รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตนตาล
สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําป 2551
วันที่ 25 ธันวาคม 2551 เวลา 9.30 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตนตาล
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ผูมาประชุม
1. นายสนอง
ศรีพักดี
2. นายปราศัย
จินดาอินทร
3. นางสมศรี
อิฐสุวรรณ
4. นางหฤทัย
จินดาอินทร
5. นายอนุพงษ
โซวเกษม
6. นายสมบูรณ
รัตนสิริวาทิน
7. นายอุทัย
ผิวเกลี้ยง
8. นายเหวา
ทุมวงษ
9. นายสมชาย
ทองคําสุข
10. นายเกษม
รอดผล
11. ประชา
ใจหลัก
12. นางนิตยา
สุนทรศารทูล
ผูไมมาประชุม
1. นายวสันต
สังขรัตน
ผูขาดประชุม
ผูเขารวมประชุม
1. นายเอนก
ไกรทองสุข
2. นายเสวก
สาลิตุล
3. นายสุทิพย
มากชวย
4. นางสาวปยะนันท สาลิตุล
4. นายอภัย
ดําเกลี้ยง
5. นายวิรัช
สะอาดดี
6. นางสุรีวรรณ สถาปตานนท
7. นางสาวยุวดี
อินทโชติ

ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู 1
สมาชิกสภา อบต. หมู 2
สมาชิกสภา อบต. หมู 3
สมาชิกสภา อบต. หมู 3
สมาชิกสภา อบต. หมู 4
สมาชิกสภา อบต. หมู 5
สมาชิกสภา อบต. หมู 5
สมาชิกสภา อบต. หมู 6
สมาชิกสภา อบต. หมู 6
เลขานุการสภา อบต.
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ศรีพักดี
จินดาอินทร
อิฐสุวรรณ
จินดาอินทร
โซวเกษม
รัตนสิริวาทิน
ผิวเกลี้ยง
ทุมวงษ
ทองคําสุข
รอดผล
ใจหลัก
สุนทรศารทูล

สมาชิกสภา อบต. หมู 4

นายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสวนโยธา
หัวหนาสวนการคลัง
นักวิชาการศึกษา6 รักษาการตําแหนงหัวหนาสวนการศึกษา
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 5 รักษาการตําแหนงหัวหนา
สํานักงานปลัดฯ
/8. นายบรรพต พลเสน ...

-28.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายบรรพต
นายประจวบ
นางสาวทับทิม
นายอดิศกั ดิ์
นายธิติพงษ
นางนพรัตน
นายจักรพันธ
นายสมบัติ

พลเสน
ภัทรารักษ
พลายละหาร
ดวงเรืองฤทธิ์
มงคลชาญ
ปองคํารด
ชาญสมุธ
เนตรสวาง

หัวหนางานวิศวกรรม สํานักชลประทานที่ 12
นายชางชลประทาน 6
ผูติดตาม
หุนสวนผูจดั การ หจก.สินทรัพยทวี สุพรรณบุรี
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา
กํานัน ต.ตนตาล

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว
ประธานสภาจึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภา อบต.
นายก อบต.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 2) ประจําป
2551 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551
มีสมาชิกทานใดตองการแกไขรายงานการประชุมหรือไม ถาไมมีผมขอมติ
- รับรองรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 2) ประจําป 2551
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2551 เปนเอกฉันท ญัตติพิจารณาการขออนุญาตทุบสะพาน คสล. (คลองบางสนุน ) เพื่อดําเนินการกอสราง
อาคารทอลอดคันกั้นน้ํา ขนาด Ø 1.00 เมตร ตามโครงการกอสรางคันกัน้ น้ําฝงซาย
คลองระบายน้าํ ใหญสองพี่นอ งพรอมอาคารประกอบ ของโครงการกอสรางที่ 2 สํานัก
ชลประทานที่ 12
มอบใหนายกองคการบริหารสวนตําบลชี้แจง
ตามที่ชลประทานจะเขาดําเนินการกอสรางคันกั้นน้ําในชวงปลายเดือนธันวาคม 2551
และทางโครงการกอสราง 2 สํานักชลประทานที่ 12 ไดมีหนังสือขออนุญาตใชพื้นที่
กอสรางคันกั้นน้ําฝงซายคลองระบายน้ําใหญสองพี่นองและขออนุญาตทุบสะพาน คสล.
(คลองบางสนุน) เพื่อดําเนินการกอสรางอาคารทอลอดคั้นน้ํา ขนาด
/ Ø 1.00 เมตร ……..

