบต. โคกพชร)          ไมไดนิ่งดูดายนะครับ   ก็เดี๋ยวจะพิจารณาหาเงินงบประมาณนอก  เนื่องจากถนน   
                                      เสนนี้ไมไดอยูในความดูแลของอบต. เรานะครับ  แตวาเราเปนผูใช เดี๋ยวผมจะคุย   
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                                      กับทางกองชาง  แลวจะหางบประมาณไปซ้ือยางมะตอยสําเร็จไปลงใหกอน   เปน  
                                      การแกไขปญหาเบื้องตน  เพราะวาถารอทางอบจ.  คงจะไมมางาย    เพราะวามัน    
                                      คอนขางไกลพ้ืนท่ีไกลความรับผิดชอบเขา ก็ในเรื่องตรงนั้นก็จะเปนแผนระยะกลาง     
                                      เดี๋ยวจะใหทางกองชางทําหนังสือแจงไปทางอบจ. อีกครั้งหนึ่ง  แนบรูปภาพความ   
                                      เสียหายท่ีเกิดข้ึน  รวมไปถึงภาพผูประสบเหตุ ไปใหทางอบจ. เขาดูดวย  จะไดเปน  
                                      การเรงรัดหนวยงานเขาอีกทางหนึ่ง   เขาใจวามีปญหาเรื่องงบประมาณพอสมควร    
                                      เพราะวาทองถ่ินไมวาจะเปนอบจ.  อบต.  หรือทางเทศบาล  มันก็จะอยูในรูปแบบ  
                                      เดียวกันหมด  มีภาระงานมากมาย แตไมมีงบประมาณให  ก็รับไวพิจารณา  เดี๋ยว  
                                      จะหาทางแกไขให  อีกเรื่องท่ีทานนําเสนอมาก็ไมรูจะพูดยังไง   เราจะไปหามไมให  
                                      เขาทํา  ไมใหเอาคอนกรีตไปขวางหลุมเอาไว   ก็จะเปนการไปขวางเขาไวอีก  ดวย   
                                      เพราะความไมเขาใจ  อยางทานนพคุณ  ผมวาทานเขาใจในหลักของวิศวกรรมการ  
                                      ทางท่ัว ๆ ไป แตอีกหลายคนไมเขาใจคิดวาเอาคอนกรีตเททัทบลงไปมันงายดี  แต  
                                      ในทางปฏิบัติจริง ๆ เขาไมทํา  แมทางหลวงเองเขาก็ไมใหทํา    แตวาพวกเราเองก็   
                                      ไปทํา อยางเม่ือไมก่ีวันนี้เองทานผูนําทองท่ีก็ไปทํา พอไปทําเองแทนท่ีมันจะดีกลับ   
                                      กลายเปนจุดท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุข้ึน    เพราะวาถนนรอบ ๆ ยางกับคอนกรีตมันไม  
                                      เชื่อมกัน มันก็กลายเปนเกาะ พอรถวิ่งผานมาก็ไปท้ังคอนกรีต ไปท้ังรถก็กลายเปน   
                                      ปญหาทําใหเกิดการเสียชีวิตข้ึนมาได  วันนึงรถมันวิ่งเปนรอยคันถนนมันก็จะขยาย   
                                      เปนวงใหญไปเรื่อย ๆ  ก็เกิดปญหาข้ึนทําใหเสียชีวิตไป  เดี๋ยวถามีโอกาสผมจะแจง  
                                      ในท่ีประชุมทองท่ีอีกครั้งหนึ่งวาถาเปนไปไดก็อยาไปทําเลย    ใหรถมันวิ่งไปชา ๆ  
                                      ดีกวา  ปลอดภัยกวา  ถาจะทําก็ตองทําเหมือนอบจ. เขาทํา คือเอายางสําเร็จมาลง  
                                      แลวก็ราดดวยยางมะตอย    แลวก็โรยทรายลงไปอันนี้ก็เปนความถูกตองตามหลัก 
                                      วิศวกรรมการทาง  ก็รับปากจะแกไขใหครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายณรงคศิลป  ดวงธนู      -  ครับ   ขอบคุณทานปลัด ฯ  นะครับ  ทานใดมีเรื่องท่ีจะนําเสนออีกไหมครับ 
 (รองประธานสภา ฯ)            เชิญครับ  คุณสําเนียง 

