รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรโสภา
สมัยสามัญประจาปี 2554 สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรโสภา
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นายทวี เลิศไกร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
นายศรายุทธ์ พยุงพันธ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
นายปรารมภ์ แก้วพิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 1
นายนงค์ พุฒพิทักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 2
นายสมศักดิ์ พุฒพิทักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 3
นายวีรศักดิ์ เต็งฉ้วน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 3
นายวรพจน์ เชาว์เจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 4
นางสุกัญญา สุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 5
นายเดโช จันทิพนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 5
นายณัฐภูมิ อินทรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 6
นายธวัช ช้างชู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 6
นายภาณุ คุ้มชํานาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 7
นายเกรียงศักดิ์ ปานตู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 7
นายพรชัย สังข์เพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 8
นายจรัญ เลิศไกร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 8

ผู้ไม่มาประชุม (ขาดการประชุม)
๑. นายนพรัตน์ ด้วงทองกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ ๑
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา
2. นายอดิศักดิ์ คุ้มชํานาญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา
3. นายวิชาญ ทองชาติ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา
4. นายสุพจน์ บุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
5. นางสาวซากียา หมั่นเพียร เจ้าพนักงานธุรการ

บันทึกการประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. เมื่อถึงเวลา 13.15 น.
นายทวี เลิศไกร ประธานสภา ได้เชิญสมาชิกสภาเข้าที่
ประชุมและจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นายทวี เลิศไกร เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอแจ้งให้สมาชิกสภาเสนอชื่อเลขานุการ
ประธาน สภาชั่วคราวครับ เนื่องจากขณะนี้เลขานุการสภาได้ว่างลง จึงต้องให้ที่ประชุม
เลือกเลขานุการสภาชั่วคราวขึ้น ขอเชิญครับ

นายภาณุ คุ้มชํานาญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ส.อบต.ม. 7 ม. 7 ขอเสนอ นายสุพจน์ บุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา
เป็นเลขานุการสภาครับ
นายทวี เลิศไกร ผมขอผู้รับรองด้วยครับ
ประธาน
ผู้รับรอง 1. นายปรารมภ์ แก้วพิชัย ส.อบต.ม. 1
2. นายเดโช จันทิพนา ส.อบต.ม. 5
3. นายสมศักดิ์ พุฒพิทักษ์ ส.อบต.ม. 3
นายทวี เลิศไกร มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านใดอีกบ้าง หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ
ประธาน
ก็ให้ถือว่านายสุพจน์ บุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเลขานุการสภา
ชั่วคราว
หากที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสมัยสามัญประจําปี 2554 สมัย
สามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 และเข้าสู่วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายทวี เลิศไกร 1.
ประธาน

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1 การโอนย้ายของพนักงานส่วนตําบล ในเดือนนี้มีพนักงานส่วน
ตําบลที่โอนย้ายไปดํารงตําแหน่งที่อื่นด้วยกัน 3 อัตรา คือ
๑. ปลัดผุสดี พุฒทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล โอนย้ายไปดํารง
ตําแหน่ง ที่ อบต.เคียนซา
๒. นายธีระ ไกรนรา วิศวกรโยธา โอนย้ายไปดํารงตําแหน่งที่เทศบาลตําบล
เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่
๓. นายสากล เกลี้ยงเกลา นักวิชาการการเงินและบัญชี โอนไปดํารง
ตําแหน่งที่ อบต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา
และรับโอนพนักงานส่วนตําบลมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่จํานวน 2 อัตรา คือ ๑. นาย
สุพจน์ บุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จาก อบต.เคียนซา
2. นายลําธาร ด้วงรอด จาก อบต.แคราย จ.สมุทรสาคร ไม่ทราบผู้ที่โอนมา
ดํารงตําแหน่งอยู่ในที่ประชุมหรือเปล่าครับ ผมขอเชิญแนะนําตัว ขอเชิญ
ท่านปลัดก่อนเลยครับ
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นายสุพจน์ บุปผา ขอบคุณท่านประธานครับ ก่อนอื่นขอสวัสดีท่านนายก และสมาชิก
ปลัด อบต. สภา อบต.ไทรโสภาทุกท่าน ขออนุญาตแนะนําตัวเป็นทางการอีกครั้งนะครับ
ผมเองนะครับชื่อ สุพจน์ บุปผา เดิมตํารงตําแหน่งปลัด อบต. ที่ อบต.เคียนซา
อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์โอนย้ายสับเปลี่ยนกับท่าน
ปลัดผุสดี พุฒทอง กระผมดํารงตําแหน่งที่ อบต.เคียนซา นานประมาณ ๑๑ ปี
ความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศบ้าง และก็ไม่กระทบกระเทือนกับการ
เดินทางของผมมากนัก เพราะจากตรงนี้ไปบ้านประมาณ 1 ชั่วโมง ยินดีที่ได้มา
ร่วมงานที่นี้ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับตั้งแต่วันแรกที่มา ผมรู้สึก
อบอุ่นและคณะที่มาก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะครับ เพราะปกติผมจะอยู่พื้นที่โซนที่
เป็นเมืองตลอดอายุราชการนะครับ ก็รับราชการมา ๑๓ ปีกว่า มีอะไรให้ผมรับ
ใช้ ก็ยินดีครับ ส่วนการทํางานก็จะยึดตามนโยบายนายกและพัฒนาท้องถิ่นซึ่ง
เป็นบ้านของทุกๆ ท่านนะครับ ขอขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร ต่อไปนายลําธาร ด้วงรอด ขอเชิญแนะนําตัวครับ

