รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรโสภา
สมัยประชุมสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไทรโสภา
---------------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายทวี เลิศไกร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. นายศรายุทธ์ พยุงพันธ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
3. นายปรารมภ์ แก้วพิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 1
4. นายนพรัตน์ ด้วงทองกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ ๑
5. นายนงค์ พุฒพิทักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 2
6. นายสมศักดิ์ พุฒพิทักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 3
7. นายวีรศักดิ์ เต็งฉ้วน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 3
8. นายวรพจน์ เชาว์เจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 4
9. นางสุกัญญา สุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 5
10. นายเดโช จันทิพนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 5
11. นายณัฐภูมิ อินทรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 6
12. นายภาณุ คุ้มชานาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 7
13. นายเกรียงศักดิ์ ปานตู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 7
14. นายพรชัย สังข์เพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 8
15. นายจรัญ เลิศไกร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 8
16. นายสุพจน์ บุปผา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้ไม่มาประชุม (ขาดการประชุม)
๑. นายธวัช ช้างชู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 6
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไทรโสภา
2. นายอดิศักดิ์ คุ้มชานาญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไทรโสภา
3. นายสุวิทย์ จันทวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไทรโสภา
4. นายวิชาญ ทองชาติ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไทรโสภา

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 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
นายทวี เลิศไกร
ประธาน ๑.

๑.๑ ระเบียบวาระในการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบ
วาระในการประชุมในครั้งนี้ ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติ ประกอบด้วย
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี 2555
ครั้งที่ ๒, ๒. การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง และ ๓. การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2555
และสมัยแรกของปี 2556

มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ การพิจารณาญัตติต่างๆ
นายทวี เลิศไกร
การพิจารณาญัตติต่างๆที่ฝ่ายบริหารได้เสนอมา ผมอยากให้สภาใน
ประธาน ฐานะฝ่ายนิติบัญญัติได้พิจารณาญัตติต่างๆด้วยความรอบคอบเพื่อ
ความสมบูรณ์และความถูกต้อง
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ การกาหนดหลักเกณฑ์ในระเบียบวาระอื่นๆ
นายทวี เลิศไกร
ในระเบียบวาระอื่นๆ ผมอยากให้ท่านสมาชิกกล่าวถ้อยคาที่เกี่ยวข้อง
ประธาน กับการเสนอแนะมากกว่าการตั้งกระทู้ถาม เพราะจะทาให้การประชุม
ของเราเกิดความล้าช้า
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว
นายทวี เลิศไกร ให้สมาชิกตรวจสอบรายงาน
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประธาน
ประจาปี 255๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
ซึ่ง
คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว สมาชิก

มติที่ประชุม รับรอง

ท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมขอให้ยกมือขึ้นครับ
หากไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมในครั้งนี้ ผมจะ
ดาเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป
โดยการไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น
พิจารณาเสร็จแล้ว
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี
2555 ครั้งที่ ๒
นายทวี เลิศไกร การพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
ประจาปี
ประธาน 2555
ครั้งที่ ๒ เพื่อความรวดเร็วในการประชุมผมอยากให้ท่าน
สมาชิกได้อภิปรายญัตตินี้เลย เนื่องจากเอกสารทั้งหมดได้อยู่ในมือ
ของสมาชิกแล้ว ไม่จาเป็นต้องให้ท่านนายกชี้แจงเพิ่มเติม ท่านสมาชิก
ท่านใดต้องการอภิปรายขอเชิญครับ ขอเชิญนายสุพจน์
บุปผา ครับ
นายสุพจน์ บุปผา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุพจน์ บุปผา
เลขานุการ เลขานุการสภา ผมต้องขออภัยท่านสมาชิกด้วย
ผมขอแก้ไข
รายละเอียดในโครงการที่ ๓ ในแบบแผ่นที่ ๒ จากท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว
เป็น ๑.๕ นิ้ว ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร มีสมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้างครับ
ขอเชิญ
ประธาน
คุณภาณุ คุ้มชานาญ ครับ
นายภาณุ คุ้มชานาญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชานาญ ส.อบต.
ส.อบต.ม. 7 ม. ๗
ผมไม่ขออภิปรายในเรื่องของญัตติแต่ผมอยากชี้ให้เห็นว่าการ
ทางานของฝ่ายบริหารและพนักงานมีความบกพร่อง ขอให้ท่าน
สมาชิกได้ดูในแบบเสนอญัตติในหน้าที่ ๒ โครงการที่ ๓ ถึงแม้ว่าท่าน
เลขาฯ จะแก้ไขในแบบแล้วแต่ในญัตติก็ยังไม่ได้แก้ไข ตรงนี้ก็ขอให้
ท่านสมาชิกได้แก้จาก ๒ นิ้วเป็น ๑.๕ นิ้ว ด้วย
- ในส่วนของแบบแผ่นที่ ๕ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว
โครงการขยายท่อจ่ายน้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ แต่ในหน้านี้
กลับเขียนว่าโครงการขยายท่อของหมู่ที่ ๖ ฯ และพอสถานที่
ดาเนินการก็กลับเป็นหมู่ที่ ๓