นางสําเนียง  เหมือนสวรรค -  เรียนทานรองประธานสภาฯ  ทานปลัด ฯ  เพ่ือนสมาชิก   คณะผูบริหารดวยนะคะ              
   (สมาชิกหมูท่ี 3)               ดิฉันมีเรื่องท่ีจะนําเสนอคะ ก็คือเห็นดวยกับโครงการท่ีทําในอบต. ก็อยากใหเขามา   
                                     ในอบต.เราแลวมันสวยงาม      แตกรณีท่ีจะสรางหองน้ําก็อยากจะแนะนําวาใหหา  
                                     ชางท่ีมีมาตรฐานในการทํางานมากกวานี้คะ  เพราะวาท่ีทํามาแลว    ทํามาไดไมถึง   
                                     เดือน  อางลางหนาก็พัง  ทุกวันนี้ก็แยมาก ๆ  ถังในหองน้ําก็ไมมี ก็อยากจะแนะนํา   
                                     นะคะ  เห็นดวยท่ีวาอยากจะพัฒนาในบริเวณอบต. โคกเพชร แตก็ขอใหมีมาตรฐาน 
                                     กวานี้หนอยคะ  ขอบคุณคะ 

นายณรงคศิลป  ดวงธนู     -  ครับ  ก็อยากฝากไปถึงเจาหนาท่ีผูควบคุมงานดวยนะครับ  ก็เปนปญหาอยางหนึ่งท่ี   
  (รองประธานสภา ฯ)         เปนปญหาหลัก  ท้ัง ๆ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเรา  ท้ัง ๆ ท่ี  
                                    กองชาง  ก็อยูตรงนี้  ก็ยังมีขอผิดพลาด  แลวก็จะเปนการเสียงบประมาณไปเปลา ๆ     
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                                   แทนท่ีจะไดงบประมาณตรงนั้นไปพัฒนาในชุมชน    ตรงนี้ก็จะฝากไปทางกองชางดู  
                                   สิ่งท่ีผิดพลาดไป  ตรงสวนท่ีมีปญหาทุกวันนี้เวลาเขาหองน้ํา    ก็คือความสะอาดกับ  
                                   อุปกรณตาง ๆ ในหองน้ํา  พ่ีนองประชาชนเขามาติดตอก็ไมไดรับความสะดวกสบาย  
                                   เทาท่ีควร  ก็ฝากไวดวยนะครับ  ทานใดมีอะไรจะนําเสนออีกม้ัยครับ  เชิญครับ  คุณ  
                                   ลือชัย   

นายลือชัย  ใจมนต           - เรียนทานรองประธานสภา ฯ  คณะผูบริหาร  และทานสมาชิกทุกทานนะครับ  ผมก็                  
(สมาชิกหมูท่ี 5)                อยากจะเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องถนนชํารุดท่ีตองซอมแซมครับ  วันนั้นผมไปเห็นถนน   
                                   ท่ีเขาซอมแซมดวยปูนนะครับ  เขาจะใชหินลูกเล็กมาก  อยูท่ีตําบลศรีสําราญนะครับ     
                                   ก็ใชไดดีเหมือนกัน  ถาเราใชหินกอนใหญมันก็จะแตกไป ก็ลองเอาวิธีนี้ไปใชดูนะครับ    
                                   อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ก็คือ เรื่องความเดือดอนของหมูท่ี 5 นะครับ     ตอนนี้ก็หนาฝน   
                                   แลวนะครับ ถนนเลียบคลองขางโรงเรียนก็จะผานไปไมไดแลวนะครับ  มันทรุด เหลือ     
                                   ประมาณชวงลอรถพอดี  ก็อยากฝากไปยังผูบริหารใหชวยหางบประมาณไปซอมแซม    
                                   ถนนตรงนี้ดวยนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายณรงคศิลป  ดวงธนู  -   ครับ  ก็เปนปญหาท่ีทางชุมชนไดรองทุกขมา ก็ยังไมทราบวาทางสวนกองชางไดเขาไป      
(รองประธานสภา ฯ)         ตรวจสอบบางรึยัง ก็ฝากไปทางผูนําหมูอ่ืนๆ ดวยนะครับวาถามีปญหาความเดือดรอน  
                                  เดือดรอนตาง ๆ ในชุมชน ก็ใหรองทุกขกันเขามา   มีสมาชิกทานใดจะเพ่ิมเติมอีกไหม   
                                  ครับ   เชิญครับ  คุณทองเนตร 

