รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรโสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรโสภา
---------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายทวี เลิศไกร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
2. นายศรายุทธ์ พยุงพันธ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
3. นายปรารมภ์ แก้วพิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 1
4. นายนพรัตน์ ด้วงทองกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ ๑
5. นายนงค์ พุฒพิทักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 2
6. นายสมศักดิ์ พุฒพิทักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 3
7. นายวีรศักดิ์ เต็งฉ้วน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 3
8. นายวรพจน์ เชาว์เจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 4
9. นางสุกัญญา สุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 5
10. นายเดโช จันทิพนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 5
11. นายณัฐภูมิ อินทรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 6
12. นายธวัช ช้างชู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 6
13. นายภาณุ คุ้มชํานาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 7
14. นายเกรียงศักดิ์ ปานตู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 7
15. นายพรชัย สังข์เพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 8
16. นายจรัญ เลิศไกร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 8
17. นายสุพจน์ บุปผา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่ม-ี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา
2. นายอดิศักดิ์ คุ้มชํานาญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา
3. นายสุวิทย์ จันทวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา
4. นายวิชาญ ทองชาติ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา
5. นายประทีป นวลสุทธิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘
6. นายสุทัด เพชรคํา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

บันทึกการประชุม
เริ่มประชุมเวลา 13.15 น. เมื่อถึงเวลา 13.15 น.
นายสุพจน์ บุปผา เลขานุการสภา ได้เชิญ
สมาชิกสภาเข้าที่ประชุม และเชิญนายทวี เลิศไกร ประธานสภา จุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
นายทวี เลิศไกร
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสมัยประชุมสามัญ ที่ ๑
ประธาน
ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕
การที่ท่านสมาชิกยืนขึ้น ขณะที่ผมกล่าวเปิดการประชุม หมายความว่า
ท่านสมาชิกให้ความเคารพต่อประธานและที่ประชุม เดี๋ยวบางท่านจะ
ไม่เข้าใจว่าทําไมเวลาเปิดประชุมสมาชิกต้องยืนขึ้น เกี่ยวกับสถานที่ก็
ควรให้ การเคารพ ด้วยการแต่งกายสุภา พเรียบร้อยทั้ งสมาชิกและ
ผู้บริหารต้องแต่งเครื่องแบบหรือชุดพระราชทานหรือชุดสากลนิยม
แล้วแต่ประธานสภาจะเป็นผู้กําหนด ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่าน
ผู้ใหญ่บ้านและท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมใน
ครั้งนี้นะครับ ก่อนจะเข้าวาระการประชุม ผมอยากให้ท่านสมาชิกได้
ดูในลายแทงของประธานสภาซึ่งอยู่ด้านหลังแบบขอเสนอญัตติหน้าที่
๑ ให้เติมคําว่า “วิ” ด้านหน้า คําว่า “สามัญ ” ด้วยนะครับ เนื่องจาก
วันก่อนผมลืมไปว่าเป็นสมัยประชุมวิสามัญ ผมรู้สึกว่าจะมีประมาณ ๕
จุด ขอบคุณครับ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายทวี เลิศไกร
วาระในการประชุมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการพิจารณาให้ความ
ประธาน เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
ประจําปี 2555 ครั้งที่ 1, การพิจารณาให้
ความเห็นชอบโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ได้จ่ายขาดเงินสะสมไว้ในปีงบประมาณ 2554, การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการรับบริจาคเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555
– 2557 ผมอยากให้ที่ประชุมลงมติเป็นข้อๆ กล่าวคือเมื่อมีการเสนอ
ญัตติแล้วให้สมาชิกอภิปรายเป็นรายญัตติและลงมติญัตตินั้นๆ ให้เสร็จ
สิ้นก่อนแล้วจึง อภิปรายญัตติต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว
นายทวี เลิศไกร ให้สมาชิกตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญประจําปี ๒๕๕๔
ประธาน สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึง่
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว สมาชิก

ท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมขอให้ยกมือขึ้นครับ ขอเชิญ
คุณภาณุ ครับ
นายภาณุ คุ้มชํานาญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ส.อบต.ม. 7 ม. 7 ในระเบียบรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจําปี
๒๕๕๔ สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ ก่อนที่ผมจะขออนุญาตท่านประธานแก้ไขรายงานการ
ประชุมนะครับ ผมอนุญาตอ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การประชุมสภาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุม
สภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ได้ตรวจสอบ แล้วให้ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ
เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่
น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้ น
อันนี้ผมเข้าใจว่าของเราก็ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบแล้ว แต่ใน
วรรค ๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมี
รายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม
ผมอยากให้ท่านสมาชิกดูรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมานะครับ
ในหน้าแรก ผู้ที่มาประชุมมีทั้งหมด ๑๕ ท่าน แต่มีผู้ไม่มาประชุม ผม
อนุญาตเอ่ยนามนะครับคือ ท่านนพรัตน์ ด้วงทองกุล สมาชิกสภา
หมู่ที่ ๑ แต่ในรายงานการประชุมไม่ได้ลงไว้ว่าท่านสมาชิกลาการ
ประชุม ขาดการประชุม หรือสาเหตุใดจึงไม่มาประชุมไม่มี ผมจึงขอ
อนุญาตท่านประธานให้แก้ไขว่าท่านสมาชิกที่ไม่มาประชุมได้ลาหรือ
อย่างไรให้ลงไว้เพื่อเป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น
- ต่อไปในหน้าที่ ๑ ทีท่านประธานสภาได้กล่าวว่า “มีสมาชิกท่านใด
จะเสนอท่านใดอีกบ้าง หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ ก็ให้ถือว่า
นายสุพจน์ บุปผา ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเลขานุการสภา
ชั่วคราว หากที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการสมัยสามัญประจาปี ”
ผมขอให้เพิ่มคําว่า “ขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ ” ตรงนี้ตกคําว่า
“ประชุม” ไปครับ
- หน้าที่ ๒ ครับ ในส่วนที่ท่านสุพจน์ ปลัดอบต. ได้กล่าว “ขอบคุณ
ท่านประธานครับ ก่อนอื่นขอสวัสดีท่านนายก และสมาชิกสภา อบต.
ไทรโสภาทุกท่าน ขออนุญาตแนะนําตัวเป็นทางการอีกครั้งนะครับ
ผมชื่อ สุพจน์ บุปผา เดิมตํารงตําแหน่งปลัด อบต. ที่ อบต.เคียนซา
อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์โอนย้าย
สับเปลี่ยนกับท่านปลัดผุสดี พุฒทอง กระผมดํารงตําแหน่งที่ อบต.
เคียนซา นานประมาณ ๑๑ ปี มี ความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