- หน้าถัดไปป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร ก็เช่นเดียวกันกับแผ่น
ที่ ๕
- ส่วนโครงการในหมู่ที่ ๖ สถานที่ดาเนินการก็เป็นหมู่ที่ ๓ หมดทุก
หน้าเลยครับ
ขอให้แก้ไขให้ตรงด้วยครับ
ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร มีสมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกบ้างครับ
ขอเชิญนาย
ประธาน
นงค์ พุฒพิทักษ์ครับ
นายนงค์ พุฒพิทักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนงค์ พุฒพิทักษ์
ส.อบต.ม. ๒ ส.อบต. ม. ๒
ผมขอกล่าวถึงงบประมาณในการจ่ายขาดเงินสะสมใน
ครั้งนี้เนื่องจากของหมู่ที่ ๖ ได้มากที่สุด ผมอยากให้สมาชิกหมู่ที่ ๖
ช่วยอภิปรายเกี่ยวเรื่องงบประมาณในครั้งนี้ด้วย และฝากไปถึงฝ่าย
บริหารให้รีบดาเนินการในเรื่องของน้าให้เร็วที่สุดเนื่องจากปีนี้
ชาวบ้านหน้าจะขาดแคลนน้าอย่างแน่นอนครับ
นายทวี เลิศไกร
ขอเชิญนายณัฐภูมิ อินทรักษ์ครับ
ประธาน
นายณัฐภูมิ อินทรักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม
นายณัฐภูมิ อินทรักษ์
ส.อบต.ม. ๖ ส.อบต. ม.
๖ ขอเรียนชี้แจงในรายละเอียดที่นายนงค์ พุฒพิทักษ์ได้
กล่าวว่าหมู่ที่ ๖ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจ่ายขาดเงินสะสม
ในครั้งนี้มากที่สุด ว่าเนื่องจากในหมู่ที่ ๖ พื้นที่กว้างและประชากรก็มี
จานวนมาก ผมคิดว่าก็สมดุลแล้วกับงบประมาณที่ได้รับ นอกจาก
งบประมาณที่ได้รับจะจัดทาโครงการขยายเขตท่อประปา ๓ จุดแล้ว
ยังเป็นงบประมาณในการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์
พัฒนาด้วย ผมคิดว่าในส่วนของจุดที่ ๓ ซึ่งตอนนี้ไม่บ่อ ผมอาจจะ
เปลี่ยนแปลงมาขยายเพิ่มเติมในส่วนที่ ๒ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชน และผมอยากจะเรียนถามในโครงการวางท่อของหมู่ที่
๗ ว่าหากเปลี่ยนท่อจาก ๒ นิ้ว เป็น ๑.๕ นิ้ว แล้วจะมีผลกระทบกับ
งบประมาณด้วยหรือไม่อย่างไร ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร
ขอเชิญนายภาณุ คุ้มชานาญ ครับ
ประธาน
นายภาณุ คุ้มชานาญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชานาญ ส.อบต.
ส.อบต.ม. 7 ม. ๗
จากการสอบถามของนาย ณัฐภูมิ อินทรักษ์ ผมขอเรียนว่า
งบประมาณไม่ลดลงครับ เนื่องจากในประมาณการได้ประมาณการ
เอาไว้ที่ ๑.๕ นิ้วครับ
นายทวี เลิศไกร
ขอเชิญนายสมศักดิ์ พุฒพิทักษ์ ครับ
ประธาน
นายสมศักดิ์ พุฒพิทักษ์ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมศักดิ์
พุฒพิทักษ์ ส.อบต.
ส.อบต.ม. ๓ ม.
๓ ผมไม่เป็นห่วงเรื่องงบประมาณที่ได้รับแต่เป็นห่วงในส่วนของ
การบริหารจัดการเงินสะสมเนื่องจากเงินสะสมจะนามาจ่ายได้ก็

ต่อเมื่อประชาชนมีความเดือดร้อนจริง ผมอยากให้ฝ่ายบริหารได้
ดาเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่กับประชาชน ขอบคุณ
ครับ
ขอเชิญนายนพรัตน์ ด้วงทองกุล ครับ