-3Ø 1.00 เมตร ตามหนังสือที่ กษ 0321 คส.2 / 893 ลงวันที่ 8 กันยายน 2551 ดังนั้น จึง
ขอเสนอตอสภาองคก ารรบริหารสวนตําบลตนตาลพิจารณาอนุญาตให ชลประทาน
ดําเนินการทุบสะพาน คสล. ดังกลาว เพื่อใหสามารถดําเนินการกอสรางคันกั้นน้ําได
สําเร็จโดยเร็ว ตามแบบแปลนที่ชลประทานกําหนด เพื่อเปนการปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้ นที่ และชว ยเหลือเกษตรกรใหสามารถรั ก ษา
ผลผลิตทางการเกษตรไดตลอดฤดูกาล
เสนอใหชลประทาน ชวยเรงรัดการดําเนินการกอสรางคันกั้นน้ําดังกลาว เนื่องจาก
ปจ จุ บัน น้ําจะเขาทวมบริเ วณตําบลต นตาลป ละสองครั้ง คือ ในชวงเดื อนเมษายน –
พฤษภาคม 1 ครั้ง และ ในชวงเดือนกันยายน – มกราคม เปนครั้งที่สอง โดยขอให
ดําเนินการจากตนทางและปลายทางพรอมกัน เพราะอีกประมาณ 6 เดือนน้ําก็จะเขา
ทวมพื้นที่ดังกลาวอีก หากสามารถเขาดําเนินการไดทันก็จะสามารถแกปญหาใหกับ
ประชาชนได อ ยา งทั น ท ว งที ประชาชนในพื้น ที่ก็ จ ะได รับ ประโยชน และองคก าร
บริ ห ารส ว นตํ า บลและสมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลยิ น ดี ใ ห ค วามร ว มมื อ
สามารถเขามาประสานงานไดตลอดการกอสราง และขอใหมีการกําหนดเปนปฏิทินใน
การดําเนินงานรวมกันตอไป
อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ขอหารือชลประทาน กรณีปญหาเนื่องจากบริเวณลํารางศาลเจา
ราษฎรจะใชเปนเสนทางสัญจรทางเรือเขาออกเปนจํานวนมาก เพราะเสนทางลัดไป
ตลาดบางลี่ อีกทั้งบริเวณดังกลาวเปนปากคลองติดกับโคงน้ําคลองสองพี่นอง ซึ่งเปน
จุดรับน้ํา น้ําจะเขาดานนี้ดานเดียว ในฤดูแลงจะระบายน้ําไมทัน หากเปนเพียงทอลอด
ดังนั้น จึงขอเสนอตอหนวยงานของทานพิจารณาใหบริเวณดังกลาวกอสรางเปนประตู
ระบายน้ําแทน โดยอาจจะสับเปลี่ยนกับบริเวณคลองบางบําหรุ ใหใชเปนทอลอดแทน
เนื่องจากประชาชนบริเวณคลองรางศาลเจาใชเรือมากกวา
นายบรรพต พลเสน ไดเขาไปดูสถานที่กอสรางบริเวณแมพระประจักษ ตอนนี้สามารถเขาดําเนินการ
หัวหนางานวิศวกรรม ไดแลว ซึ่งสัญญาจางโครงการทําไวเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 ปจจุบันยังไมเขา
ทํางาน เนื่องจากติดปญหาเรื่องน้ําทวม คาดวาอีก 2-3
วันจะเรงรัดผูรับจางเขา
ดําเนินการ
นายก อบต.

เสนอตอชลประทานขอใหดําเนินการกอสรางทั้ง 2 ฝงไปพรอมกันแลวมาบรรจบกัน
งานก็จะเสร็จเร็วขึ้นทันตอการแกไขปญหาใหกับประชาชน
/ นายประจวบ........