บรรยากาศบ้าง และก็ไม่กระทบกระเทือนกับการเดินทางของผมมาก
นัก เพราะจากตรงนี้ไปบ้านประมาณ 1 ชั่วโมง ยินดีที่ไม่มาร่วมงาน
ที่น”ี้ ขอแก้ไขเป็น “ยินดีที่ได้มาร่วมงานที่นี้”
- หน้าที่ ๓ ครับ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
“การเลือก
เลขานุการสภาฯ แทนตําแหน่งที่ว่าง เพราะปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลที่ดํารงตําแหน่งเลขาสภาได้พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากได้ย้ายไป
ดํารงตําแหน่งที่ อบต.เคียนซา ซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบแล้วนะครับ
ผมขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อเลขานุการสภานะครับ ผู้ที่จะมาดํารง
ตําแหน่ง เลขานุการสภามีสมาชิกสภาและปลัดนะครับ ตามข้อ ๑๘
วรรค ๒ โดยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลในวรรค ๒ นั้นมี
เฉพาะปลัดเท่านั้น ที่สามารถมาทาหน้าเป็นเลขานุการสภาได้ ” ตกคํา
ว่า “ที”่
- หน้า ๔ บรรทัดรองสุดท้าย ท่านนายกได้แถลงต่อท่านประธาน
“กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเชลงศักดิ์ ธรรม
สุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ในวาระ ๕.๒ ตามที่
ได้ทราบจากเลขาสปสช. ขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา
คณะกรรมการ สปสช. มีทั้งหมด ๑๔ ท่าน แต่ขณะนี้ได้หมดวาระซึ่ง
จะต้องเลือกใหม่ ซึ่งครั้งก่อนก็ได้เลือกตัวแทนจากสภาจํานวน ๒
ท่าน ฉะนั้นวันนี้จึงขอความกรุณาจากประธานสภาให้ผู้ที่เหมาะสมจะ
ดารงตาแหน่งในที่นี้ ๒ ท่าน” ผมก็ไม่ทราบให้ท่านประธานทําอย่างไร
ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจครับ
นายสุพจน์ บุปผา ผมต้องขออนุญาตท่านประธานด้วยครับ ผมเข้าใจว่าน่าจะ
เลขานุการ หมายความว่า
“ขอความกรุณาจากประธานสภาให้สภาคัดเลือกผู้ที่
เหมาะสมจะดํารงตําแหน่งในที่นี้ ๒ ท่าน” ครับ
นายภาณุ คุ้มชํานาญ
- มีอยู่อีกนิดนะครับในหน้าที่ ๗ ในโครงการที่กระผมได้นําเรียนท่าน
ส.อบต.ม. 7 ประธานฝากไปยังท่านนายกถึงการดําเนินการนโยบายในการสรุปผล
การปฏิบัติงานประจําปี ๒๕๕๔ ในเรื่องของการอนุรักษ์คลองอิปัน
บรรทัดที่ ๕ ก่อนบรรทัดสุดท้ายนะครับ “แต่ท่านนายกได้จัดทํา
โครงการขุดลอกคลองปากหอย ” ผมเข้าใจว่าตรงนี้เป็น “คลองบาง
หอย” นะครับ
- ในส่วนของหน้าที่ ๑๔ นะครับ ผิดจากคําว่า
“ฝาก ” ไปเป็น
“มาก” ในบรรทัดที่ท่านเกรียงศักดิ์ ได้แถลงต่อท่านประธานนับจาก
บรรทัดสุดท้ายขึ้นมาบรรทัดที่ ๘ ผมขออ่านนิดหนึ่งนะครับ “ในส่วน
ของถนนที่ยังไม่ได้ดําเนินการก็ขอให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อลด
ความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องต่อไปที่อยาก มากท่านประธาน
ผ่านไปยังผู้บริหารคือเรื่องเสาไฟฟ้าล้มในซอยมีลาภช่วยประสานไปยัง
การไฟฟ้าให้ดําเนินการด้วย ” ขอให้เปลี่ยนจากคําว่า “มาก” เป็น