นายทวี เลิศไกร
ประธาน
นายนพรัตน์ ด้วงทองกุล กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนาย
นพรัตน์ ด้วงทองกุล
ส.อบต.ม. ๑ ส.อบต.
ม. ๑ ผมอยากสอบถามว่าการที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๖ จะ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ดาเนินการขยายเขตประปาจากจุดที่ ๒ เป็นจุดที่
๓ สามารถที่จะดาเนินการก่อสร้างได้หรือไม่อย่างไรถ้าหากไม่ตรงตาม
แบบครับ ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร
ขอเชิญนายสุพจน์ บุปผา ครับ
ประธาน
นายสุพจน์ บุปผา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุพจน์ บุปผา
เลขานุการ เลขานุการสภา
ผมเข้าใจว่าท่านณัฐภูมิคงกล่าวถึงเรื่องในอนาคต
ถ้าหากดาเนินการไม่ได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
สถานที่ดาเนินการ โดยให้ท่านนายกเสนอเป็นญัติติเข้าสู่สภาเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
นายทวี เลิศไกร
หากสมาชิกไม่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม ทางท่านนายกจะขอชี้แจงเพิ่มเติม
ประธาน ครับ ขอเชิญท่านนายกครับ
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไทรโสภา
ก่อนจะมีการทา
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ผมได้ให้ท่านรองอดิศักดิ์ไปประสาน
กับท่านสมาชิกเพื่อทาความเข้าใจเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ และได้
บอกไปว่าจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่ทางฝ่ายบริหารจะนามาจัดทา ๑
โครงการให้กับหมู่บ้านที่ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างทั่วถึงหรือไม่
เพียงพอ จึงส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณของแต่ละหมู่บ้านไม่
เท่ากัน ในส่วนของความบกพร่องของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสาร
ต่างๆ ผมถือว่าส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดของผมด้วย ผมต้อง
ขอขอบคุณท่าน ส.อบต. ด้วยที่ช่วยกันดูเอกสารต่างๆ ผมจะพยายาม
ตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร มีสมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายอีกบ้าง หากไม่มีผมจะขอมติจาก
ประธาน
ที่ประชุม ในวาระที่การพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ หากให้ความเห็นชอบให้ยกมือขึ้น หากไม่
เห็นชอบก็ไม่ต้องยกมือครับ เชิญลงมติครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑
๔ ท่าน ขาดการประชุม ๑ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน

๕.๒

การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
นายทวี เลิศไกร
ผมอยากสอบถามที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบครั้งเดียว หรือให้
ประธาน
ความเห็นชอบแบบแยกเป็นหมู่บ้าน เมื่อไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น
ผมถือว่า ที่ประชุมเห็นว่าให้ความเห็นชอบในครั้งเดียวนะครับ
ต่อไป ท่านสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายก็ขอเชิญเลยครับ
นายสมศักดิ์ พุฒพิทักษ์ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมศักดิ์
พุฒพิทักษ์ ส.อบต.
ส.อบต.ม. ๓ ม.
๓ ผมขอตั้งขอสังเกตเรื่องวิธีการบริหารจัดการบ่อบาดาล
เนื่องจากขณะนี้ทาง อบต.เองก็มีอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีรูปแบบวิธีการ
บริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม ถ้าหาก อบต.รับภาระในส่วนนี้มาแล้ว
ต้องใช้งบประมาณและบุคลากรจานวนเท่าไหร่ มีรูปแบบดาเนินการ
อย่างไร ผมจึงอยากให้ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงการบริหารจัดการด้วย
ครับ ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร
ท่านนายกจะเป็นผู้ตอบหรือย่างไรครับ แต่ก่อนอื่นขอเชิญนายนงค์
ประธาน พุฒพิทักษ์ ครับ
นายนงค์ พุฒพิทักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนงค์ พุฒพิทักษ์
ส.อบต.ม. ๒ ส.อบต. ม. ๒
ผมอยากทราบว่าหากที่ประชุมรับโอนบ่อบาดาลหมู่ที่
๑ และหมู่ที่ ๓ อบต.จะมีงบประมาณในส่วนไหนที่จะช่วยในการ
บารุงรักษา เนื่องจากงบประมาณของ อบต.ในตอนนี้ก็มีน้อย ฝาก
ฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงด้วยครับ
นายทวี เลิศไกร
ขอเชิญท่านนายกตอบข้อสงสัยด้วยครับ
ประธาน
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไทรโสภา ในส่วนของการบริหาร
จัดการ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประปาของแต่ละหมู่บ้านเพื่อ
ช่วยในการบริหารจัดการ ในด้านของงบประมาณในปีหน้าอาจจะตั้ง
งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนประปาหมู่บ้าน
หรือตั้งไว้ในงบซ่อมแซมเพื่อบารุงรักษา ส่วนรายละเอียดในส่วนของ
กฎหมายต่างๆ ขอให้ท่านปลัดเป็นผู้ชี้แจง
นายทวี เลิศไกร
ผมคิดว่าไม่ต้องมีการชี้แจงเพิ่มเติมแล้วครับ เนื่องจากในวันนี้เราจะ
ประธาน ขอมติให้ความเห็นชอบในการรับมอบบ่อบาดาลเท่านั้น ส่วนเรื่อง
การบริหารจัดการค่อยนามาเรียนให้ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ครับ ไม่ทราบท่านนายกมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมครับ
นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายเชลงศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
นายก อบต.
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไทรโสภา ผมคิดว่าน่าจะนาเรียนชี้แจง
เพิ่มเติมในการประชุมครั้งนี้เลยเพื่อให้ท่านสมาชิกได้มีข้อมูลประกอบ
ในการพิจารณารับมอบครับ

