-สําเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา
สมัยประชุมสามัญวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา
---------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายทวี
2. นายศรายุทธ์
3. นายปรารมภ์
4. นายนพรัตน์
5. นายนงค์
6. นายสมศักดิ์
7. นายวรพจน์
8. นางสุกัญญา
9. นายธวัช
10. นายณัฐภูมิ
11. นายภาณุ
12. นายเกรียงศักดิ์
13. นายพรชัย
14. นายจรัญ
15. นายสุพจน์

เลิศไกร
พยุงพันธ์
แก้วพิชัย
ด้วงทองกุล
พุฒพิทักษ์
พุฒพิทักษ์
เชาว์เจริญ
สุวรรณ์
ช้างชู
อินทรักษ์
คุ้มชํานาญ
ปานตู
สังข์เพชร
เลิศไกร
บุปผา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ ๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 8
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

เต็งฉ้วน
จันทิพนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 5

ธรรมสุวรรณ
คุ้มชํานาญ
จันทวงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา

ผู้ไม่มาประชุม (ลาประชุม)
๑. นายวีรศักดิ์
๒. นายเดโช
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเชลงศักดิ์
2. นายอดิศักดิ์
3. นายสุวิทย์

บันทึกการประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13.15 น.

นายทวี เลิศไกร
ประธาน

เมื่อถึงเวลา 13.15 น. นายสุพจน์ บุปผา เลขานุการสภา ได้เชิญ
สมาชิกสภาเข้าที่ประชุม และเชิญนายทวี เลิศไกร ประธานสภา จุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายทวี เลิศไกร
ประธาน

มติที่ประชุม

นายทวี เลิศไกร
ประธาน

นายภาณุ คุ้มชํานาญ

๑.๑ ระเบียบวาระในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี
๒๕๕๕
วาระในการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องให้สภาพิจารณา ๒ เรื่อง คือ
๑. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและปรับลดค่างานโครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ ๔, ๒. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและปรับลดค่างาน
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว
ให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่
๑ ประจํา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวั นที่ ๑๓ กุมภาพั น ธ์ ๒๕๕๕ ซึ่ ง
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว สมาชิก
ท่ า นใดต้ อ งการแก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ขอให้ ย กมื อ ขึ้ น ครั บ
หากไม่ มี ส มาชิ ก ท่ า นใดแก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ในครั้ ง นี้ ผมจะ
ดําเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.

ส.อบต.ม. 7
นายทวี เลิศไกร
ประธาน

ม. ๗ ในระเบี ย บวาระการประชุ มผมไม่ ขอแก้ ไข แต่ อยากให้ ท่า น
เลขานุการสภาได้แก้ไขในหน้าสุดท้าย บรรทัดสุดท้าย จากคําว่า “เริ่ม
ประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.” เป็น “ปิดประชุมเวลา 15.๐0 น. ครับ
สมาชิกท่านใดต้องการจะแก้ไขในส่วนใดอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่
ประชุมรับรอง

มติที่ประชุม

รับรอง โดยการให้มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
พิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.

๕.๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและปรับลดค่างานโครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ ๔
๕.๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและปรับลดค่างานโครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ ๖
ขอเชิญท่านนายกขึ้นชี้แจงครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ขออนุญาตเสนอญัตติ เรื่อง
อนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๔
และโครงการขุด เจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๖ โดยมีหลั กการและเหตุผ ล
และข้อกฎหมาย รายละเอียดตามเอกสารที่อยู่ในมือของท่านประธาน
และสมาชิ ก ตามระเบี ย บกระกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่า ครุ ภัณฑ์ที่ดิ นและสิ่งก่อสร้า ง ที่ทําให้ ลักษณะ ปริ มาณ คุ ณภาพ

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายภาณุ คุ้มชํานาญ
ส.อบต.ม. 7

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายวรพจน์ เชาว์เจริญ
ส.อบต.ม. ๔

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายนพรัตน์ ด้วงทองกุล
ส.อบต.ม. ๑