นายทองเนตร  วาที         - เรียนทานรองประธานสภา ฯ ทานสมาชิกทุกทานนะครับ     ผมก็จะขอเรียนเพ่ิมเติม  
 (สมาชิกหมูท่ี 11)            เก่ียวกับท่ีทานไดกลาวมาเก่ียวกับถนนท่ีชํารุดนะครับ  ซ่ึงถนนเสนนี้นั้น  กอนหนานั้น   
                                  เปนของกรมทางหลวง  แตไดมอบหมายใหกับอบจ.ไปแลวนะครับ   และกระผมอยาก  
                                  อยากจะนําเรียนเสนอเก่ียวกับไฟฟาสองสวาง  ซ่ึงกระผมเองไดทําหนังสือรองทุกขมา  
                                  หลายเดือนแลว  ก็ไมทราบวาเรื่องถึงไหนแลว  อีกเรื่องหนึ่งนั้นผมขอนําเสนอเก่ียวกับ   
                                  หนองน้ําสาธารณประโยชนนะครับ   ซ่ึงในเขตพ้ืนท่ีหมูท่ี 11 ก็มีอยูหลายแหงดวยกัน    
                                  ก็อยากจะใหทางอบต.ไดทําเรื่องยื่นขอรังวัดท่ีสาธารณประโยชน เรื่องสุดทายท่ีกระผม  
                                  กระผมจะนําเรียนก็คือใน  สวนของงานประปา  หมูท่ี 11    ผมยังไมแนใจวาไดมีการ  
                                  การทําสัญญาไปแลวบางหรือยัง    เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีรอไมได   ผมก็บอกเขา   
                                  แลววาอยาเพ่ิงทํา ก็พากันไปเจาะน้ําบาดาล   3- 4 แหงแลว   ลักษณะไมเชื่อม่ันการ   
                                  ทํางานของอบต.  ผมก็บอกวาอยาเพ่ิง    เนื่องจากตรงนี้มันมีการจายขาดเงินสะสมไป   
                                  แลว  ก็ขอใหทานชวยดําเนินการใหเร็วท่ีสุด  ผมก็ขอนําเรียนไวเพียงงเทานี้  ขอบคุณ  
                                  ครับ 

นายณรงคศิลป ดวงธนู  -   ทางคุณทองเนตร  ก็ไดนําเสนอมาแลวนะครับ  เก่ียวกับปญหาของชาวบานในพ้ืนท่ีซ่ึง   
  (รองประธานสภา ฯ)       คอนคางกระทบกับปญหาในชีวิตประจําวันของชาวบาน     ผมก็ใหทางทานปลัด ฯ ได     
                                 นาํเรียนในท่ีประชุม  ครับ 
 