“ฝาก” คือ “เรื่องต่อไปที่อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร ”
ครับ
- และหน้าที่ ๑๕ นะครับ ในส่วนที่กระผมได้แถลงต่อท่านประธาน
นะครับ “กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ
คุ้มชํานาญ ส.อบต. ม. 7 ผมอยากจะท่านประธานดําเนินการวาระ
เรื่องอื่นๆ ในข้อสรุปผลการดําเนินงานให้เรียบร้อยก่อน แล้วค่อยไป
คุยเรื่องๆ ท่านประธานควรให้ท่านปลัดตอบให้เสร็จก่อน ” ผมอ่านดู
แล้วไม่มีความหมายเลย ผมขอให้แก้ทั้งหมดเลยนะครับในประโยคนี้
ผมเป็นคนพูดเองผมจําได้ครับท่านประธานครับ ให้ใส่ข้อความว่า
“ผมอยากจะให้ท่านประธานดําเนินการประชุมในระเบียบวาระ
สรุปผลการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๔ ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไป
คุยเรื่องอื่นๆ ในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ”
ของผมก็ขอแก้ไขเพียงเท่านี้ครับท่านประธาน
นายทวี เลิศไกร ครับก็ขอขอบคุณ คุณภาณุนะครับ ในส่วนตรงนี้ก็ขอฝากท่านเลขา
ฯ
ประธาน ด้วย เพราะบางครั้งเลขา
ฯ อาจบันทึกผิด ไป และให้ตรวจดูด้วยว่า
ประโยคคําพูดให้ถูกต้อง
นายสุพจน์ บุปผา ขออนุญาตท่านประธานครับ เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกรวมทั้ง
เลขานุการ ผู้บริหาร จริงๆ
ผมไม่ได้มีโอกาสสอบถามในภาพรวม เพราะทุกครั้ง
ผมจะให้เจ้าหน้าที่มาบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกเทปซึ่งใน การ
บันทึกการประชุมมี ๒ แบบ คือ ให้ถอดตามคําพูดในการประชุมสภา
หรือให้ผมไปแปลความหมายในเนื้อความที่ เยิ่น เย่อหรือพูดกลับไป
กลับมาเพื่อที่จะสรุปเนื้อความให้ตรงกับความหมายที่ต้องการจะพูด
ออกไป ผมก็อยากให้สภากําหนดแนวทางให้ชัดเจนว่า จะให้ผมสรุป
ใจความตามที่ท่านพูด หรือจะให้บันทึกตามถ้อยคําที่ท่าน พูดทุกคํา
ถ้าหากต้องการให้ผมสรุปใจความก็ขอให้ทางสภาได้ให้ความเห็นด้วย
นายภาณุ คุ้มชํานาญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ส.อบต.ม. 7 ม. ๗ ผมในฐานะสมาชิกสภาก็อยากให้ท่านเลขาจดรายงานการ
ประชุมแบบสรุปเอาใจความสําคัญ แต่เมื่อสรุปแล้วอย่าให้ขาด
ใจความสําคัญและเจตนารมณ์ของผู้พูดครับ
นายทวี เลิศไกร ครับดังนั้นผมก็ขอฝากท่านเลขาให้
ดําเนินการตามที่ท่านภาณุเสนอ
ประธาน ด้วยนะครับ
มติที่ประชุม รับรอง
โดยการมีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
พิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี
2555 ครั้งที่ 1
นายทวี เลิศไกร การพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
ประจําปี
ประธาน 2555
ครั้งที่ 1 ไม่ทราบท่านนายกมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมบ้างครับ เชิญ
ครับ
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 2555 ครั้งที่ 1 มีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้
๑. ตามที่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ได้มีฝนตก
ติดต่อกันหลายวัน และบางหมู่บ้านเกิดปัญหาน้ําท่วมขังถนนที่ใช้ใน
การสัญจรไป มา และจากที่ได้รับแจ้งจากประชาชน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล และจากการออกไปสํารวจในพื้นที่ของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ทําให้ทราบถึงเรื่องความเดือดร้อน ใน
เรื่องการสัญจรไป มา บนถนนดินในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ที่ชํารุดเป็น
หลุมเป็นบ่อและท่อระบายทําชํารุด ทําให้การคมนาคมไม่สะดวกและ
ปลอดภัย เสียเวลาในการเดินทาง และกรณีเส้นทางที่ใช้หลีกน้ําตอน
เกิดปัญหาน้ําท่วมถนนสายหลัก ก็ชํารุดเสียหาย เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภาที่ชํารุด
เสียหายให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก จึงมีความจําเป็นต้องขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
ดังต่อไปนี้
1
.1 โครงการถมหลุมบ่อและซ่อมแซมถนนฝ่ายคลอง ถนนบุตรดี หมู่
ที่ 1
1.2 โครงการถมหลุมบ่อและซ่อมแซมถนนสารภี หมู่ที่ 2
1.3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้าน
ตาหนู–เขตนิคมผัง5 หมู่ที่ 3
1.4 โครงการถมหลุมบ่อและซ่อมแซมถนนชลพัฒนา ถนนหลีกน้ํา
ถนนช่องโท หมู่ที่ 4
1.5 โครงการถมหลุมบ่อและซ่อมแซมถนนหลีกน้ํา ถนนหนองกวาง
ขาว หมู่ที่ 5