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายสมศักดิ์ พุฒพิทักษ์

เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภา กระผมจึ ง ขอเสนอญั ต ติ ดั งกล่ า ว เพื่ อท่ า นประธานจะได้
เสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ญัตติที่เสนอก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นเนื่องจากก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน ไม่ทราบสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ ขอเชิญคุ ณ
ภาณุ คุ้มชํานาญ ครับ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ม. ๗ ตามที่ ท่ า นนายกเสนอญั ต ติ อ นุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลั กษณะ ปริ มาณ คุ ณภาพเปลี่ ย นแปลง หรื อเปลี่ ย นแปลงสถานที่
ก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๔ และโครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลหมู่ ที่ ๖ ก่ อนที่ ท่า นประธานจะให้ ส ภาอนุ มั ติ ผ มก็ อ ยากให้
สมาชิกได้อภิปรายก่อนอย่างน้อยก็ควรให้สมาชิกที่มีโครงการอยู่ได้
อภิปราย เช่น โครงการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นอย่างไร ใน
อนาคตจะไม่มีอะไร เช่น บ่อบาดาลหมู่ที่ ๖ จากความลึก ๖๐ เมตร
เจาะได้เพียง ๓๐ เมตร ส่วนตัวผมเองไม่มั่นใจว่าถ้าเปลี่ยนแปลงแบบ
นี้แล้วจะมีประสิทธิภาพเพียงพอในการใช้ประโยชน์หรือไม่
ขอเชิญคุณวรพจน์ เชาว์เจริญครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวรพจน์ เชาว์เจริญ
ส.อบต. ม. ๔ ผมขออภิปรายเรื่องโครงการประปาของหมู่ที่ ๔ ในการ
เจาะครั้งแรกไม่มีน้ํา ผู้รับเหมาก็เลยย้ายไปเจาะอีก ๓ ที่ แต่ละที่ก็ได้
ปริมาณน้ําไม่เพียงพอ ในการเจาะครั้งที่ ๒ พอเจาะได้ ๒๒ เมตร ก็
เจอหิ น ครั้ งที่ ๓ เจาะได้ ๒๘ เมตร ก็ เ จอหิ น อี กเช่ น กั น เจาะครั้ ง
สุ ด ท้ า ยได้ ค วามลึ ก ๓๗ เมตร ก็ ไ ด้ น้ํ า เพี ย งพอ โดยที่ ช่ า งได้ ไ ป
ตรวจสอบแล้ว ผมจึงได้พูดคุยกับประชาคมหมู่บ้านและได้ข้อสรุปว่า
จะขอใช้บ่อบาดาลลูกนี้ ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติครับ
สรุปได้ว่าเมื่อเจาะลงไปแล้วเจอกับหินก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ขุดเจาะใหม่ ขอเชิญคุณนพรัตน์ ด้วงทองกุลครับ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายนพรัตน์ ด้วงทองกุล
ส.อบต. ม. ๑ ผมอยากให้ทุกท่านดูแบบเสนนอญัตติในหน้า บัญชี
รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง ครับ ซึ่งในรายละเอียดมีการปรับลดเฉพาะ
ค่าท่อ ผมมีข้อสงสัยว่าทําไมจึงไม่มีการปรับลดในส่วนของค่าแรงใน
การขุดเจาะด้วยครับ
สักครู่ผมจะให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ตอบนะครับ ขอเชิญ คุณสมศักดิ์
พุฒิพิทักษ์ ครับ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมศักดิ์ พุฒพิทักษ์ ส.อบต.

ส.อบต.ม. ๓
นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายภาณุ คุ้มชํานาญ
ส.อบต.ม. 7
นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายสุพจน์ บุปผา
เลขานุการ

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายเกรียงศักดิ์ ปานตู
ส.อบต.ม. 7