นายณัฐธีร…/ 
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นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน  - ครับ   ขอบคุณครับทานรองประธานสภาฯ   ก็เรียนทานสมาชิก ฯ อยางนี้นะครับวา     
  (ปลัดอบต. โคกเพชร)    เรื่องนสล.   ก็ใหทานทําหนังสือเสนอข้ึนมาเลยวา  จะรังวัดหนองน้ําสาธารณประโยชน  
                                ตรงไหนบาง  เดี๋ยวก็จะไดตั้งงบประมาณเอาไวในแผน     เพราะวามันตองมีการไปจาย   
                                คาระวางท่ีดินกับทางสํานักงานท่ีดิน   ตามปริมาณพ้ืนท่ีไป    ทางท่ีดินเขาก็จะคํานวณ   
                                มาใหเลยวาเราจะตองจายคาดําเนินการเทาไหร  แลวเขาก็จะนัดเรามา ของทางหมูบาน  
                                เสลาไดมาแลวใชม้ัยครับ ก็จะเหลือทางบานสุขเกษม สําหรับท่ีนสล.เองก็ฝากไปทุกบาน  
                                เพราะมันเปนท่ีสาธารณประโยชน  อบต.เราเองมีหนาท่ีตองดูแล มีลาสุดทางผูใหญบาน  
                                เปยมตาลวกหรือเปลา    ท่ีทานไดใหเจาหนาท่ีลงไปดูเก่ียวกับเรื่องมีการบุกรุกลําคลอง    
                                ท่ีสาธารณะ  ก็ไมแนใจวาเปนเขตพ้ืนท่ีของอบต. หัวเสือหรือเปลา ก็ฝากหัวหนาสมชาย  
                                ไปดูดวย สวนเรื่องประปานะครับก็ทําสัญญาแลว ก็คงจะลงงานไมเกิน 1 - 2 อาทิตยนี้    
                                แหละครับ ก็จะเหลือบานตระมูงนิดนึงนะครับ ก็จะใหทางกองชางไปคํานวณใหมนิดนึง                        
                                แลวก็ปรับในเรื่องวัสดุอุปกรณนิดหนอย   สวนเรื่องของบานสุขเกษมก็จบแลวก็ยังเหลือ   
                                กระบวนการงานเขาทํางานแคนั้น ก็แจงไปทางชาวบานนิดนึง เพราะทางระบบราชการ  
                                มันมีข้ันมีตอนนิดนึง เราก็อยากไดเร็ว ๆ เหมือนกัน ก็รอนิดนึงครับ ฝากไปยังทานอบต.   
                                ไปบอกลูกบานดวย  ผมก็เรงเต็มท่ีทานรอง ฯ ฉลินก็ถามตลอด สวนท่ีทานอบต.สําเนียง   
                                นําเสนอมา  ไมตองหวงนะครับ เดี๋ยวผมจะดูให ผมก็เนนย้ําไปหลายครั้งแลวอุปกรณใน  
                                หองน้ําสวนใหญมันชอบหาย  ถังน้ํานี่หายเปนประจํา  กลอนประตูก็ปดไมไดซักที  เม่ือ  
                                ไมก่ีวันก็ตอนรับทานผูวาราชการจังหวัดมา   มาวันนี้เอาอีกแลว  หายอีกแลว  ก็ไมรูจะ  
                                ทํายังไง  สวนเรื่องตัวหองน้ํา  ผมมองวาเปนเรื่องของการออกแบบ  ออกแบบยังไง  คน  
                                ท่ีไดใชสุดทายมันจะเกิดปญหาข้ึนหรือไม   เราไปดูหองน้ําของปม ปตท. สวยงามดีมาก  
                                ความเปนระเบียบเรียบรอยทุกอยาง  ทําไมหนวยงานเราทําไมได  ก็ทําได แตมันตองใช  
                                งบประมาณมากข้ึน  ท่ีผานมาก็เอาแคพอใชกัน  เดี๋ยวผมจะดูใหครับ  ผมเองมาอยูท่ีนี่ก็  
                                ประมาณ  2 ป แลวนะครับ ก็พยายามจะปรับปรุงภูมิทัศน  ปรับปรงุในสวนตาง ๆ  ใน  
                                พ้ืนท่ีรอบอบต.  อาจจะยังไมสวยงามมากนัก  แตก็รออีกสักพักนึงนาจะดีข้ึน  ไฟฟานี่ก็   
                                เสร็จแลวเรียบรอยแลว  ก็ไมตองหวงนะครับ   ผมก็จะพยายามทําใหอบต.โคกเพชรเรา     
                                ดข้ึีนไปเรื่อย ๆ  ตอไป อยางเรื่องถนนหมูท่ี 5  ท่ีทานนําเสนอมา  ผมมีเวลาก็จะลงไปดู  
                                ใหนะครับ  ก็อาจจะหางบประมาณลงไปแกไขใหเพราะทานจะมารองบปกติมันจะนาน      
                                ถาเปนปญหาเรวดวนก็แจงผมมา  ผมจะลองดูงบประมาณให    สวนเรื่องถนนทางเขา 
                                บานเสลาก็อาจจะตองประสานกับทางอบจ. ในการหาวัสดุมาซอมแซมให  สวนตรงนั้น  
                                ท่ีทานบอกมันขยายใหญข้ึน  ตรงนั้นพอแกได  ใชงบประมาณไมเยอะก็เดี๋ยวจะใหทาง  
                                ทางเจาหนาท่ีเอายางมะตอยสําเร็จไปลงให   เพราะถาเปนทางคนในหมูบานเราก็พอ  
                                จะรูเสนทาง  แตถาเปนทางหมูบานอ่ืนมาก็อาจจะแยหนอย  ก็ไมนาจะเกิน  4-5 วัน 
                                ครบั  จะเขาไปดําเนินการ  ก็คงจะครบทุกเรื่องราวแลวนะครับ  ขอบคุณครับ 