ประธาน
นายวิชาญ ทองชาติ
นายลําธาร ด้วงรอด ไปคุมงานครับ
เลขานุการนายก อบต.
นายทวี เลิศไกร ถ้าหากไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรครับ เพราะถ้าอยู่จะได้แนะนําตัวและทําความ
ประธาน รู้จักกันไว้
มติที่ประชุม รับทราบ
นายทวี เลิศไกร
1.2 การพ้นจากตําแหน่งของเลขานุการสภาฯ เนื่องจากนางผุสดี
ประธาน
พุฒทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาฯ ก็
ได้พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากการโอนย้าย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว
นายทวี เลิศไกร ให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ประธาน
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่ง
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
-ไม่มี-3ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ
แล้ว
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
นายทวี เลิศไกร ๕.๑ การเลือกเลขานุการสภาฯ แทนตําแหน่งที่ว่าง เพราะปลัด
ประธาน
องค์การบริหารส่วนตําบลที่ดํารงตําแหน่งเลขาสภาได้พ้นจากตําแหน่งเนื่องจาก
ได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งที่ อบต.เคียนซา ซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบแล้วนะครับ
ผมขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อเลขานุการสภานะครับ ผู้ที่จะมาดํารงเลขานุการสภา
มีสมาชิกสภาและปลัดนะครับ ตามข้อ ๑๘ วรรค ๒ โดยเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในวรรค ๒ นั้นมีเฉพาะปลัดเท่านั้น ที่สามารถมาทําหน้าที่เป็น
เลขานุการสภาได้ หรือสมาชิก และการเสนอเลขานุการสภา สมาชิกก็เสนอได้
หลายคนก็ได้นะครับ แล้วแต่ที่ประชุมจะมีมตินะครับ ผมก็เชิญเสนอได้เลยครับ
นายภาณุ คุ้มชํานาญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ส.อบต.ม. 7 ม. 7 ก่อนที่จะเลือกเลขานะครับ ผมอยากให้ท่านประธานได้อ่านระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องการประชุมสภา ในกรณีที่เลขานุการสภาว่างลง
สภาจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจก่อนที่จะเลือก
ตําแหน่งเลขานะครับท่านประธานครับ
นายทวี เลิศไกร ตอนนี้ได้ดําเนินการเลือกเลขานุการสภาชั่วคราวไปแล้ว ในการที่
ประธาน ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขาสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่
ปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการ ฉะนั้นก็ได้เลือกแล้วนะครับ และส่วนต่อไปก็เป็นการทําหน้าที่เป็น
เลขานุการสภา ตามข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคําสั่งของประธานสภาท้องถิ่น (๒) ชี้แจง
กฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
(๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
(๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้คือการทําหน้าที่
ชั่วคราวครั้งแรก ไม่ทราบท่านภาณุมีอะไรจะชี้แจงครับ เชิญครับ
นายภาณุ คุ้มชํานาญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ส.อบต.ม. 7 ม. 7 ขออนุญาตท่านประธานครับ ผมอยากให้ท่านประธานได้ดูระเบียบการ
ประชุมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาเกี่ยวกับกรณี
ตําแหน่งเลขาว่างลงครับ ไม่ใช่ให้ดูอํานาจหน้าที่
-4ของเลขา ในกรณีที่ตําแหน่งเลขาว่างลงสภาจะดําเนินการอย่างไร ผมอยากให้
ท่านประธานช่วยดูระเบียบตรงนั้นมากกว่าครับ
นายทวี เลิศไกร ผมขออภัยท่านสมาชิกด้วยครับ ตรงนี้เราต้องเลือกเลขาทําหน้าที่
ประธาน ชั่วคราว ดังที่ผมได้แจ้งแล้วนะครับว่าให้เลือกในการประชุมครั้งแรก แต่ในกรณี
ประธานและรองประธานต้องภายใน ๑๕ วัน แต่ถ้าเป็นเลขาก็ประชุมครั้งแรกก็
ให้เลือกได้เลย (๒) ข้อ ๑๕ กรณีเลขาสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขาสภา
ท้องถิ่นแทนตําแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่
ดํารงตําแหน่งว่างครับ ทุกท่านเข้าใจแล้วนะครับ และการทําหน้าที่ของเลขา
ชั่วคราวหมดเมื่อตามข้อ ๑๓ วรรค ๒ เมื่อได้เลือกเลขาตัวจริงขึ้นมาก็จะพ้นจาก
ตําแหน่ง เมื่อทุกท่านเข้าใจก็ให้เสนอชื่อผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งเลขานุการสภา
ได้เลยครับ
นายภาณุ คุ้มชํานาญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ส.อบต.ม. 7 ม. 7 ตามที่ท่านประธานไดชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม
สภาท้องถิ่นเกี่ยวกับกรณีที่เลขานุการสภาว่างลงก็เข้าใจตามที่ท่านประธาน
เรียนชี้แจงไปแล้วนะครับ วันนี้ผมขอเสนอท่าน สุพจน์ บุปผา ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลไทรโสภาดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาแทนตําแหน่งที่ว่างลง
ครับ
นายทวี เลิศไกร ขอผู้รับรองด้วยครับ
ประธาน
ผู้รับรอง 1. นายปรารมภ์ แก้วพิชัย ส.อบต.ม. 1
2. นายธวัช ช้างชู ส.อบต.ม.๖
นายทวี เลิศไกร ไม่ทราบสมาชิกท่านใดจะเสนออีกบ้างครับ .......
ประธาน
ก็สรุปว่าไม่มีนะครับ ก็ถือว่าเสนอผู้เดียวคือท่านปลัดก็ให้ดํารงตําแหน่ง
เลขานุการสภานะครับ
มติที่ประชุม เลือก นายสุพจน์ บุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไทรโสภาเป็น
เลขานุการสภาฯ แทนตาแหน่งว่าง
๕.๒ การคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการ สปสช.
นายทวี เลิศไกร ท่านนายกมีอะไรจะเรียนชี้แจงในเรื่องนี้ ขอเชิญครับ
ประธาน
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ

นายก อบต.