นายทวี เลิศไกร
ประธาน

ม. ๓ ผมมีความเป็นห่วงเช่นเดียวกับท่านสมาชิกหมู่ที่ ๗ และอยาก
ถ า ม ผู้ ที่ มี ค ว า ม รู้ ว่ า จ ะ ขั ด แ ย้ ง กั บ ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่
ท่านใดมีประเด็นอย่างอื่นอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านนายก
ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ผมขอให้ท่านสมาชิกได้ดูใน
บั น ทึ กข้ อ ความทั้ ง ๒ ฉบั บ ที่ คณะกรรมการตรวจการจ้ า งและช่ า ง
ควบคุมงานได้เสนอให้แก่ผม ท่านสมาชิกจะพบกับคําตอบ ส่วนที่ท่าน
สมาชิกถามว่าผิดกฎหมายหรือไม่, จะใช้งานได้หรือไม่คําถามนี้จะมี
คําตอบในขั้นตอนต่อไป
ขอเชิญคุณภาณุ คุ้มชํานาญครับ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ม. ๗ ในบั น ทึ กข้ อความที่ ส่ว นโยธาได้ เ สนอให้ แก่ ท่า นนายกทั้ ง ๒
ฉบับได้กล่าวถึงประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ข้อที่ ๓
ผมอยากทราบรายละเอียดของประกาศดังกล่าวครับ
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุพจน์ บุปผา
เลขานุการสภา ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ข้อ
ที่ ๓ กล่าวว่า “ให้น้ําใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า ๑๕ เมตร
เป็นน้ําบาดาล ในเขตน้ําบาดาลกรุงเทพมหานคร และเขตน้ําบาดาล
จังหวัดทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทย” ส่วนในเรื่องที่ท่านสมาชิก
หมู่ที่ ๑ สอบถามว่าทําไมถึงมีการปรับลดเฉพาะค่าท่อแต่ไม่มีการปรับ
ลดค่าขุดเจาะ ผมเข้าใจว่ายอดปรับลดดังกล่าวปรับลดทั้งค่าท่อและ
ค่าแรงแล้วครับ ขอให้ดูรายงานสรุปท้ายใบปรับลดค่างาน
ในส่วนตัวของผมเองคิดว่า ท่านสมาชิกน่าจะดูว่าบ่อบาดาลเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด อยากให้สมาชิกอภิปรายใน
ส่วนนี้ด้วยครับ ขอเชิญท่านเกรียงศักดิ์ ปานตู ครับ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายเกรียงศักดิ์ ปานตู ส.อบต.
ม. ๗ ผมไม่ค่อยเข้าใจทางฝ่ายบริหารมากนักในเรื่องความลึกของบ่อ
เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการอนุมัติความลึกที่ ๖๐ เมตร แต่เมื่อขุดเจาะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วได้ความลึกไม่ถึงจึงมาเปลี่ยนแปลง ผมคิดว่าน่าจะ
มี ก ารอนุ มั ติ ป รั บ ลดก่ อ นมี ก ารขุ ด เจาะใหม่ และเมื่ อ ปรั บ ลดแล้ ว
ประชาชนจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด
สมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายอีกบ้างครับ ขอเชิญคุณพรชัย
สังข์เพชร ครับ

นายพรชั
ส.อบต.ม.ย ๘สังข์เพชร

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายณัฐภูมิ อินทรักษ์
ส.อบต.ม. ๖

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายภาณุ คุ้มชํานาญ
ส.อบต.ม. 7
นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายภาณุ คุ้มชํานาญ
ส.อบต.ม. 7
นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายเกรียงศักดิ์ ปานตู
ส.อบต.ม. 7
นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.