นายทวี เลิศไกร
เชิญนายภาณุ คุ้มชานาญครับ
ประธาน
นายภาณุ คุ้มชานาญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายภาณุ คุ้มชานาญ ส.อบต.
ส.อบต.ม. 7 ม. ๗
ผมคิดว่าในญัติตินี้ฝ่ายบริหารได้เสนอให้ที่ประชุมสภาให้ความ
เห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนการบริหารจัดการ
ไม่ได้เกี่ยวข้องการสภาแห่งนี้ การบริหารจัดการเป็นเรื่องของฝ่าย
บริหารครับ ผมคิดว่าฝ่ายบริหารสามารถบริหารจัดการได้ครับ
นายทวี เลิศไกร
จากการที่ผมวินิจฉัยแล้ว ผมว่าการบริหารจัดการบ่อบาดาลเป็นเรื่อง
ประธาน
ที่สภาต้องรับรู้ ดังนั้นถ้าสภารับมอบแล้วในการประชุมครั้งต่อไปสภา
อาจจะหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ แต่ในวันนี้ขอมติ
ว่าจะรับมอบหรือไม่รับมอบเท่านั้นครับ ขอเชิญนายนงค์ พุฒพิทักษ์
ครับ
นายนงค์ พุฒพิทักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนงค์ พุฒพิทักษ์
ส.อบต.ม. ๒ ส.อบต. ม. ๒
ถ้าถามว่าวันนี้สภาจะรับมอบหรือไม่ ผมคิดว่าสภารับ
มอบครับ แต่ที่ผมอยากทราบว่าเราจะมีงบประมาณส่วนไหนมา
บริหารจัดการหรือซ่อมแซม เนื่องจาก อบต.เคยประสบปัญหาการ
รับมอบถนนของหมู่ที่ ๖ มาแล้ว ท้ายที่สุด อบต.ก็ไม่มีงบประมาณใน
การบารุงซ่อมแซม แล้วหลังจากนี้ก็จะมีการรับมอบอีกประมาณ ๑๐
บ่อ อบต.ต้องมีความชัดเจนในเรื่องงบประมาณส่วนนี้ มิฉะนั้นจะเกิด
ปัญหาแก่ชาวบ้านตามมาอีก ผมแค่อยากทราบว่าเราจะมีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการเพียงพอหรือเปล่าเท่านั้นครับ ขอบคุณครับ
นายทวี เลิศไกร
ขอเชิญนายนพรัตน์ ด้วงทองกุล ครับ
ประธาน
นายนพรัตน์ ด้วงทองกุล กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนาย
นพรัตน์ ด้วงทองกุล
ส.อบต.ม. ๑ ส.อบต.
ม. ๑ ผมอยากให้ท่านสมาชิกคิดถึงความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นหลักก่อน เนื่องจากหากรับมอบมาแล้ว อบต.จะใช้
งบประมาณในการซ่อมแซมก็ไม่มากเกินไป แต่ถ้าหาก อบต.ต้อง
ดาเนินการก่อสร้างหรือขุดเจาะใหม่ผมคิดว่าน่าจะใช้งบประมาณเป็น
จานวนมาก บ่อบาดาลของหมู่บ้านมีเพียงประชาชนเท่านั้นที่จะ
บริหารจัดการ หากเกิดความเสียหายในอนาคตจะทาให้ระบบประปา
ไม่มีประโยชน์ ส่งผลให้ทิ้งทรัพย์สินเหล่านี้ไปเปล่าๆ หากนาเข้าสู่
ระบบ อบต.ก็สามารถเข้าไปดูแลในส่วนนี้ได้และผมคิดว่าน่าจะใช้
งบประมาณไม่สูงเกินไป
นายทวี เลิศไกร
มีสมาชิกท่านใดต้องการจะอภิปรายอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
ประธาน
ให้ความเห็นชอบการรับมอบครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างครับ
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑
๒ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน ไม่อยู่ในที่ประชุม ๒
ท่าน ขาดการประชุม ๑ ท่าน