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ในวาระ ๕.๒ ตามที่ได้ทราบจาก
เลขาสปสช. ขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา คณะกรรมการ สปสช. มี
ทั้งหมด ๑๔ ท่าน แต่ขณะนี้ได้หมดวาระซึ่งจะต้องเลือกใหม่ ซึ่งครั้งก่อนก็ได้
เลือกตัวแทนจากสภาจํานวน ๒ ท่าน ฉะนั้นวันนี้จึงขอความกรุณาจาก
ประธานสภาให้สภาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดํารงตําแหน่งในที่นี้ ๒ ท่านครับ
ขอขอบคุณครับ
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นายทวี เลิศไกร ครับก็ถือว่าที่ประชุมเข้าใจแล้วนะครับ ให้เป็นคณะกรรมการสปสช.
ประธาน ๒ ท่าน จากสมาชิกสภานะครับ ก็ขอให้ที่ประชุมได้คัดเลือกนะครับ ขึ้นมาสัก ๒
ท่านว่าใครควรให้เป็นคณะกรรมการสปสช. แทนที่ว่างลงอีก ขอเชิญเสนอได้
ครับ
นายสมศักดิ์ พุฒพิทักษ์ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมศักดิ์ พุฒพิทักษ์ ส.อบต.
ส.อบต.ม. ๓ ม. ๓ ผมขอเสนอสมาชิกท่านหนึ่งครับ เพื่อให้ท่านได้มีตําแหน่งกับคนอื่นด้วย
ครับ ผมขอเสนอคุณเดโช จันทิพนาครับ
นายทวี เลิศไกร ขอผู้รับรองด้วยครับ
ประธาน
ผู้รับรอง 1. นายณัฐภูมิ อินทรักษ์ ส.อบต.ม. ๖
2. นายวีรศักดิ์ เต็งฉ้วน ส.อบต.ม. ๓
นายทวี เลิศไกร มีอีกหนึ่งท่านครับ มีท่านใดจะเสนอเชิญครับ
ประธาน
นายวรพจน์ เชาว์เจริญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายวรพจน์ เชาว์เจริญ ส.อบต.
ส.อบต.ม. ๔ ม. ๔ ผมขอเสนอคุณเกรียงศักดิ์ ปานตูครับ
นายทวี เลิศไกร ขอผู้รับรองด้วยครับ
ประธาน
ผู้รับรอง 1. นางสุกัญญา สุวรรณ์
2. นายธวัช ช้างชู
มติที่ประชุม
สมาชิกสภาฯที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการ สปสช. ๒ ท่าน คือ
๑. นายเดโช จันทิพนา ส.อบต. ม. ๕
๒. นายเกรียงศักดิ์ ปานตู ส.อบต. ม. ๗
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๔
นายทวี เลิศไกร ขอเชิญท่านนายกครับผม
ประธาน
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ขออนุญาตท่านประธานรายงานผล
การดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๔ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒5๔๖ มาตรา
๕๘ / ๕ วรรค ๕ กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภาจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเป็นประจําทุกปีนั้น บัดนี้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แล้วจึงขอรายงานผล
การปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๔ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลไทรโสภา ซึ่งนโยบายต่างๆ ที่ได้
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ดําเนินการก็ได้อยู่ในเอกสารที่อยู่ในมือเพื่อนสมาชิก ผมขออนุญาตรายงานผล
ตามเอกสารนี้ครับ ขอขอบคุณครับ (เอกสารแนบ 1)
นายทวี เลิศไกร ท่านสมาชิกครับถ้าหากท่านสมาชิกอ่านดูแล้วในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ประธาน
ฝุายบริหารตามนโยบายท่านนายก ถ้าสภาต้องการอภิปรายมีความคิดเห็นนอ
ย่างไร ผมอนุญาตให้ท่านสมาชิกได้ทําหน้าที่ฝุายนิติบัญญัติได้นะครับ ตรงไหน
เห็นควรหรือจะให้ดีขึ้นอย่างไร แล้วแต่ท่านสมาชิกนะครับ ขอเชิญคุณเกรียง
ศักดิ์ ปานตู ครับ
นายเกรียงศักดิ์ ปานตู กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายเกรียงศักดิ์ ปานตู ส.อบต.
ส.อบต.ม. 7 ม. 7 ท่านประธานที่เคารพครับ นโยบายของฝุายบริหารเป็นนโยบายที่ดีมาก
ครับท่านประธานครับ แต่บางสิ่งบางอย่างนั้นไม่ได้ดําเนินการครับท่าน
ประธานครับ ผมยกตัวอย่าง นโยบายข้อที่ ๒ ส่งเสริมบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ทํา ๒ – ๓ อย่างครับท่านประธานครับ ท่านบอกว่าจะอนุรักษ์
คลองอิปันแบบยั่งยืน วันนี้นโยบายของท่านท่านบอกว่าจะอนุรักษ์ แต่วันที่ท่าน
นายกพูดท่านบอกว่าจะทําฝายเพื่อชะลอน้ํา ผมว่ามันไม่ยั่งยืนครับท่านประธาน
ครับ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมว่าน่าจะทําเป็นนโยบายในทุก
หมู่บ้านในเขตคลองอิปัน ผมยกตัวอย่างปลูกต้นไม้ริมคลองตลอด จัดทําปูาย
ห้ามชอร์ตปลา เบื่อปลา ระเบิดปลา ห้ามทิ้งขยะในเขตคลอง แค่นั้นก็จบแล้ว
ครับท่านประธาน ไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณมากมาย เพราะที่ท่านนายกบอก
ต้องใช้งบประมาณมากมาย ถ้าทําอย่างทุกหมู่บ้านจะยั่งยืนกว่า การห้ามทิ้ง
ขยะสิ่งของที่เป็นเศษวัสดุต่างๆลงในแม่น้ําลําคลอง ปลูกต้นไม้ให้ทุกหมู่บ้าน
ดําเนินการ แค่นี้ก็เพียงพอ ผมไม่เห็นด้วยกับการสร้างฝายเพราะเป็นการกั้นน้ํา
และไม่ยั่งยืนครับท่านประธานครับ นโยบายข้อที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา เป็นนโยบายที่ว่ารถรับส่งนักเรียน ท่านประธานครับตอนนี้ไม่มี มีแต่
หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทุนการศึกษา แต่ก็ได้ไม่ครบทุกหมู่บ้านเนื่องจากการตั้งเกรด
สูงเกินไป บางครั้งการตั้งเกรดสูงเด็กที่ไปเรียนได้เกรดไม่ถึง ทั้งที่บางครั้งเขา
น่าจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ เพราะฉะนั้นควรจะตั้งเกรด
เฉลี่ย ๒.๕ ครับท่านประธานครับในปีต่อไป ผมคิดว่าคนที่ลําบากน่าจะมีโอกาส
และบุคคลเหล่านั้นจะได้มีโอกาสทางการศึกษาตามนโยบายของท่านนายก
ส่วนเรื่องรถรับส่ง มีคนถามว่าเมื่อไร่จะมีรถรับส่ง ผมก็บอกว่าท่านนายก
เปลี่ยนเป็นการที่ไม่ต้องจ่ายค่าเทอม แต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่ นโยบายท่านนายก
ต้องเป็นรถรับส่งฟรีตลอด และนโยบายของท่านก็ไม่ได้แก้ไข ท่านทําอีกอย่าง
ไม่ได้แต่จะไปทําอีกอย่าง ผมคิดว่ามันผิด อยากจะหาแนวทางแก้ไขว่าวิธีจะหา
ทุนตรงนั้นทําอย่างไร อย่างไรผมก็ผมอยากเห็นนโยบายอย่างนี้ เพื่อเด็กและ
เยาวชนของเราจะได้มีโอกาสลดภาระผู้ปกครอง และ
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ท่านประธานครับ
นายทวี เลิศไกร เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบลของเรา
ประธาน
ท่านสมาชิกสามารถชี้แนะท่านนายกได้นะครับ
นายเกรียงศักดิ์ ปานตู กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายเกรียงศักดิ์ ปานตู ส.อบต.
ส.อบต.ม. 7 ม. 7 ผมไม่ได้ชี้แนะครับท่านประธานครับ แต่เป็นเพียงความเห็นของพี่น้อง
ประชาชนที่ฝากมาครับ ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร ก็ถือว่าได้รับทราบโดยทั่วกันแล้วนะครับ ต่อไปเชิญคุณภานุ