กราบเรียม.
นท่๘านประธานสภาที
ผมนายพรชั
ย สัง่ยข์นแปลงแล้
เพชร ว
ส.อบต.
ในส่วนตัวผมคิ่เคารพ
ดว่าหากมี
การแก้ไขเปลี
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผมเห็นด้วย แต่ผมคิดว่าถ้าหากบ่อบาดาล
มีความลึก ๖๐ เมตร น่าจะมีน้ํามากกว่า ๓๐ เมตร ซึ่งน่าจะเพียงพอ
ต่อประชาชนมากกว่า ผมจึงไม่เห็นด้วยกับการปรับลดครั้งนี้ครับ
ขอเชิญคุณณัฐภูมิ อินทรักษ์ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายณัฐภูมิ อินทรักษ์
ส.อบต. ม. ๖ ผมขอชี้แจงการขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่ที่ ๖ เนื่องจาก
หมู่ที่ ๖ เป็นที่ราบสูง ในการเจาะครั้งที่ ๑ เจาะได้เพียง ๕ เมตรก็เจอ
หิน ครั้งที่ ๒ เจาะได้ ๙๐ เมตร น้ําไม่พอ เจาะครั้งที่ ๓ ได้ ๓๐ เมตร
แต่ได้น้ําปริมาณมาก ผมจึงอยากให้ท่านสมาชิกไปดูสถานที่จริงที่หมู่
๖ ว่าน้ํามีความเพียงพอหรือไม่ ครั้งก่อนที่ผมได้ไปดูของหมู่ที่ ๒ ผม
คิดว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๖ ได้ปริมาณน้ํามากกว่าครับ
ผมอยากปรึกษาหารือท่านสมาชิกว่าจะลงมติพร้อมกันทั้ง ๒ หมู่บ้าน
หรือแยกกันลงมติครับ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ม. ๗ ตามที่ท่านประธานปรึกษาหารือ ผมอยากทราบว่าตามระเบียบ
เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ครับ
ถ้าที่ประชุมคิดว่าเรื่องเดียวกันก็ลงมติพร้อมกัน ถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่อง
เดี ย วกั น ก็ ใ ห้ แ ยกกั น ลงมติ แต่ ที่ ผ มดู ร ายละเอี ย ดแล้ ว เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงเหมือนกัน แต่ผมขอมติจากที่ประชุมครับ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ม. ๗ ถ้าท่านประธานคิดว่าพิจารณาคราวเดียวกันได้ผมก็ขอเสนอให้
พิจารณาคราวเดียวกัน
ไม่ทราบมีใครมีความคิดเห็นเหมือนคุณภาณุบ้างครับ ผมขอมติครับ
ขอเชิญคุณเกรียงศักดิ์ ปานตูครับ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายเกรียงศักดิ์ ปานตู ส.อบต.
ม. ๗ ก่อนที่ จ ะลงมติ ผมขอให้ ฝ่า ยบริ หารหรื อท่ า นปลั ดได้ให้ ความ
กระจ่างมากกว่านี้
ในส่วนนี้ผมหารือว่าจะลงมติกันอย่างไรจะให้แยกหรือจะให้รวมกัน
ครับ ไม่ได้ให้ท่านสมาชิกลงมติในส่วนของระเบียบวาระการประชุม
ครับ ขอเชิญท่านนายกครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ผมขออนุญาตเพื่อนสมาชิก
ให้ท่านดูจากบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เมื่อได้ทํา
สัญญาแล้วก็ได้มีการขุดเจาะหลายที่แต่ไม่มีน้ํา จนผู้รับเหมาจะทิ้งงาน
แล้ว ก็เลยขุดลูกสุดท้ายความลึกไม่ถึงที่ตั้งไว้ ผมก็ได้ไปปรึกษาหารือ

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายภาณุ คุ้มชํานาญ
ส.อบต.ม. 7
นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.
นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายสมศักดิ์ พุฒพิทักษ์
ส.อบต.ม. ๓

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายเกรียงศักดิ์ ปานตู
ส.อบต.ม. 7

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายนพรัตน์ ด้วงทองกุล

กับชาวบ้านว่าน้ําที่ได้เพียงพอหรือไม่ ได้คําตอบว่าเพียงพอ และคิด
ว่าหากเจาะให้ความลึกมากกว่านี้กลัวจะไม่มีน้ํา จริงๆแล้วฝ่ายบริหาร
ไม่จําเป็นต้องเสนอเป็นญัตติก็ได้แต่เพื่อประโยชน์ของประชาชนก็เลย
ต้ อ งเสนอญั ต ติ เ พื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้ พิ จ ารณา ในวั น ที่ มี ก ารจั ด ทํ า
งบประมาณจะไม่สามารถทราบเลยว่าบ่อบาดาลที่จะขุดเจาะจะมีน้ํา
หรือไม่อย่างไร ในคราวหน้าหากมีโครงการเกี่ยวกับบาดาลผมจะขอ
ความอนุเคราะห์จากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาสํารวจ
พื้นที่ให้ก่อนทําการขุดเจาะ
คุณภาณุ คุ้มชํานาญ จะประท้วงครับ เชิญครับ