-4นายประจวบ ภัทรารักษ ตามสัญญาระยะทาง 20 กิโลเมตร ไมไดกําหนดวาผูรับจางจะตองดําเนินการ
นายชวงชลประทาน 6 ระยะไหนกอน แตจะ นําเสนอให
นายบรรพต พลเสน กรณีเปลี่ยนแปลง สับเปลี่ยนทอลอด กับประตูระบายน้ํา บริเวณรางศาลเจา กับ
หัวหนางานวิศวกรรม บริ เ วณบางบํ า หรุ จะต อ งนํ า เสนอขึ้ น ไปยั ง หน ว ยเหนือ ขึ้ น ไป คื อ กรมชลประทาน
พิ จ ารณา เนื่ อ งจากต อ งกระทบต อ สั ญ ญาที่ ไ ด ทํ า ไว แ ล ว โดยทางกรมจะต อ งส ง
เจ า หน า ที่ ผู สํ า รวจออกแบบ วิ ศ วกร มาตรวจสอบ ว า ควรที่ จ ะดํ า เนิ น การแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงแบบ ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลตนตาลเสนอหรือไม หากกรม
ชลประทานเห็นวาควรที่จะดําเนินการแกไข เปลี่ยนแปลง อาจตองขยายระยะเวลาตาม
สัญญาออกไปใหกับผูรับจางเฉพาะในสวนที่ตองแกไข เปลี่ยนแปลง
การดําเนินการแกไข เปลี่ยนแปลงสัญญาตองดําเนินการเพียงครั้งเดียว จะแกไขบอยๆ
ไมได หากจะนําเสนออะไรควรจะนําเสนอมาพรอมกัน
นายก อบต.

จะขอใหทางชลประทานสรางประตูน้ําใหกอนจะสามารถแกไขปญหาน้ําทวมปละ 2
หนได

นายบรรพต พลเสน ทางลําเลียงนําวัสดุไปใช สามารถสรางไปไดกอน
หัวหนางานวิศวกรรม ขอหารือกรณีความตองการยายสับเปลี่ยนสถานที่กอสรางประตูน้ําจากคลองบางบําหรุ
เปนคลองรางศาลเจา นั้น กรณีปญหาวาทอลอดจะระบายน้ําไมทัน หากวาเปลี่ยนแปลง
เป น บล็อ กขนาดใหญขึ้ น จะสามารถควบคุม ปริ ม าณน้ํ า ได ม ากขึ้ น เพราะหากแก ไ ข
เปลี่ยนแปลงสถานที่สรางประตูน้ําเกรงวาจะติดปญหาเรื่องที่ดินเพราะมิไดเวนคืน
นายก อบต.

อบต.ตนตาล จะมีการประชุมสภาสมัยสามัญ อีกครั้งหนึ่งในเดือนมกราคม 2552 หาก
ทางชลประทานมีขอเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมจะขอใหเขามาชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง
นายบรรพต พลเสน ตนจะนําเรื่องดังกลาว นําเสนอตอผูบังคับบัญชา และหากกรมชลประทานมี
หัวหนางานวิศวกรรม ความเห็นหรือไมอนุมัติใหแกไข เปลี่ยนแปลงสัญญา จะกลับมาชี้แจงเหตุผลตางๆตอ
สภา อบต.ตนตาลอีกครั้งหนึ่ง
นายก อบต.

ขอใหผูรับจางขุดนําดินถนน อบต. มากองกันน้ําหรือนํามาพิงไวขางหลังบาน
/ ราษฎรบริเวณ..........

-5ราษฎรบริเวณนั้นๆ และขอใหผูรับจาง เจาหนาที่ชลประทาน สามารถประสานงานกับ
องคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภา อบต.แตละหมูบานซึ่งจะคอยอํานวยความ
สะดวกชวยเหลือแกไขปญหาและคอยประสานงานกับราษฎรในพื้นที่ หากเกิดปญหา
อุปสรรคใหเขามาประสานกับองคการบริหารสวนตําบลไดตลอดเวลา
นายอดิศักดิ์ ดวงเรืองฤทธิ์ ตองการซึ้อที่ดิน 20 – 30 ไร โดยไดประสานกับกํานันตําบลตนตาลไว มา
หุนสวนผูจัดการบริษัท เดือนเศษแลว แตยังไมไดคําตอบ ตนไดเขามาในพื้นที่ตําบลตนตาล 3-4 วัน/
จํากัด
ครั้งยังไมสามารถหาซื้อที่ดินได จึงขอประสานมายังสมาชิกสภา อบต. ในการติดตอ
เรื่องการเสนอราคาขายที่ดินในพื้นที่ตําบลตนตาล เนื่องจากในชวงฤดูฝน จะได
สามารถทํางานได โดยตนจะทําคันกั้นไวจะสามารถนําดินขึ้นมาจากบอดินได
ประธานสภา อบต.