1.6 โครงการถมหลุมบ่อและซ่อมแซมถนนตาวาด ถนนยืนหยัด หมู่ที่
6
1.7 โครงการถมหลุมบ่อและซ่อมแซมถนนศรีสุข ถนนมีลาภ หมู่ที่ 7
1.8 โครงการถมหลุมบ่อและซ่อมแซมถนนบ้านคลองกลาง ถนนสังข์
เพชร ถนนสารภี ถนนหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 8
๒. ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ได้จัดให้มีศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนตําบลไทรโสภา ไว้เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของประชาชนใน
พื้นที่ และใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบ ของเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ที่ด้อยโอกาส และเป็นสถานที่จัดแสดงถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตําบล แต่เนื่องจากอาคาร ดังกล่าวมีสภาพไม่
เหมาะสม สําหรับดําเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควร
ดําเนินการปรับปรุงให้มีสภาพเหมาะสม แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้จึงมีความจําเป็นที่จะต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนตําบลไทรโสภาหมู่ที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าทําการปูกระเบื้องขนาด
12 x 12 นิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภาที่กําหนด แบบเลขที่
9/2555 งบประมาณตั้งไว้ 99,000 บาท(แผนพัฒนาปี 5 5 หน้า 62
ข้อ8 )
๓. ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ได้มีอ่างน้ําร้อนบ้านต้น
ไทร หมู่ที่ 4 ตําบลไทรโสภา เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อน
และเป็นแหล่งน้ําสําหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค ของประชาชนใน
พื้นที่ นั้น และจากสถานการณ์ในพื้นที่ที่ผ่านมา ได้มีลมพัดแรง ฝน
ตกติดต่อกันหลายวัน และเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตําบลไทรโสภา
สถานที่ดังกล่าวก็ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหาย คือมีต้นไทร
ขนาดใหญ่ได้ล้มทับสระน้ํา สะพานชํารุด และน้ําได้กัดเซาะขอบสระ
น้ําและบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเสียหาย จนไม่สามารถใช้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวและพักผ่อน ได้เช่นเดิม เพื่อเป็นการปรับปรุงสถานที่ให้
เหมาะสมสําหรับการท่องเที่ยว พักผ่อน และดูสวยงามยิ่งขึ้น จึงต้อง
ดําเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี 2555 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวก
และความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ จึงมี
ความจําเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินการ โครงการ
ปรับปรุงอ่างน้ําร้อนบ้านต้นไทร หมู่ที่ 4 โดยมีรายละเอียดตามแบบ
เสนอญัตติที่ได้เสนอมาแล้วนั้น
ผู้บริหารได้พิจารณารายละเอียดแห่งหลักการและเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้นแล้วมีความเห็นว่าเพื่อให้การบริหารงานของขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงเห็นควรจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔7 ข้อ ๘๙ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,710,00๐ บาท
จากเงินสะสมที่มีอยู่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม ๒๕๕4 จํานวน
๔,903,386.22 บาท โดยจะต้องกันเงินสะสมดังกล่าวไว้เป็น
ค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้
เงินสะสมให้คํานึงถึงสถานการณ์คลังตามรายละเอียดดังนี้
- เงินสะสม ๔,903,386.22 บาท
- หักเงินกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจําและฉุกเฉิน 6 เดือน
2,583,386.22 บาท
- หักเงินโครงการเงินสะสมกันไว้ 120,000.00 บาท
- รวมเงินสะสมที่ต้องกันไว้ ๒,703,386.22 บาท
- คงเหลือเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้
๒,200,000.00 บาท
ผมขอให้ท่านประธานนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไปครับ ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมหากสมาชิกท่านใด
ประธาน
ต้องการอภิปรายก็ขอเชิญครับ
นายสุพจน์ บุปผา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุพจน์ บุปผา
เลขานุการ เลขานุการสภา ผมต้องขออภัยท่านสมาชิกด้วยนะครับ พอดีทางส่วน
โยธาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม กับ ผมมาเกี่ยวกับ ญัตติ นี้ ในหน้าที่ ๓ ข้อ ๒
โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลไทรโสภาหมู่ที่ 1 ย้อน
ขึ้นมา ๒ บรรทัดจาก บรรทัดสุดท้าย ข้อความที่ว่า “พื้นที่ไม่น้อยกว่า
195 ตารางเมตร” เปลี่ยนเป็น “พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร ”
ครับ
นายทวี เลิศไกร มีสมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้างครับ เชิญครับ
ประธาน
นายสมศักดิ์ พุฒพิทักษ์ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมศักดิ์ พุฒพิทักษ์ ส.อบต.
ส.อบต.ม. ๓ ม. ๓ พอดีผมมีข้อจะซักถามผู้บริหารเนื่องจากถ้าหากดูจากตัวเลขใน
แบบเสนอญัตติแล้วเราสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้
๒,๒๐๐๐.๐๐๐,๐๐ บาท แต่ทําไมในโครงการนี้จ่ายเพียง ๑ ล้านกว่า
บาท ผมอยากให้ท่านผู้บริหารช่วยชี้แจงสมาชิกนิดหนึ่งครับ ขอบคุณ
ครับ
นายสุพจน์ บุปผา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุพจน์ บุปผา
เลขานุการ เลขานุการสภา
ตอนนี้ผมขอทําหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ผมขอทําความเข้าใจก่อนการอนุมัติงบประมาณเพื่อให้ทุกท่านได้