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ม. ๗ ผมขอประท้องท่านนายกครับ ท่านนายกใช้เวลาของสภามาก
ไปแล้วครับ
ขอเชิญท่านนายกต่อเลยครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ผมขอสรุปว่าเพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายผมได้ดําเนินการตามขั้นตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
ผมก็ได้ทําตามความต้องการของประชาชนเท่านั้น
ขอเชิญนายสมศักดิ์ พุฒพิทักษ์ ครับ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมศักดิ์ พุฒพิทักษ์ ส.อบต.
ม. ๓ ตามที่ ท่ า นนายกกล่ า ว ผมอยากทราบว่ า ท่ า นนายกเข้ า ใจ
กระบวนการในการทํางานหรือไม่ เรื่องแบบนี้ต้องมีการพิจารณาและ
แสดงความคิดเห็น ไม่ใช่ สมาชิ กจะติติงท่ าน แต่นี้ คือกระบวนการ
ทํางานครับ
ขอเชิญคุณเกรียงศักดิ์ ปานตูครับ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายเกรียงศักดิ์ ปานตู ส.อบต.
ม. ๗ ต้องขอบคุณท่านนายกมากครับที่มีความห่วงใยประชาชน ผมก็
เป็นห่วงด้วยเช่นกัน ที่เจาะแล้วชาวบ้านได้น้ํา แล้วชาวบ้านในจุดอื่น
จะได้น้ําหรือ ผมคิดว่าจากที่มีการปรับลดท่อน่าจะนํางบประมาณส่วน
นี้ไปขยายเขตประปา ประชาชนจะได้มีน้ําใช้อย่างทั่วถึง
ขอเชิญคุณนพรัตน์ ด้วงทองกุลครับ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายนพรัตน์ ด้วงทองกุล

ส.อบต.ม. ๑
นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายศรายุทธ์ พยุงพันธ์
รองประธาน

นายภาณุ คุ้มชํานาญ
ส.อบต.ม. 7

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายนงค์ พุฒพิทักษ์
ส.อบต.ม. ๒

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายภาณุ คุ้มชํานาญ
ส.อบต.ม. 7

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายสุพจน์ บุปผา

ส.อบต. ม. ๑ จริ ง ๆแล้ ว ผมอยากให้ พิ จ ารณาถึ ง ประโยชน์ ข อง
ประชาชน การที่ ผู้ รั บ เหมาขุ ด ได้ น้ อ ย มั น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ความผิ ด ของ
ประชาชนที่จะได้ประโยชน์น้อยลงไปด้วย
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้องได้รับการลงมติจากสภา ขอเชิญ
คุณศรายุทธ์ พยุงพันธ์ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายศรายุทธ์ พยุงพันธ์
รองประธานสภา ในฐานะของ ส.อบต. ม. ๔ ในความเป็นจริงแล้ว
การปรับลดงบประมาณไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของสมาชิกแต่เป็นหน้าที่
ของส่วนโยธา แต่จริ งๆแล้ว หลังจากได้มีการปรึกษาประชาคม ได้
ข้อสรุปว่า ถ้าหากขุดเจาะแล้วได้น้ําเพียงพอก็ไม่จําเป็นต้องเจาะไห้ได้
๖๐ เมตร ตามที่ระบุในโครงการก็ได้
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ม. ๗ ผมเริ่มกระจ่างบ้างแล้ว แต่หากท่านนายกดําเนินโครงการนี้
ท่านนายกต้องทําตามระเบียบ โดยการเสนอเข้าสภา สมาชิกก็ต้อง
อภิปราย ผมเข้าใจจากการที่ท่านสมาชิกทั้ง ๒ หมู่บ้านได้อภิปรายว่า
ประชาชนได้รับประโยชน์ แต่ผมอยากให้ท่านนายกตอบคําถามว่ า
หากมีการปรับเปลี่ยนแล้วตามระเบียบกฎหมายจะเกิดผลอย่างไร
ขอเชิญคุณนงค์ พุฒพิทักษ์ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนงค์ พุฒพิทักษ์
ส.อบต. ม. ๒ ผมสงสัยงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตั้ง
ไว้ ๑๘๓,๐๐๐ บาท ตัดค่าท่อ ๕๗,๗๙๔.๐๘ บาท ค่าจ้างงวดสุดท้าย
๑๒๕,๒๐๕.๙๒ บาท ในส่วนตัวเลขตรงนี้ผมคิดว่ามันมากเกินไปถ้าคิด
ว่า ปรับจาก ๖๐ เมตร เป็น ๓๐ เมตร ซึ่งเป็นครึ่งต่อครึ่งกัน
ขอเชิญคุณภาณุ คุ้มชํานาญ
กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ม. ๗ ในส่ ว นตั ว ของผมคิ ด ว่ า การเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ไ ม่ ไ ด้ ผิ ด
ระเบียบครับ เนื่องจากในข้อบัญญัติงบประมาณได้ตั้งไว้อย่างกว้างๆ
ว่าขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๖ ในเมื่อขุ ดเจาะแล้วไม่ ได้น้ําก็ สามารถ
เลื่อนสถานที่ไปได้ ในส่วนที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๒ กล่าวถึงการปรับลด
จาก ๖๐ เมตร เป็น ๓๐ เมตรทําไมจึงไม่มีการปรับลดงบประมาณให้
เหลือครึ่งหนึ่ง ผมอยากให้ท่านสมาชิกได้ดูรายละเอียดในค่าใช้จ่ายอื่น
ครับ ผู้รับเหมาไม่สามารถรับลดค่าใช้จ่ายๆอื่นๆได้เลยครับ
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุพจน์ บุปผา