 

นายณรงคศิลป.../ 
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 นายณรงคศิลป ดวงธนู     -  มีสมาชิก ฯ  ทานใดจะเพ่ิมเติมอีกม้ัยครับ 
   (รองประธานสภา ฯ) 

นางสุวรรณี  ใจมนต          -  ดิฉันขอนําเสนอก่ียวกับถนนเลียบคลองบานตระมูง  คะ  ถามีงบประมาณ ก็อยาก  
   (สมาชิกหมูท่ี 10)             จะใหดําเนินการดวยครับ  มันเหลืออีกประมาณ  100  เมตร    มันก็จะเชื่อมตอ  
                                     กับทางหมูท่ี 10 แลว  คะ  ทางทิศใต  คะ  ขอบคุณคะ 
 
นายณรงคศิลป ดวงธนู      -  ก็ฝากทางทานสมชายนะครับ วาจะสามารถมีงบประมาณตรงไหนเขาไปชวยเหลือได                  
  (รองประธานสภา ฯ)          ประสานไปทางกองชางดวย      พอดีทางชวงบายเจาหนาท่ีมีภารกิจในการเขารวม  
                                     แขงขันกีฬา  ก็อาจจะตองทําเวลานิดนึง  มีทานใดเพ่ิมเติมไหมครับ  (สักครู)   ผมก็  
                                     ฝากไปทางทานสมาชิกวา  ไมวาจะมีกิจกรรมใด ๆ  เกิดข้ึน   เรานาจะมีสวนรวมใน  
                                     กิจกรรมนั้นดวย    ถาสมาชิกทานไหนวางก็เชิญไดนะครับ       ไปรวมชมรวมเชียร    
                                     ลูกหลานเรา  ถาไมมีทานสมาชิกทานใด  เสนออะไรเพ่ิมเติมแลว   ผมก็ขอขอบคุณ  
                                     ทุก ๆ ทาน ท่ีไดใหความรวมมือในการเขาประชุมดวยดีเสมอมา   กระผมขอปดการ   
                                     ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  สมัยสามัญท่ี  2  ประจําป 2562    
                                     ขอบคุณครับ 
 
                                  -  ปดประชุมเวลา  ๑2.๐๐ น. 
 
 

                 (ลงชื่อ)                     ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                            (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 

      
            (ลงชื่อ)                                             กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                        (นางสําเนียง  เหมือนสวรรค) 
                        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูท่ี 3 

 

              (ลงชื่อ)                                               กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                                       (นายสมยศ  ครบสุวรรณ)  
                        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูท่ี 9 
 

                  ลงชื่อ)                                             กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                     (นางสาวกัลยานีย  ใจมนต) 
                        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมูท่ี 1 
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-  การรับรองรายงานการประชุม 
 
..…….สภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร....ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้......ในการประชุมสภาอบต.
โคกเพชร...สมัยสามัญท่ี...3..ประจําป......2562..ครั้งท่ี...1.....เม่ือวันที…….15....สิงหาคม.....2562………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
     
                                          

                                    (ลงชื่อ)                                         
    
                                              (นายจามเรศ    ภูมิประดับศรี) 
                         ตําแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 
 
. 
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