เข้าใจตรงกัน คือตามญัตติที่ท่านนายกเสนอหลังจากกันงบประมาณ
รายจ่ายทั้งหมดแล้วตามระเบียบกฎหมายมีเงินเหลือที่สามารถจ่าย
ขาดเงินสะสมได้ ๒,๒๐๐๐.๐๐๐,๐๐ บาท ไม่ได้ขออนุมัติจ่ายทั้งหมด
ครับ แต่ขออนุมัติจ่ายเพียง 1,710,00๐ บาท ตามโครงการที่เสนอ
ครับผม ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร มีสมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้างครับ เชิญครับ
ประธาน
คุณภานุครับ
นายภาณุ คุ้มชํานาญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ส.อบต.ม. 7 ม. ๗ ขออนุญาตอภิปรายการจ่ายขาดเงินสะสมของฝ่ายบริหารที่ได้
เสนอต่อที่ประชุมสภาเพื่อให้สภาได้พิจารณาอนุมัติตามเอกสารที่แนบ
มา ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณท่านนายกและคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้
เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวกับการสัญจรไปมา ผม
ขออภิปรายในส่วนของโครงการถมหลุมบ่อและซ่อมแซมถนนศรีสุข
ถนนมีลาภ หมู่ที่ 7 เนื่องจากเป็นพื้นที่รับผิดชอบของผม หมู่ที่ ๗ มี
ความเดือดร้อนอย่างมาก ผมขออนุญาตแสดงเอกสารรูปภาพเกี่ยวกับ
ถนนหมู่ที่ ๗ ซอยศรีสุข สภาพของถนนรถบางคันไม่สามารถสัญจรได้
ผมรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนน
ซอยศรีสุขครับ ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร มีสมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้างครับ
ประธาน
หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ผมก็จะขอมติ จากที่ประชุม ครับ ขอ
เชิญท่านรองนายกอดิศักดิ์ครับ
นายอดิศักดิ์ คุ้มชํานาญ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอดิศักดิ์ คุ้มชํานาญ
รองนายก อบต. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ การที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม
เกี่ยวกับยอดเงินในการจ่ายขาดเงินสะสม ผมขอตอบข้อซักถามท่าน
สมาชิกเพิ่มเติม โครงการที่ได้จ่ายขาดเงินสะสมนี้เป็นโครงการที่
ผู้บริหารและสมาชิกได้ปรึกษาหารือกันแล้วจํานวน ๑๑ โครงการเป็น
เงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากอีก ๓ โครงการยังไม่ได้บรรจุลง
ในแผนพัฒนาสามปีจึงไม่ได้จัดทําโครงการเพื่อจ่ายขาดเงิน สะสมใน
ครั้งนี้ และจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555 – 2557 ในวาระที่ ๕.๔ ต่อไป
ขอขอบคุณมากครับ
นายทวี เลิศไกร ไม่ทราบสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายอีกบ้างครับ ขอเชิญท่านนงค์
ประธาน พุฒิพิทักษ์ครับ
นายนงค์ พุฒพิทักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนงค์ พุฒพิทักษ์
ส.อบต.ม. ๒ ส.อบต. ม. ๒ ในส่วนของ
ถนนซอยสารภีในหมู่ที่ ๒ ค่อนข้างขรุขระรถ
บางคันที่ผ่านเข้าไปในซอยก็ติดเช่นเดียวกัน ผมคิดว่าทางแก้ที่ดีที่สุดก็
คือการเอาหินไปถมหากจะทําเป็นถนนลาดยางคงยากเพราะคงไม่มี

งบประมาณ ผมไม่ขอชื่นชมฝ่ายบริหารเนื่องจากฝ่ายบริหารมีหน้าที่
จัดทํามาให้สภาเป็นผู้พิจารณา หากสมาชิกเห็นด้วยก็คงยกมือ และถ้า
ไม่เห็นด้วยก็ไม่ยกมือครับ ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร ท่านสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นในส่วนของการจ่ายขาดเงินสะสมใน
ประธาน
หมู่บ้านของตนเองอีกบ้างครับ ขอเชิญท่านพรชัย สังข์เพชร ครับ
นายพรชัย สังข์เพชร กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายพรชัย สังข์เพชร ส.อบต.
ส.อบต. ม. ๘ ม. ๘ การจ่ายขาดเงินสะสมประจําปี ๒๕๕๕ ในครั้งนี้มีการกระจาย
ในทุกหมู่บ้าน แต่เนื่องจากในตําบลไทรโสภามีถนนหนทางจํานวน
มากประมาณ ๔๐ สาย ซึ่งขณะนี้เรามีงบประมาณเพียง
๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท เราไม่สามารถทําให้ปัญหาหายไปได้หมดแต่เรา
สามารถทําได้เพียงบรรเทาเท่านั้น เท่าที่ผมดูรายละเอียดผมคิดว่าฝ่าย
บริหารก็ บริหารจัดการได้ อย่างทั่วถึง สมกับเป็นผู้บริหารแล้วครับ ใน
ความรู้สึกของผมตอนนี้ผมก็รู้สึกพอใจแล้วถึงแม้จะได้น้อยก็ตาม
ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร มีสมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายอีกบ้าง หากไม่มีผมจะขอมติจาก
ประธาน
ที่ประชุม ในวาระที่การพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
ประจําปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ หากให้ความเห็นชอบให้ยกมือขึ้น หากไม่
เห็นชอบก็ไม่ต้องยกมือครับ เชิญลงมติครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๕
ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน
๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้จ่ายขาดเงินสะสมไว้ในปีงบประมาณ 2554
นายทวี เลิศไกร ไม่ทราบท่านนายกมีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ ขอเชิญครับ
ประธาน
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ขออนุญาตท่านประธาน
เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ ใน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไทร
โสภาได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําปี
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยมีหลักการเหตุผล และ
ข้อกฎหมาย ดังนี้
๑. โครงการปรับปรุงตกแต่งบริเวณสระว่ายน้ํา อ่างน้ําร้อน
บ้านต้นไทร หมู่ที่ ๔ งบประมาณ ตั้งไว้ ๙๙,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์สําหรับผู้มาติดต่อ
ราชการบริเวณหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา หมู่ที่
๒ งบประมาณตั้งไว้ 21,๐๐๐ บาท
โดยขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑. โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา อุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ณ ที่
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา งบประมาณ 34,900 บาท
๒. โครงการปรับปรุงอาคารอาคารสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลไทรโสภา งบประมาณตั้งไว้ 85,100 บาท
โดยมีรายละเอียดและหลักการและเหตุผลตามแบบที่เสนอมา
เนื่องจากโครงการทั้ง ๒ นี้ได้รับอนุมัติงบประมาณให้จ่ายขาดเงิน
สะสมในปี ๒๕๕๔ แต่ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากผู้รับเหมาไม่
มายื่นซอง จึงขอความเห็นชอบโอนงบประมาณดังกล่าวตามโครงการ
ที่แจ้งไปแล้วครับ ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ ขอเชิญนายสุพจน์ บุปผา
ประธาน
นายสุพจน์ บุปผา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุพจน์ บุปผา
เลขานุการ
เลขานุการสภา ขออภัยเกี่ยวกับญัตติในโครงการที่ ๒ ในหน้าที่ ๒
โครงการปรับปรุงอาคารอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ไทรโสภา ในส่วนของแบบแปลนหน้า ๗/๗ จะมีคําว่า “ราชบุรี ” เป็น
รูปแบบแปลนในการทําป้าย ขอให้ท่านสมาชิกถอดแบบใบนี้ออกไป
เนื่องจากได้ใส่แบบแปลนเกินมาครับ ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร
ท่านสมาชิกก็คงจะทราบรายละเอียดของโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ประธาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ แล้วนะครับ ไม่ทราบสมาชิกท่านใด
ต้องการจะอภิปรายอีกบ้างครับ ขอเชิญท่านภาณุ คุ้มชํานาญครับ
นายภาณุ คุ้มชํานาญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ส.อบต.ม. 7 ม. ๗
ผมไม่อยากอภิปรายครับแต่โดยส่วนตัวก็เห็นด้วยเนื่องจากถือ
ว่าเป็นการปรับปรุงองค์การบริหารส่วนตําบลให้ดีขึ้น หากไม่แก้ไขก็
จะทําให้งบประมาณส่วนนี้ตกไปไม่สามารถดําเนินการได้ ผมก็
สนับสนุนให้ท่านแก้ไขปัญหาในจุดนี้ แต่ผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่ง คือใน
ส่วนของเครื่องกรองน้ําในส่วนของตารางเปรียบเทียบราคามี ๒ ร้าน
ร้านที่ ๑ คือร้านใจตรงเคมีภัณฑ์ เสนอราคาปั้มส่งน้ําระบบออโต้
๖,๙๐๐ บาท และอีกร้านคือร้านใจตรงวิศวกรรม ๗,๐๐๐ บาท
แตกต่างกัน ๕๐๐ บาท และในรายการต่างๆ ก็มีความแตกต่างกันนิด
หน่อย แต่รวมแล้วร้านใจตรงเคมีภัณฑ์ ๓๔,๙๐๐ บาท และร้านใจ
ตรงวิศวกรรม ๔๐,๑๐๐ บาท ซึ่งแตกกันประมาณ ๕,๒๐๐ บาท ผม
ไม่ได้สงสัยในรายละเอียดแต่ผมสงสัยในชื่อร้านเท่านั้นครับ ว่าทําไม
เป็น “ใจตรง” เหมือนกัน
นายสุพจน์ บุปผา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุพจน์ บุปผา
เลขานุการ
เลขานุการสภา ผมก็ลืมสังเกตชื่อร้านเหมือนกันนะครับ ที่จริง
ขั้นตอนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีการกําหนดราคามาตรฐานกลาง
วิธีการจะทําให้ทราบราคามาก็คือ ต้องมีการสอบถามไปยังร้านค้า
ต่างๆ ซึ่งในเรื่องของเครื่องกรองน้ําทางองค์การบริหารส่วนตําบลได้