เลขานุการ

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายนงค์ พุฒพิทักษ์
ส.อบต.ม. ๒
นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายณัฐภูมิ อินทรักษ์
ส.อบต.ม. ๖
นายทวี เลิศไกร
ประธาน

เลขานุ ก ารสภา ผมเข้ า ใจฝ่ า ยบริ ห ารว่ า อยากให้ ป ระชาชนได้ รั บ
ประโยชน์ สู ง สุ ด และท่ า นสมาชิ ก ก็ เ ป็ น เป็ น ห่ ว งประโยชน์ ข อง
ประชาชนเช่นกัน แต่เมื่อมีการปรับลดความลึกแล้วเมื่อมีการทดลอง
สูบน้ําจํานวน ๖ วันได้จํานวนน้ํามากกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร ก็ถือได้ว่า
ได้น้ํา เพียงพอแล้ว และเงินที่ป รับลดแล้ว ก็จะเหลือและตกเป็ นเงิ น
สะสมขององค์การบริหารส่วนตําบล ส่วนที่มีท่านสมาชิกกล่าวถึงการ
ปรับลดท่อว่าทําไมจึงไม่เอาค่าท่อดังกล่าวไปขยายเขตประปาเพิ่มเติม
ผมขอชี้แจงว่าท่อดังกล่าวคือท่อที่หย่อนลงไปในบ่อครับ ไม่ใช่ท่อจ่าย
น้ําในหมู่บ้าน เป็นคนละส่วนกันครับ
ผมขอปรึกษาหารืออีกครั้งครับ ว่าจะลงมติแยกหรือลงมติครั้งเดียว
ขอเชิญคุณนงค์ พุฒพิทักษ์ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนงค์ พุฒพิทักษ์
ส.อบต. ม. ๒ ผมคิดว่าครั้งเดียวเลยครับ
สมาชิกท่านอื่นว่าอย่างไรบ้างครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายณัฐภูมิ อินทรักษ์
ส.อบต. ม. ๖ ผมเห็นด้วยกับคุณนงค์ พุฒพิทักษ์ ครับ
ถ้าอย่างนั้นผมขอมติปรึกษาหารือเลยนะครับ
มติที่ประชุม : ให้ลงมติร่วมกัน

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
มติที่ประชุม

มีสมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายในระเบียบวาระที่ ๕.๑ และ ๕.๒
เพิ่มเติมอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะครับ หากเห็นด้วยให้ยก
มือขึ้น หากไม่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ
เห็นชอบ ๑๓ ท่าน ลาประชุม ๒ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

นายทวี เลิศไกร
ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ ผมไม่อยากให้เป็นเรื่องที่ขอมติแต่ขอให้
เป็นเรื่องที่แจ้งให้ทราบครับ เชิญครับ

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.

๖.๑ วันผู้สูงอายุ
ขอเชิญท่านนายกครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา องค์การบริหารส่วนตําบล
ไทรโสภาจะจัดพิธีรดน้ําผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ

ที่ประชุม
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.
ที่ประชุม

นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.
ที่ประชุม
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.
ที่ประชุม

วัดบางภาวนาราม จึงฝากเรียนท่านสมาชิกให้เชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยครับ
รับทราบตามเสนอ
๖.๒ วันสงกรานต์
องค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภาได้อนุมัติงบประมาณในการดูแล
ความปลอดภัยในช่วงสงกรานต์จํานวน ๔ วัน คือ ๑๒ ๑๓ ๑๔ และ
๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ หากประชาชนในหมู่บ้านของสมาชิกมีเหตุร้าย
ใดๆ ก็ให้ประสานมายังองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภาได้
รับทราบตามเสนอ