ประธาน
คุ้มชํานาญ ครับ
นายภาณุ คุ้มชํานาญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ส.อบต. ม. 7 ม. 7
ไหนๆ ท่านประธานได้เปิดโอกาสให้แล้ว ผมขอเสนอแนะเลยแล้วกันนะ
ครับ สรุปผลการดําเนินการของฝุายบริหารและท่านนายกที่ได้เสนอต่อสภา
แห่งนี้นะครับ ปีนี้มาแปลกนะครับมาเป็นข้อๆ ตามนโยบายที่ได้เสนอต่อสภา
แต่ที่ผมดูไม่มีประมาณการงบประมาณรายรับรายจ่ายที่ได้ทําตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ ว่าองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา
ประมาณการรายรับไว้เท่าไหร่ รับจริงเท่าไหร่ ประมาณการรายจ่ายไว้เท่าไหร่
จ่ายจริงเท่าไหร่ จ่ายมากกว่าประมาณการรายรับ หรือน้อยกว่าเท่าไหร่ เหลือ
สถานะการคลังอย่างไร ในรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีตรงนี้ไม่มีนะครับ
ในสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําปี 255๓ มีรายงานสถานะการคลังให้
สมาชิกสภาแห่งนี้ทราบ ตอนนี้สมาชิกท่านอื่นอาจจะยังไม่ทราบว่าผู้บริหารของ
เราใช้งบประมาณในปี ๒๕๕๔ ไปเท่าไหร่ ทําโครงการอะไรบ้าง และมีเงิน
สะสมหรืออยู่บ้างหรือเปล่า ตรงนี้ผมอยากให้ท่านนายกหรือเจ้าหน้าที่
งบประมาณได้นําเรียนให้สมาชิกสภาทราบว่าสถานะทางการเงินและการคลัง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตอนนี้เป็นอย่างไร ในส่วนการแถลงนโยบายการ
ดําเนินการผลการปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๔ ผมก็โดนใจบางข้อเหมือนกับท่าน
เกรียงศักดิ์ นโยบายข้อที่ ๒ ส่งเสริมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อความ
ยั่งยืนของท้องถิ่น พื้นฟูและอนุรักษ์คลองอิปันแบบยั่งยืน สนับสนุนให้เครือข่าย
อนุรักษ์คลองอิปันโดยการประสานความร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
แม่น้ําอิปันไหลผ่าน ตรงนี้เขียนไว้อย่างชัดเจน แต่ท่านนายกได้จัดทําโครงการ
ขุดลอกคลองบางหอยผมไม่เห็นว่าจะเป็นคลองอิปัน และจัดทําโครงการเสนอ
งบประมาณก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่พิเศษ ถ้าหากจะ
คิดว่าเป็นการอนุรักษ์คลองอิปันน่าจะไม่ใช่นะครับ แต่โครงการนี้อาจจะนําน้ํา
ในคลองอิปันมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตประปาตรงนี้นะครับ ท่านนายกเขียน
ไว้อย่างชัดเจนว่าจะอนุรักษ์
-8อย่างยั่งยืนและพื้นฟู ผมว่าการอนุรักษ์ไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณ เพียงแค่เรา
สร้างจิตสํานึกให้แก่ชาวบ้านในบริเวณคลองอิปัน ซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักที่หล่อ
เลี้ยงชาวตําบลไทรโสภา แต่ท่านก็ยังไม่ได้ดําเนินการนโยบายที่ชัดเจน
โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลองอิปันที่มีแม่น้ําอิปันไหลผ่าน ตั้งแต่
เทศบาลบางสวรรค์ อบต.บางสววรค์ อบต.ไทรโสภา อบต.ไทรขึง อบต.สาคู
อบต.อิปันและเทศบาลตําบลย่านดินแดง ในส่วนของเทศบาลตําบลย่านดินแดง
ได้ทําโครงการรักษ์ตาปี ผมอยากให้คณะผู้บริหารได้ศึกษาดูโครงการรักษ์ตาปี
ของเทศบาลตําบลย่านดินแดงแล้วมาจัดทําโครงการรักษ์อิปัน กระผมขอฝาก
ผ่านท่านประธานไปยังนายกและผู้บริหารด้วยครับ หากเราจะลงลึกในนโยบาย
ข้อที่ ๒ ลองลงลึกไปดูการใช้จ่ายงบประมาณ ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ๒.๒ แนวทางการพัฒนาบําบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ ในข้อ ๑ โครงการตาม
พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตั้งงบประมาณไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ไม่มี
การเบิกจ่าย ข้อที่ ๒ โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายเพียง ๒,๖๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๕ แสดงให้เห็นว่าท่านนายก
และคณะผู้บริหารชุดนี้ไม่ได้จริงใจใน
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในส่วน