ขอใหสมาชิกสภา อบต. พิจารณาในประเด็นของการอนุญาตใหทุบสะพาน คสล.(คลอง
บางสนุ น ) มี สมาชิก สภา อบต.ทา นใดมี ความคิ ด เห็ น เปน อยางอื่น หรื อตองการให
อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม หากไมมีผมขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

- เห็นชอบเปนเอกฉันท อนุญาตใหทุบสะพาน คสล. (คลองบางสนุน) เพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรและราษฎรในพื้นที่ใหมีคันกั้นน้ําเพื่อรักษาผลผลิตทางการเกษตรและปองกัน
น้ําทวมพื้นที่ตําบลตนตาล –

ระเบียบวารที่ 4

ญัตติ รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตนตาล
ประจําป 2551
มอบใหนายก อบต.ชี้แจง

ประธานสภา อบต.

เจาหนาที่วิเคราะห จากการที่องคการบริหารสวนตําบลตนตาล ไดดําเนินการติดตามและประเมินผล
นโยบายและแผนฯ แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553) รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให (แนบทาย
รายงานการประชุมนี้ โดยแบงเปนหัวขอ
1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2551 – 2553)
2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ป 2551
3. การเบิกจายงบประมาณป 2551
/4. โครงการที่ไดรับ......
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ประธานสภา อบต.

ที่ประชุม

4. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2551
5. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไ ด
ปฏิบัติ
2. ความพึ ง พอใจต อ ผลการดํ า เนิ น งานขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลต น ตาลใน
ภาพรวม (โดยไดสุมตัวอยางจากประชาชนในพื้นที่) สรุปภาพรวม คือ พอใจมาก
36.85 % พอใจ 36.85 % ไมพอใจ 3.34 %
ขอใหสภาพิจารณาใหคําแนะนําแกไข หรือขอเสนอแนะตางๆได เพื่อใหคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตนตาลแกไขขอบกพรองตางๆตอไป
มีสมาชิกสภา อบต.ทานใดมีขอแนะนํา เพื่อใหเกิดการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลตนตาลอีกหรือไม ซึ่งในสวนตัวแลวประชาชนสวนใหญ
มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตนตาล มีเพียงสวน
นอยที่ไมพึงพอใจ เพียงรอยละ 3
- ทราบ –

ระเบียบวาระที่ 5
นายก อบต.

เรื่องอื่นๆ
1. ขาวฝากประชาสัมพันธ วิทยาลัยการอาชีพรับสมัครเรียนภาคสมทบ โดยใหใบสมัคร
พรอมเอกสารภายในวันที่ 5 มกราคม 2551 โดยใหติดตอที่คุณสุรีวรรณ สถาปตา
นนท นักวิชาการศึกษา 6
2. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเสนอ
ขอรับเงินอุดหนุนโครงการตามยุทธศาสตร จํานวน 1 โครงการและโครงการจําเปน
เรงดวนอีก 2 โครงการ โดยองคการบริหารสวนตําบลตนตาลจะเสนอขอโครงการไฟ
ทางสาธารณะ ม. 2,3,4,6 โครงการประปา ม. 4 และโครงการกอสรางสะพานขาม
คลองบริเวณแยกคลองโคกงูเหา ตามลําดับ
นายสมชาย ทองคําสุข ขอหารือกรณีประปาหมูบาน หมูที่ 5 รายรับไมเพียงพอกับรายจาย คาน้ําที่เก็บไดไม
เพียงพอที่จะจายคาไฟฟา และคาบริหารจัดการ รองขอใหองคการบริหารสวนตําบลตน
ตาลใหความชวยเหลือ
/ นายก อบต............
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จะประชุ มหารื อ ให ค วามช ว ยเหลื อ ตอ ไป อาจตอ งดํ า เนิ น การประชุม สมาชิ ก ผู ใ ช
น้ําประปา เก็บคาน้ําประปาเพิ่มเติม หรือปรับปรุงระบบอาจตองดําเนินการขุดลอกคลอง
ที่ใชเปนน้ําดิบในการทําประปา เพราะน้ําบริเวณดังกลาวเปนตะกอนมากตองใชระบบ
กรองมาก ทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน ทั้งไฟฟา ทั้งตัวกรอง โดยจะดําเนินการหาวิธีแกไข
อยางเรงดวนใหตอไป

ปดประชุม เวลา 12.30 น.

นิตยา สุนทรศารทูล
(นางนิตยา สุนทรศารทูล) ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
เลขานุการสภา อบต.ตนตาล

ที่ประชุมไดรบั รองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว
สนอง ศรีพักดี
( นายสนอง ศรีพกั ดี )
ประธานสภา อบต. ตนตาล