๖.๓ โครงการกีฬาสร้างความสามัคคีส่งเสริมสุขภาพ “ไทรโสภา
เกมส์” ครั้งที่ ๑๓
องค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภาจะทําพิธีเปิดโครงการกีฬาสร้าง
ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพ “ไทรโสภาเกมส์” ครั้งที่ ๑๓ ในวัน ที่
๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ฝ่ายบริหารจึงขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมในพิธี
เปิดและจัดส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
รับทราบตามเสนอ
๖.๓ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาน้ําอุปโภคบริโภค
องค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภาได้รับแจ้งจากสํานักงานทรัพยากร
น้ําว่าจะมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาน้ําอุปโภคบรโภคใน
พื้ น ที่ ๕ จั ง หวั ด คื อ กระบี่ พั ง งา ภู เ ก็ ต นครศรี ธ รรมราช และ
สุราษฎร์ธานี จึงฝากท่านสมาชิกได้เรียนให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วย
รับทราบตามเสนอ

นายสุพจน์ บุปผา
เลขานุการ
ที่ประชุม

๖.๔ อุปกรณ์กีฬา
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนงค์ พุฒพิทักษ์
ส.อบต. ม. ๒ ผมอยากซักถามเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาว่าในปีนี้ตาข่าย
จะได้รับการจัดสรรหรือไม่ เนื่องจากตอนนี้ได้รับเพียง ลูกฟุตบอล ลูก
วอลเลย์บอล และลูกตะกร้อเท่านั้น
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติไม่เพียงพอจึงไม่ได้จัดซื้อตา
ข่ายให้แก่หมู่บ้าน จัดซื้อเฉพาะของส่วนกลางเท่านั้น
รับทราบ

นายนงค์ พุฒพิทักษ์
ส.อบต.ม. ๒

๖.๕ การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายสารภี
การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนสายสารภี จะเริ่มดําเนินการ
ได้ตอนไหน

นายนงค์ พุฒพิทักษ์
ส.อบต.ม. ๒

นายสุ
เลขานุพกจน์
าร บุปผา
ที่ประชุม

ตอนนี
างมาดํทาันเนิภายในหน้
นการทําสัาญแล้ญาตอนนี
เร่งรัดดํ้มาีผเนิู้รับนจ้การให้
งนี้ ้อยู่ หมู่ ๗ ผมจะ
รับทราบ
๖.๖ การย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า
การย้ายหม้อแปลงไปฟ้าจากบ้านนายจรัญ รัตนพันธ์มาติดตั้งหน้า
บ้านของผมตอนนี้ไม่ทราบทางองค์การบริหารส่วนตําบลได้ไปแจ้ง
ทางการไฟฟ้าแล้วหรือยัง
ตอนนี้ได้มอบหมายให้ส่วนโยธาไปยื่นหนังสือต่อการไฟฟ้าเวียงสระ
แล้ว หากทางการไฟฟ้าแจ้งหนังสือกลับมาทางองค์การบริหารส่วน
ตําบลจะแจ้งท่านต่อไป
รับทราบ

นายนงค์ พุฒพิทักษ์
ส.อบต.ม. ๒
นายสุพจน์ บุปผา
เลขานุการ
ที่ประชุม

๖.๗ การซ่อมแซมถนนสายบ้านราษฎร์พัฒนา
อยากทราบว่าจะมีการซ่อมแซมถนนสายบ้านราษฎร์พัฒนาตอนไหน
เนื่องจากตอนนี้จะเป็นหลุมเป็นบ่อมากขึ้นทุกวัน
ขอให้ทางหมู่ที่ ๒ ทําหนังสือเข้ามาดีกว่าเพื่อจะได้พิจารณาต่อไป

นายนงค์ พุฒพิทักษ์
ส.อบต.ม. ๒
นายทวี เลิศไกร
ประธาน
ที่ประชุม

รับทราบ

นายทวี เลิศไกร
ประธาน

มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนอที่ประชุมอีกบ้างครับ
ถ้าไม่มีอะไร ผมขอปิดการประชุมเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา 1๔.๔๕ น.
ลงชื่อ..........................................................เลขานุการสภา
(นายสุพจน์ บุปผา)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