สอบถามไป ๕ ร้าน แต่มีการตอบรับมาเพียง ๒ ร้าน ผมก็ไม่ทราบว่า
ชื่อเหมือนกันแต่ถ้าหากคนดําเนินการคนละคนกัน ก็ถือว่าเป็นคนละ
ร้านกันครับ ถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถตรวจสอบได้ครับ
ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร ออกจากที่ประชุมให้นายศรายุทธ พยุงพันธ์ รองประธานสภาทํา
ประธาน หน้าที่ประธานสภา แทน
นายศรายุทธ์ พยุงพันธ์
มีสมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
รองประธาน
ให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ได้จ่ายขาดเงินสะสมไว้ในปีงบประมาณ 2554 ครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑
๔ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑
ท่าน
๕.

๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับบริจาคเครื่องอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
ขอเชิญท่านนายกชี้แจงในรายละเอียดครับ

นายศรายุทธ์ พยุงพันธ์
รองประธาน
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ขออนุญาตเสนอญัตติ เรื่อง
ขอความเห็นชอบ การรับบริจาคเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยมี
หลักการและเหตุผล ตามแบบเสนอญัตติที่อยู่ในมือของท่านสมาชิก
ขอบคุณครับ
นายศรายุทธ์ พยุงพันธ์
ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ ก็ขอเชิญอภิปรายได้เลย
รองประธาน ครับ
ผมคิดว่าน่าจะไม่มีเนื่องจากการบริจาคเป็นผลดีต่อองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ถ้าอย่างนั้นผมขอมติเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็น
ด้วยก็ขอให้ยกมือด้วยครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑
๓ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน ไม่อยู่ในที่ประชุม ๒
ท่าน

นายศรายุทธ์ พยุงพันธ์
รองประธาน

๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม)
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555 – 2557
ขอเชิญท่านนายกครับ

นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ขออนุญาตเสนอญัตติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2555 – 2557 ด้วย องค์การบริหารตําบลไทรโสภา ได้มีการวาง
แผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ใน