ของการพัฒนาโครงการพื้นฐานถือได้ว่าได้ดําเนินอย่างครบถ้วนครับ แต่ในส่วน
คุณภาพชีวิตท่านนายกไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ตําบลไทรโสภาเท่าที่ควร เห็นได้จากแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ในส่วนของโครงการนําเด็กนักเรียนส่งโรงพยาบาล ตั้งไว้
๑,๘๖๐ บาทไม่ได้เบิกจ่าย โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓๐,๐๐๐
บาทก็ไม่ได้เบิกจ่าย แสดงให้เห็นว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรายังดีอยู่ และข้อ
๕.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพโครงการต่างๆ มีการใช้จ่ายหมดแต่โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งงบไว้ ๒๗,๐๐๐ บาท ไม่ได้ใช้แสดงให้เห็นว่าท่าน
นายกไม่ได้ให้ความสําคัญกับเด็ก หรือครูของเราดีอยู่แล้ว ส่วนการใช้จ่ายอื่นๆ
ก็เป็นไปตามข้อบัญญัติผมก็ไม่มีข้อสังเกตอะไร ก็อยากฝากท่านประธานผ่านไป
ยังท่านนายกให้ดูในส่วนของคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวตําบลไทรโสภา ทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ ขอขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนออีกบ้าง ผมคิดว่าให้สมาชิกหมู่ละ
ประธาน
อย่างน้อย ๑ ท่าน ลุกขึ้นเสนอดีกว่า ดังนั้นเชิญสมาชิกหมู่ที่ ๒ ครับ สมาชิกหมู่
อื่นก็ให้เตรียมตัวครับ
-๙นายนงค์ พุฒพิทักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนงค์ พุฒพิทักษ์
ส.อบต.ม. ๒ ส.อบต. ม. ๒
จากการที่ได้ดูสรุปผลการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๔ จะ
บกพร่องในหลายๆอย่างดังที่ท่านสมาชิกก่อนหน้าได้อภิปรายไปแล้ว ผมคิดว่า
บางโครงการใช้ได้แล้วแต่บางโครงการควรปรับปรุงใหม่ ผมคิดว่าในปีต่อไปทั้ง
ผู้บริหารและสมาชิกควรดําเนินโครงการอย่างเข้มแข็งกว่านี้เพื่อพัฒนาอบต.ไทร
โสภาของเราให้ดีขึ้น ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร ต่อไปหมู่ที่ ๑ เชิญครับ
ประธาน
นายปรารมภ์ แก้วพิชัย กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายปรารมภ์ แก้วพิชัย
ส.อบต. ม. ๑ ส.อบต. ม. ๑ โครงการบางโครงการผมคิดว่ามันล่าช้าเกินไป เช่นโครงการขุด
เจาะบ่อบาดาล สมควรดําเนินการให้เร็วขึ้นกว่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร หมู่ที่ ๓ ครับ เชิญครับ
ประธาน
นายวีรศักดิ์ เต็งฉ้วน กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายวีรศักดิ์ เต็งฉ้วน
ส.อบต. ม. ๓ ส.อบต. ม. ๓ สิ่งที่ผมอยากฝากถามคือ เมื่อก่อนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจะมี
คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการในการรับเงิน แต่ครั้งนี้เท่าที่ผมทราบ
มาประธานของกลุ่มไม่ทราบเรื่อง มีคนมารับแทน และเงินก็ยังไม่ถึง อยาก
ทราบว่าเปลี่ยนคณะกรรมการใหม่หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร หมู่ที่ ๓ ต้องการจะเสนอแนะอีกคน ขอเชิญครับ
ประธาน
นายสมศักดิ์ พุฒพิทักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนายสมศักดิ์ พุฒ
ส.อบต. ม. ๓ พิทักษ์ ส.อบต. ม. ๓
ผมอยากเรียนท่านประธานเกี่ยวกับการทําโครงการเงิน
อุดหนุนของทางหมู่บ้าน ผมอยากให้มีการทํางานที่มีระบบมากกว่านี้ครับ คือ
การเบิกจ่ายทั้งหมดสมาชิกบางท่านบางหมู่บ้านไม่ได้รับทราบไม่ได้มีการชี้แจง
มาทราบอีกทีเงินก็ถูกเบิกจ่ายไปแล้ว พอทางกลุ่มถามสมาชิกมาว่าใครเป็นคน
เบิกจ่ายเงินไป เบิกไปวันไหน ทางกลุ่มยังไม่ทราบ อยากให้มีการดําเนินการให้มี

ระบบโดยการแจ้งสมาชิกให้ทราบว่าตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้ว และควรดําเนินการ
อย่างไรต่อ ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร ต่อไปหมู่ที่ ๔ ครับ เชิญครับ
ประธาน
นายวรพจน์ เชาว์เจริญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายวรพจน์ เชาว์เจริญ ส.อบต.
ส.อบต. ม. ๔ ม. ๔
ผมไม่มีอะไรอภิปรายครับ ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร ต่อไปหมู่ที่ ๕ ครับ เชิญครับ
ประธาน
-๑๐นางสุกัญญา สุวรรณ์ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสุกัญญา สุวรรณ์
ส.อบต. ม. ๕ ส.อบต. ม. ๕
อยากจะให้เพื่อนสมาชิกดูยุทธศาสตร์ข้อ ๕.๓ แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริมเครือข่ายกลุ่มองค์กรต่างๆ ของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
งบประมาณตั้งไว้แต่ไม่ได้เบิกจ่าย โดยเฉพาะโครงการฝึกอบรมแกนนําชุมชนใน
หมู่บ้าน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ก็ไม่ได้เบิกจ่าย และโครงการต่อต้านยาเสพติดก็
ไม่ได้เบิกจ่ายเช่นกัน และโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนก็เช่นกัน ดังนั้นก็ฝาก
ท่านประธานผ่านไปยังฝุายบริหารปีต่อไปช่วยดูแลให้ทั่วถึงมากกว่านี้ด้วย
ขอบคุณค่ะ
นายทวี เลิศไกร ขอเชิญคุณภานุ คุ้มชํานาญครับ
ประธาน
นายภาณุ คุ้มชํานาญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ส.อบต. ม. 7 ม. 7 ผมขอประท้วงท่านประธาน เนื่องจากท่านประธานทําผิดระเบียบการ
ประชุม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา หมวดที่ ๕ เรื่อง
การอภิปรายครับ ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นท่านใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคําใด
ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
แล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ และต้อง
กล่าวกับท่านประธานสภาท้องถิ่น แต่นี้สมาชิกไม่ได้ยกขึ้นพ้นศีรษะครับท่าน
ประธานครับ ท่านประธานชี้ให้ท่านสมาชิกพูด ผมขอประท้วงท่านประธานครับ
และข้อ ๖๕ ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไปให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย ท่าน
ประธานต้องดําเนินการตามระเบียบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
นายทวี เลิศไกร ครับ แต่นี้ยังมีการอภิปรายอยู่ครับ แต่เป็นการถามว่าใครมีอะไร แต่
ประธาน
ถ้าหากใครยกมือขึ้นผมก็จะอนุญาตครับ แต่ที่ผมให้พูดเพราะเดี๋ยวจะกล่าวหา
ประธานว่าไม่อนุญาตให้พูด คงจะไม่เป็นการเสียหายอะไร ต่อไปขอเชิญ หมู่ที่
๕ สมาชิกคนใหม่ครับ ขอเชิญครับ
นายเดโช จันทิพนา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเดโช จันทิพนา
ส.อบต. ม. ๕ ส.อบต. ม. ๕
ผมขอแนะนําตัวกับเพื่อนๆ สมาชิก ผมพึ่งเข้ามาใหม่ก็ต้องขอ
คําแนะนําจากเพื่อนสมาชิก ท่านนายก ผู้บริหารและท่านปลัดด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร ต่อไปขอเชิญ ส.อบต. ม. ๖ ครับ
ประธาน
นายธวัช ช้างชู กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายธวัช ช้างชู
ส.อบต. ม. ๖ ส.อบต. ม. ๖
ผมอยากทราบโครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะทั้งตําบล
งบประมาณที่อนุมัติ ๕๓,๐๐๐ บาท เป็นไฟฟูา ๓๐ ดวง แต่ของหมู่ที่
-๑๑-