๕.

๓ การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี 2555 และสมัยแรกของ
ปี 2556
นายทวี เลิศไกร
ผมขอให้ที่ประชุมได้กาหนดสมัยประชุมประจาปี ๒๕๕๕ ซึ่งสามารถ
ประธาน
กาหนดได้ไม่น้อยกว่า ๒ สมัยแต่ไม่เกิน ๔ สมัย และกาหนดสมัย
ประชุมประจาปี ๒๕๕๖ ในสมัยแรกด้วยครับ ขอเชิญที่ประชุมเสนอ
ว่าจะดาเนินการประชุมกันกี่สมัยครับ ขอเชิญครับ
นายนงค์ พุฒพิทักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนงค์ พุฒพิทักษ์
ส.อบต.ม. ๒ ส.อบต. ม. ๒
ผมคิดว่าการประชุมน่าจะเป็น ๔ สมัย
นายทวี เลิศไกร
ในปีที่แล้ว สมัยแรกในวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์, สมัยที่ ๒ ตั้งแต่
ประธาน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปมีกาหนด ๑๕ วัน, สมัยที่ ๓
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปมีกาหนด ๑๕ วัน และสมัย
ที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป มีกาหนด ๑๕ วัน
และในปี ๒๕๕๕ สมัยแรกในวันที่ ๑ – ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ ครับ ขอ
เชิญนายภาณุ คุ้มชานาญครับ
นายภาณุ คุ้มชานาญ กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนาย
ภาณุ คุ้มชานาญ ส.อบต.
ส.อบต.ม. 7 ม. ๗
ผมขอเสนอว่าให้กาหนดสมัยประชุมให้เหมือนปีที่แล้วครับ
นายทวี เลิศไกร
มีสมาชิกท่านอื่นมีข้อเสนออื่นอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีให้ถือว่าที่ประชุมได้
ประธาน
ได้กาหนดให้มีการประชุมเหมือนในปีที่ผ่านมา
มติที่ประชุม
- สมัยสามัญที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปมี
กาหนด ๑๕ วัน
- สมัยสามัญที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปมี
กาหนด ๑๕ วัน
- สมัยสามัญที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป มี
กาหนด ๑๕ วัน
- สมัยแรก ประจาปี ๒๕๕๖ ตั้งวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็น
ต้นไป มีกาหนด ๑๕ วัน
นายทวี เลิศไกร
ประธาน
๖.๑
นายทวี เลิศไกร
ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
สมาชิกท่านต้องการอภิปรายเชิญครับ
การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕
ขอเชิญนายเดโช จันทิพนาครับ

นายเดโช จันทิพนา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ผมนายเดโช จันทิพนา
ส.อบต.ม. ๕ ส.อบต. ม.
๕ อยากฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารเรื่องการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งไปแล้วอุปกรณ์เกิดความชารุด
เสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ผมขอให้ทางฝ่ายบริหารช่วยชี้แจงให้
ทราบว่าจะมีการซ่อมแซมเมื่อไหร่ ผมจะได้มีคาตอบไปให้ประชาชนที่
ฝากถามมาครับ
นายทวี เลิศไกร
ไม่ทราบท่านใดจะเป็นผู้ตอบ
ประธาน
นายสุพจน์ บุปผา กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุพจน์ บุปผา
เลขานุการ
เลขานุการสภา ผมจะสั่งการให้ส่วนโยธาไปตรวจสอบให้ครับ แต่
กระผมอยากให้ท่านสมาชิกทาหนังสือมายังท่านนายกมากกว่าครับ
นายทวี เลิศไกร มีท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ จะเสนอที่ประชุมอีกบ้างครับ
ประธาน
ถ้าไม่มีอะไร ผมขอปิดการประชุมเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ
ปิดประชุมเวลา 15.๐0 น.
ลงชื่อ..........................................................เลขานุการสภา
(นายสุพจน์ บุปผา)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