ปีงบประมาณ 2555 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่ ซึ่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ออกสํารวจ และจากที่ประชาชนได้
จัดทําประชาคมเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
แต่เนื่องจากการวางแผนพัฒนาดังกล่าว ไม่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2555-2557 ขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความ
เดือดร้อนของประชาชนจึงเห็นควร จัดทําแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2555-2557 ฉบับเพิ่มเติม ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ได้
รวบรวมปัญหาความต้องการและจัดทําร่างแผนพัฒนา เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาแล้ว จึงได้นําเสนอผู้บริหาร
เพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภาเห็นชอบ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นี้ และเพื่อให้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อ
ประชาชน หมายถึงว่าหลายโครงการที่สมาชิกได้เสนอเพื่อแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน บางครั้งไม่ได้อยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี จึงต้องมีการเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทุกโครงการ
ผมขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาได้ให้ความเห็นชอบครับ ขอบคุณครับ
นายศรายุทธ์ พยุงพันธ์
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมฉบับนี้ก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
รองประธาน
กรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเสนอเข้าที่ประชุมสภาผ่านทางฝ่าย
บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ ตามที่ท่านรองนายกได้กล่าวไว้ข้างต้น
ว่ายังมีอีก ๓ โครงการที่จะจ่ายขาดเงินสะสม และยังไม่ได้บรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปี มีสมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก
บ้างครับ ขอเชิญท่านภาณุครับ
นายภาณุ คุ้มชํานาญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชํานาญ ส.อบต.
ส.อบต.ม. 7 ม. ๗
ผมขออภิปรายในฐานะคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนะครับ
เนื่องจากการแก้ไขแผนพัฒนาสามปีนี้ จะจัดทําได้เมื่อคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสามปีฯ ได้จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี
ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และใน
สภาแห่งนี้ก็มีสมาชิกเป็นคณะกรรมการจํานวน ๓ ท่าน แผนพัฒนา
สามปีเราจะมีทั้งหมด ๖ ส่วน แต่เราแก้ไขเฉพาะในส่วนที่ ๕
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง
ปรับปรุงรักษาถนน สะพานและระบบสาธารณูปการให้มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน เราขอเพิ่มเติม ๔ โครงการ คือ
๑.โครงการขยายเขตประปาในหมู่ที่ ๕ ๒. โครงการวางท่อจ่าย

นายศรายุทธ์ พยุงพันธ์
รองประธาน
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑

น้ําประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๖ ๓. โครงการวางท่อสูบน้ําดิบเพื่อใช้ใน
ระบบประปาหมู่ที่ ๗ ๔. โครงการปรับปรุงและขยายเขต ระบบ
ประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลไทรโสภา เนื่องจากยังไม่ได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสามปีจึงจําเป็นต้องเพิ่มเติม แต่เนื่องจากในหมู่ที่ ๕, ๖
และ ๗ มีความเดือดร้อนในการใช้น้ําประปา จึงจําเป็นต้องปรับแผน
เพื่อขอรับการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ต่อไปด้วย ฉะนั้นวันนี้ทาง
ฝ่ายบริหารจึงนําเสนอแผนฯ ฉบับแก้ไข เพื่อให้สภาเห็นชอบ ฉะนั้น
วันนี้ผมคิดว่าสภาก็คงให้ความเห็นชอบเพื่อจะได้ไปแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวบ้านครับ ขอบคุณครับ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเลยนะครับ
๔ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑
ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
นายทวี เลิศไกร กลับเข้าที่ประชุมทําหน้าที่ประธานต่อ
ประธาน
๖.๑

การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล
ไทรโสภา
ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปรายได้เลยครับ ขอเชิญคุณสุกัญญาครับ

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นางสุกัญญา สุวรรณ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ดิฉันนางสุกัญญา สุวรรณ์
ส.อบต.ม. ๕ ส.อบต. ม.
๕ สืบเนื่องจากการเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านเมื่อวันที่ ๑๐
มกราคม ที่ผ่านมา ทางหมู่บ้านเริ่มมีการจัดระเบียบเรื่องหวยหุ้น ยา
เสพติด และเรื่องรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน เนื่องจากลูก
บอลพรุที่มีเสียงดังเหมือนกับเสียงปืน ผู้ใหญ่ก็ได้สอบถามไปยัง
ปลัดอําเภอและได้คําตอบว่าเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี จึง
สามารถควบคุมไม่ให้มีการจําหน่ายได้ และให้ดิฉันมาแจ้งยังองค์การ
บริหารส่วนตําบลเพื่อทําหนังสือแจ้งให้ร้านค้าห้ามจําหน่ายพลุบอล
ดังกล่าวในพื้นที่ ดิฉันมีแค่นี้ค่ะ
นายทวี เลิศไกร
ในส่วนของเรื่องระเบียบในตรงนี้ ผมขอให้ท่านปลัดเป็นคนชี้แจง
ประธาน
รายละเอียดครับ
นายสุพจน์ บุปผา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุพจน์ บุปผา
เลขานุการ
เลขานุการสภา ในส่วนที่ปลัดอําเภอตอบมาก็มีส่วนถูกแต่ก็ไม่ทั้งหมด
เพราะองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการเก็บภาษี