๖ ไม่มีแต่ของหมู่ที่ ๕ ได้รับการติดตั้งไปแล้ว ๙ ดวง ไม่ทราบว่าฝุายบริหารมี
การดําเนินการอย่างไร ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร ต่อไปขอเชิญ ส.อบต. ม. ๘ ครับ
ประธาน
นายจรัญ เลิศไกร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายจรัญ เลิศไกร
ส.อบต. ม. ๘ ส.อบต. ม. ๘
ผมมีเรื่องจะเรียนถามท่านนายกผ่านท่านประธานนะครับ เรื่อง
ประเพณีลอยกระทงผมดูงบข้อบัญญัติงบประมาณมีแต่หมู่ที่ ๓ ครับ หมู่ที่ ๘
ตกไป ส่วนเรื่องไฟฟูาสาธารณะของหมู่ที่ ๘ ก็ยังไม่ได้เหมือนกันครับ ขอบคุณ
ครับ
นายทวี เลิศไกร เชิญคุณพรชัย สังข์เพชร ครับ
ประธาน
นายพรชัย สังข์เพชร กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายพรชัย สังข์เพชร
ส.อบต. ม. ๘ ส.อบต. ม. ๘
จากการที่ผมได้นั่งฟังการอภิปรายมาในเรื่องสรุปผลการ
ดําเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ผมอยากทราบในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มี
งบประมาณอยู่เท่าไหร่ ได้จ่ายไปเท่าไหร่ คงเหลือจ่ายจํานวนเท่าไหร่ เพื่อว่ามี
งบประมาณเหลืออยู่สมาชิกได้คิดทําโครงการต่างๆ ได้บ้าง ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร ไม่ทราบท่านสมาชิกท่านใดจะเสนออีกบ้างครับ
ประธาน
ไม่ทราบท่านนายกมีอะไรจะเรียนบ้างครับ ขอเชิญครับ
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ขออนุญาตเรียนท่านประธานถึง
ปัญหาต่างๆ ที่เพื่อนสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตและสงสัยเพื่อความกระจ่าง
ตามลําดับ จากการที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปราย
- เรื่องนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อม คลองอิปัน จริงเรื่องนี้ผมก็ได้พูดกับที่ประชุม
อย่างสม่ําเสมอว่าโครงการนี้ไม่ใช้งบประมาณ แต่โครงการนี้จะทําเป็นเอกสาร
เพื่อเสนอไปยังหน่วยเหนือเพื่อให้ลงมาดําเนินการ ครั้งที่ผมพูดก็คือการขุดลอก
คลองอิปันเพื่อปูองกันน้ําท่วมและทําฝายน้ําล้นเพื่อจะนําน้ํามาทําเป็นประปาใน
ตําบลไทรโสภา อันนี้เป็นนโยบายที่แรกว่าจะใช้งบประมาณของอบต.ไทรโสภา
แต่ว่าทําไม่ได้ ในปีที่แล้วก็เลยได้แก้ปัญหาโดยการทําหนังสือถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัด สุราษฎร์ธานีและองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยขอสนับสนุนเบคโฮที่
อยู่ในแพไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้มาขุดสันทรายในคลอง
ประมาณ ๑ กิโลเมตร นี้คือประเด็นที่หนึ่งในการขุดลอกคลอง ประเด็นที่ ๒
วางแผนไว้ในการปลูกต้นไม้ ผมคิดว่าจะปลูกไผ่ซึ่งผมสํารวจลําคลองแล้ว
ประมาณ ๑๔,๐๐๐ เมตร สองข้างคลอง ก็ประมาณ ๗ กิโลเมตร ปลูกได้
ประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าต้น และจะ
-๑๒มอบหมายให้รองนายกอดิศักดิ์ และเจ้าหน้าที่เขียนโครงการและดําเนินการใน
ไม่ช้านี้
- เรื่องรถรับส่งนักเรียนของคุณเกรียงศักดิ์ ประกาศนโยบายไปแล้วแต่สภาบอก
ว่าล้มเหลวเนื่องจากเรามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ เราไม่สามารถที่จะรวม ๓
ศูนย์มาเป็นศูนย์เดียวกันได้ เพราะฉะนั้นจึงรับส่งไม่ได้ ผมก็ได้ออกไปทําความ
เข้าใจกับผู้ปกครองเด็กเล็กในทุกหมู่บ้านว่านโยบายตัวนี้ล้มเหลว แต่จะให้

ผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายค่าเทอม ผมถือว่าการไม่จ่ายค่าเทอมเป็นการแก้ไข
นโยบายที่ทําไม่ได้ของผม ผมถือว่าผมได้ทําไปแล้ว
- เรื่องขยะ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในวันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๔ นี้ก็จะเชิญผู้นําชุมชนมา
ประชุมเรื่องเกี่ยวกับขยะ และขอยอมรับข้อเสนอของคุณเกรียงศักดิ์ในการทํา
ปูายรณรงค์ แล้วผมจะดําเนินการขอขอบคุณที่เสนอมาให้
- การปฏิบัติงานที่ล่าช้าถ้าหากพูดในแง่มุมของผู้รับเหมา ผู้รับเหมาส่วนใหญ่
ยอมทําผิดสัญญาเพื่อที่จะให้โดนปรับ จึงทําให้งานต่างๆ เกิดความล่าช้าซึ่งอยู่
เหนือความควบคุมของ อบต.
- ส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงไทรโสภา ตอนนี้ก็ทําแล้ว เช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์
เรื่องซุ้มประตูทางเข้าที่บางท่านคิดว่าทําเข้าไปในเขตทางหลวง แต่จริงแล้วผม
ได้ทําหนังสือไปยังทางหลวงเรียบร้อยจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาแน่นอน
- เรื่องการเบิกเงินอุดหนุนผู้ที่จะมาเบิกเงินอุดหนุนได้จะต้องเป็นบุคคลที่
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้นําชุมชนส่งรายชื่อมายัง อบต. เพื่อเป็น
คณะกรรมการรับเงิน เวลาจะเบิกเงินเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกคณะกรรมการรับเงิน
มารับเงิน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่มีอํานาจหน้าที่ในการรายงานผลการ
ดําเนินงาน ถ้าหากต้องการทราบรายละเอียดให้เข้ามาตรวจสอบได้ที่เจ้าหน้าที่
การคลังการเงิน
- เรื่องโครงการพัฒนาชุมชนในปีที่ผ่านมาไม่ได้ดําเนินการ แต่ส่วนโครงการยา
เสพติดได้ดําเนินการผ่านโครงการของสภาเด็กและเยาวชนจํานวน ๒ – ๓
โครงการ
- เรื่องไฟฟูาสาธารณะผมขออนุญาตให้รองอดิศักดิ์ เป็นผู้ชี้แจงเนื่องจากเป็น
โครงการของท่าน ส่วนเรื่องงบประมาณต่างๆ ที่ได้รับ การเบิกจ่ายและ
งบประมาณคงเหลือท่านปลัดจะเป็นผู้ชี้แจง
- ส่วนถนนที่ท่านสมาชิกยังไม่ได้ถามว่ารถของทางหลวงอยู่ไหน แล้วทําไปถึง
แล้ว ผมขอเรียนว่ารถทางหลวงชนบทตอนนี้อยู่หมู่ที่ ๕
นายทวี เลิศไกร ไม่ทราบคุณภานุ คุ้มชํานาญ จะประท้วงอะไร ขอเชิญครับ
ประธาน
-13นายภาณุ คุ้มชํานาญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ส.อบต. ม. 7 ม. 7 ผมขอประท้วงเรื่องที่ท่านนายกบอกว่าทําไมสมาชิกจึงไม่ได้ถามเรื่องการ
จ่ายขาดเงินสะสมเกี่ยวกับเรื่องทางหลวงชนบท หรือเรื่องอื่นๆ เพราะว่าการ
ประชุมเป็นไปตามวาระครับ ตอนนี้เรากําลังประชุมวาระอื่นๆ เรื่องรายงานผล
การปฏิบัติงาน ซึ่งยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นๆ นอกจากเรื่องรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน หากพ้นวาระนี้ไปแล้วผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกน่าจะถามครับ
นายทวี เลิศไกร เชิญท่านนายกต่อเลยครับ
ประธาน
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ ท่านประธานที่เคารพทุกอย่างที่ผมได้เรียนต่อท่านประธานและสภา
นายก อบต.
ผมเรียนด้วยข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ส่วนในเรื่องที่ยังไม่ได้ดําเนินการ หรือเรื่องที่
ผิดพลาดทางฝุายบริหารก็ยอมรับ แต่จะพยายามทําให้ดีที่สุด เท่าที่ผมตอบมา
ทั้งหมด ผมเข้าใจว่าท่านประธานคงเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของฝุายบริหาร ถ้ามี
ปัญหาอื่นๆผมจะมอบหมายให้รองอดิศักดิ์เป็นผู้ตอบ ส่วนข้อเสนอแนะของท่าน
สมาชิกผมจะนําไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ผมก็เท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร เชิญคุณภานุ คุ้มชํานาญครับ

ประธาน
นายภาณุ คุ้มชํานาญ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ
ส.อบต. ม. 7 ส.อบต. ม. 7
ตามที่ท่านนายกได้ตอบข้อซักถามหรือข้อสังเกตของเพื่อนสมาชิก
ตามสรุปผลการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๔ ท่านนายกยังไม่ได้ตอบข้อสังเกต
ของผม เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
โครงการพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กท่านนายกยังไม่ได้ตอบ ฝากท่านประธานไป
ยังท่านรองนายกให้ตอบให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร ขอเชิญท่านรองอดิศักดิ์ตอบคําถามของท่านสมาชิกด้วยครับ
ประธาน
นายอดิศักดิ์ คุ้มชํานาญ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอดิศักดิ์ คุ้มชํานาญ
รองนายก อบต. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผมข้อตอบข้อซักถามในเรื่องโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กที่ไม่ได้ใช้งบประมาณเลย ในส่วนตรงนี้เราได้ไปส่ง
ผู้ดูแลเด็กเข้าอบรมสัมมนาอย่างสม่ําเสมอแต่ใช้เงินในส่วนของค่าลงทะเบียนไม่
ใช้เงินส่วนนี้ และยังมีการไปศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นซึ่งไม่ได้ใช้
งบประมาณด้วยเช่นกัน ในส่วนของโครงการพระราชดําริและพระราชเสาวนีย์
ผมไม่แน่ใจจึงขออนุญาตไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและจะมาตอบในครั้งหน้า ส่วน
เรื่องเกี่ยวกับเรื่องไฟฟูาสาธารณะ พอดีมีเงินเหลืออยู่ประมาณ ๕ หมื่นกว่าผมก็
ได้
-๑๔ปรึกษากับส่วนโยธาว่าถ้าหากจะทําไฟฟูาสาธารณจะได้สักประมาณเท่าไหร่จึง
ได้คําตอบมาว่าได้เพียงประมาณ ๓๐ ดวง ซึ่งคงไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ผมจึงมี
แนวคิดว่าจะทําเป็นโครงการนําร่องก่อนในพื้นที่หมู่ที่ ๑ และ ๒ บริเวณ
โรงเรียนบ้านประตูพลิกของปีนี้ แต่พอดีท่านเลขาได้ขอแบ่งไปส่วนหนึ่งด้วย
ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ นั้นได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ๔๐ ดวงถ้าหากจะแบ่ง
กันก็คงได้หมู่บ้านละ ๕ ดวง แต่ผมคิดว่าถ้าหากท่านสมาชิกท่านใดต้องการจะ
ทําเป็นถนนนําร่องในปีต่อไปก็สามารถเสนอได้ ในส่วนของปีนี้ถ้าหากเรา
กระจายกันออกไปก็จะไม่เห็นผลที่ชัดเจนนักผมก็เลยคิดว่าจะทํานําร่องเพียงหมู่
ที่ ๑ และ ๒ เท่านั้น ส่วนเรื่องลอยกระทงของหมู่ที่ ๘ ในข้อบัญญัติงบประมาณ
ในปีนี้มีเฉพาะหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ ผมขอตอบข้อซักถาม
เท่านี้ก่อนนะครับ หากท่านสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเดี่ยวผมจะตอบอีกครั้ง
หนึ่งครับ
นายทวี เลิศไกร ออกจากที่ประชุมให้นายศรายุทธ พยุงพันธ์ รองประธานสภาทํา
ประธาน หน้าที่ประธานสภา แทน
นายศรายุทธ์ พยุงพันธ์ ไม่ทราบท่านสมาชิกท่านใดต้องการจะเรียนถามฝุายบริหารอีกบ้าง
รองประธาน ครับ ขอเชิญครับ
นายเกรียงศักดิ์ ปานตู กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเกรียงศักดิ์ ปานตู
ส.อบต.ม. 7 ส.อบต. ม. 7 จากการที่ท่านนายกได้ตอบข้อซักถามในเรื่องรถรับส่งนักเรียนว่า
ได้เปลี่ยนเป็นค่าเทอมฟรีนั้น แต่ในทางกลับกันผมได้ฟังมาจากชาวบ้านว่า
อยากจะให้มีโครงการรถรับส่งนักเรียนเหมือนเดิม ถ้าหากทําไม่ได้ทั้งหมดก็ทํา
เป็นโครงการนําร่องเหมือนดั่งโครงการไฟฟูาส่องสว่างที่ท่านรองอดิศักดิ์ได้กล่าว
ไว้ก็ได้ โดยนําร่องสัก ๑ ศูนย์ก่อนในปีต่อไป และในเรื่องของถนนหนทางตอนนี้
น่าจะมีการถ่ายรูปก่อนทําและหลังทําไปติดที่หอประชุมของหมู่บ้าน ในส่วนของ
ถนนที่ยังไม่ได้ดําเนินการก็ขอให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อลดความเดือดร้อน