โรงเรือน ที่ดินต่างๆ แต่ในเรื่องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ
พลุต่างๆ อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตํารวจ
ซึ่งจะออกหนังสือแจ้งห้ามจําหน่าย หากต้องการให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลดําเนินการให้ขอให้ผู้ใหญ่บ้านทําหนังสือแจ้งมายังองค์การ
บริหารส่วนตําบลว่าได้มีร้านค้าร้านไหนจําหน่ายพรุประทัดแล้วมีผู้ไป
จุดทําให้เกิดเสียงดังสร้างความรําคาญต่อเพื่อนบ้าน และให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดําเนินการให้ แล้วทาง
ผมจะประสานไปยังอําเภอหรือตํารวจเพื่อทําหนังสือห้ามจําหน่ายให้
ครับ
นางสุกัญญา สุวรรณ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ดิฉันนางสุกัญญา สุวรรณ์
ส.อบต.ม. ๕ ส.อบต. ม.
๕ ถ้าหากองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการ ดิฉันคิดว่า
น่าจะทําได้ทุกหมู่บ้าน
นายสุพจน์ บุปผา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุพจน์ บุปผา
เลขานุการ
เลขานุการสภา กระผมคิดว่าให้ทางผู้ใหญ่บ้านรายงานมาเป็นราย
หมู่บ้านดีกว่า เพราะผมคิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวคงไม่ได้มีทุกหมู่บ้าน
นายทวี เลิศไกร
ในส่วนตัวของผมคิดว่าหากจะให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการ
ประธาน ก็จะสามารถทําได้ทุกหมู่บ้าน แต่จริงๆทางผู้ใหญ่บ้านก็สามารถ
รายงานไปยังอําเภอได้ด้วยตนเองเพราะถือว่าเป็นอํานาจหน้าที่ของ
กํานันผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้ว ไม่ทราบท่านสุกัญญาพอจะเข้าใจนะครับ
ขอเชิญท่านนายกครับ
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรโสภา ผมขออนุญาตท่านประธาน
อภิปรายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลไทรโสภา จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าว
ผมได้นําเรื่องการจุดพรุระเบิดเข้ารายงานต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการแต่เรื่องก็เงียบไป และต่อมาก็ได้โยนหน้าที่รับผิดชอบในเรื่อง
นี้ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ในความคิดของผมหากในตําบล
ของเราไม่มีการขายผู้ซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้จากพระแสงหรือบ้าน
ส้องได้ ผมอยากให้ท่านประธานทําความเข้าใจกับสมาชิกในอํานาจ
หน้าที่ในส่วนนี้ และสองผมอยากให้ท่านปลัดหาวิธีว่าในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเราสามารถทําอย่างไรได้บ้าง ขอบคุณครับ
๖.๒
การปรับปรุงถนนสายบ้านราษฎร์พัฒนาและบ่อบาดาลหมู่ที่ ๒
นายทวี เลิศไกร ขอเชิญ คุณนงค์ พุฒพิทักษ์
ประธาน
นายนงค์ พุฒพิทักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนงค์ พุฒพิทักษ์

ส.อบต.ม. ๒ ส.อบต. ม. ๒

ผมอยาก ฝากท่านประธานเกี่ยวกับถนนสายบ้าน
ราษฎร์เนื่องจากเป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุด และบางจุดลึกมากหากรถ
ตกลงไปอาจจะขึ้นไม่ได้ และฝากเรื่องบ่อดาลในหมู่ที่ ๒ ขุดไปแล้วใช้
ไม่ได้อยากจะฝากท่านปลัดและผู้บริหารไปหาผู้เชี่ยวชาญมาซ่อมบํารุง
ให้ด้วย เพราะใกล้ถึงหน้าแล้งแล้วผมกลัวว่าหากไม่รีบซ่อมแซมจะทํา
ให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ําได้ ขอบคุณครับ
เลขาครับ

นายทวี เลิศไกร ขอเชิญท่าน
ประธาน
นายสุพจน์ บุปผา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุพจน์ บุปผา
เลขานุการ
เลขานุการสภา ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้
ถนนบ้านราษฎร์ ถ้าพูดกันตามตรงแล้วถนนสายนี้เป็นปัญหาที่เกิน
ศักยภาพของตําบลของเราจริงๆเรื่องการซ่อมบํารุงทั้งสาย แต่
แนวนโยบายของท่านนายกก็คือการเอาหินไปลง แต่ก็ใช้ได้ไม่นาน
ส่วนประเด็นที่สองเรื่องบ่อบาดาลผมจะสั่งการไปยังส่วนโยธาเพื่อ
ตรวจสอบให้หากทําไม่ได้ก็จะจ้างเหมาให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบให้
ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายเดโช จันทิพนา
ส.อบต.ม. ๕ ส.อบต. ม.

๖.๓ เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ
ขอเชิญคุณเดโชครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเดโช จันทิพนา
๕ ในวาระเรื่องอื่นๆ ผมขอฝากท่านประธานเรื่องไฟฟ้า
สาธารณะครับในส่วนที่ติดแล้วและเสียไม่มีการซ่อมบํารุง และอยาก
ให้มีการติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นทางแยกตามจุดต่างๆ ทั่วทั้งตําบล
ด้วยครับ ขอบคุณครับ

๖.๔ แนะนําพนักงานส่วนตําบลที่มาบรรจุแต่งตั้งใหม่
นายทวี เลิศไกร
มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เสนออีกบ้างครับ เชิญท่านเลขาครับ
ประธาน
นายสุพจน์ บุปผา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุพจน์ บุปผา
เลขานุการ
เลขานุการสภา พอดีวันนี้มาพนักงานส่วนตําบลมาบรรจุแต่งตั้งใหม่
จํานวน ๑ ราย ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุแทนคุณสุภาพร รักดําที่ได้
โอนไปเทศบาลนครตรังขอเชิญเจ้าพนักงานพัสดุคนใหม่แนะนําตัว
ด้วยครับ
นายสุธิระ วงถาวร กราบเรียนท่านผู้บริหาร ท่านประธาน ปลัด และสมาชิกสภาทุกท่าน
เจ้าพนักงานพัสดุ ผมชื่อนายสุธิระ วงถาวร ชื่อเล่นว่าสุ เป็นคนนครศรีธรรมราช ก่อน
นี้ทํางานที่สหกรณ์การเกษตร เป็นเจ้าหน้าที่การตลาด ดูแลเกี่ยวกับ
เรื่องพัสดุ การค้าขาย สินเชื่อ ในตําแหน่งที่บรรจุก็มีความคล้ายคลึง

อยู่บ้าง ผมจะเอาประสบการณ์ในการทํางานมาใช้ในการทํางานที่นี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากทุกท่านด้วยครับ
ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนอที่ประชุมอีกบ้างครับ
ประธาน
ถ้าไม่มีอะไร ผมขอปิดการประชุมเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
เริ่มประชุมเวลา 15.๓0 น.
ลงชื่อ..........................................................เลขานุการสภา
(นายสุพจน์ บุปผา)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