ของประชาชน เรื่องต่อไปที่อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารคือเรื่อง
เสาไฟฟูาล้มในซอยมีลาภช่วยประสานไปยังการไฟฟูาให้ดําเนินการด้วย เรื่อง
ต่อไปคือเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่คับแคบจนเกินไปน่าจะหางบประมาณในการ
ต่อเติมศูนย์ให้เพียงพอกับจํานวนเด็กที่เพิ่มขึ้น และอีกเรื่องคือเรื่องหม้อไฟของ
ศูนย์อุปกรณ์ติดตั้งครบถ้วน แต่หม้อไฟยังไม่มีฝากฝุายบริหารให้ไปตรวจดูหน่อย
ครับ ขอบคุณครับ
นายศรายุทธ์ พยุงพันธ์ ขอเชิญคุณภานุ คุ้มชํานาญครับ
รองประธาน
-15นายภาณุ คุ้มชํานาญ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ
ส.อบต. ม. 7 ส.อบต. ม. 7 ผมอยากจะให้ท่านประธานดําเนินการประชุมในระเบียบวาระ
สรุปผลการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๔ ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปคุยเรื่อง
อื่นๆ ในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ ตอนนี้ท่านประธานควรให้ท่านปลัดตอบให้
เสร็จก่อนครับ
นายศรายุทธ์ พยุงพันธ์ ขอเชิญปลัดสุพจน์ บุปผาครับ
รองประธาน
นายสุพจน์ บุปผา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุพจน์ บุปผา ปลัด
ปลัด อบต.
อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอรายงานงบประมาณรายรับรายจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภามีเงินสะสมจํานวน
๕,๘๑๘,๕๐๑.๒๔ บาท ไม่สามารถใช้จ่ายได้เต็มจํานวนตามระเบียบว่าด้วย
งบประมาณต้องกันเงินไว้ เนื่องจาก ๓ เดือนแรกของปีงบประมาณเงิน
งบประมาณยังไม่เข้า สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ประมาณ ๕๐% ผมก็ขอชี้แจง
เท่านี้ครับ ขอคุณครับ
๖.๒ เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ จานวน ๓๐ ดวง
นายทวี เลิศไกร กลับเข้าที่ประชุมทําหน้าที่ประธานต่อ
ประธาน
นายทวี เลิศไกร ขอเชิญ คุณนงค์ พุฒพิทักษ์
ประธาน
นายนงค์ พุฒพิทักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนงค์ พุฒพิทักษ์
ส.อบต.ม. ๒ ส.อบต. ม. ๒
ผมอยากทราบเรื่องไฟฟูาสาธารณะจํานวน ๓๐ ดวง ว่าติดที่ไหน
บ้าง จํานวนกี่ดวง ดําเนินการไปถึงขั้นไหนแล้ว
นายทวี เลิศไกร ขอเชิญท่านรองนายกอดิศักดิ์ คุ้มชํานาญ ตอบข้อซักถามด้วยครับ
ประธาน
เชิญครับ
นายอดิศักดิ์ คุ้มชํานาญ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอดิศักดิ์ คุ้มชํานาญ
รองนายก อบต. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล โครงการนี้ดั่งที่ผมบอกนะครับเป็นโครงการ
นําร่อง เริ่มจากหมู่ที่ ๑ ไปถึงบ้านคุณมนัส ด้วงทองกุล ผมไม่ทราบข้อมูลแน่ชัด
ว่ากี่ดวง และท่านเลขานุการนายกได้ขอไปติดตั้งที่หมู่ที่ ๕ บางส่วนจํานวน
เท่าไหร่ผมจําไม่ได้แล้ว ผมจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปหาข้อมูลและจะมาตอบในการ
ประชุมครั้งหน้าครับ
๖.๓ เรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าล้ม
นายอดิศักดิ์ คุ้มชํานาญ เรื่องหม้อแปลงไฟฟูาจากการที่ผม พร้อมด้วยท่านปลัด และช่างโยธา

รองนายก อบต. ได้ไปติดต่อกับผู้จัดการไฟฟูาสรุปได้ว่าตอนนี้หม้อแปลงไฟฟูาไม่มี ผู้รับเหมา
เรื่องไฟฟูามีแค่รายเดียวจึงผลิตไม่ทัน และเรื่องเสาไฟฟูาล้มนั้นผมก็ได้ติดต่อไป
แล้วและได้คําตอบว่าตอนนี้การไฟฟูาไม่มีบุคลากรจึงทํางานกันอย่างล่าช้า ส่วน
เรื่องข้อเสนอแนะเรื่องการ
-๑๖ถ่ายภาพก่อนและหลังดําเนินการการทําถนนก็ถือเป็นความคิดเห็นที่ดีมาก ทาง
ฝุายบริหารจะนําไปพิจารณาดําเนินการ ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนอที่ประชุมอีกบ้างครับ
ประธาน
ถ้าไม่มีอะไร ผมขอปิดการประชุมเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
เริ่มประชุมเวลา 15.20 น.
ลงชื่อ..........................................................เลขานุการสภา
(นายสุพจน์ บุปผา)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

