-สาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2559
วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว อาเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
*************************
ผู้มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายบุญศรี บุญภา
2 นายศราวุฒิ นุโยค
3 ว่าที่ร้อยตรีณัชพล สังวร
4 นายวัชรินทร์ สังบัวดง
5 นายพินิจ พรบุญ
6 นายสมศักดิ์ เสียงเพราะ
7 นายบุญเรือง แก่นคา
8 นายนิเวศน์ หินซุย
9 นางบุญล้า เพียรนิยมรัตน์
10 นายทองมี จันทร์ไทย
11 นายสอาด ยางงาม
12 นายวาด ไชยา
13 นายวิเชียร นาเมืองรักษ์
14 นายนัฐพล เหลือล้น
15 นายประสาท เสาร์โมกข์
16 นายสุวัฒน์ ผานัด
17 นายบุญชู คันทจันทร์
18 นายรังสรรค์ กมลเลิศ
19 นายสมพงษ์ อาจวงษา
ผู้ไม่มาประชุม
- นายวิลัย สังบัวดง ตาแหน่ง
- นายสานาญ วันนา ตาแหน่ง

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
เลขานุการสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

ลายมือชื่อ
บุญศรี บุญภา
ศราวุฒิ นุโยค
ณัชพล สังวร
วัชรินทร์ สังบัวดง
พินิจ พรบุญ
สมศักดิ์ เสียงเพราะ
บุญเรือง แก่นคา
นิเวศน์ หินซุย
บุญล้า เพียรนิยมรัตน์
ทองมี จันทร์ไทย
สอาด ยางงาม
วาด ไชยา
วิเชียร นาเมืองรักษ์
นัฐพล เหลือล้น
ประสาท เสาร์โมกข์
สุวัฒน์ ผานัด
บุญชู คันทจันทร์
รังสรรค์ กมลเลิศ
สมพงษ์ อาจวงษา
ลา
ลา

ผู้เข้าร่วม
1. นายธนานุวัฒน์ กมล
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว
2. นายเอี่ยม ไชยโย
ตาแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว
3. นายเลา เชื้อไทย
ตาแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว
4. นายณฐพงษ์ จตุพรมาศทวี ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. จ่าสิบเอกสมบูรณ์ จรทอง ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. นางสาวญาดา หมื่นยุทธ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

หมายเหตุ

-2เริ่มประชุมเวลา 09.50 น.
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว เข้าห้องประชุมและ
เช็คองค์ประชุม สมาชิกสภาฯ มาประชุม 19 คน ลา 2 คน ครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เปิด
ประชุม เวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายบุญศรี บุญภา
- ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 1) นายวิลัย สังบัวดง ส.อบต.หมู่ท1ี่ และนายสานาญ วันนา
(ประธานสภาฯ)
ส.อบต.ม.2 ขออนุญาตลา 2) ได้รับหนังสือจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน โครงการธรรมชาติยาตรา ครั้งที่ 5
ตอน “ปั่นจักรยานบอกรักแม่น้ามูล ครั้งที่ 2” วัตถุประสงค์ และกาหนดการตาม
เอกสารที่แจกให้
นายธนานุวัฒน์ กมล
นายกอบต.

- เรื่องแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับการกาหนดความเหมาะสมของการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์
ในรูปแบบ (Zoning สืบเนื่องจากงบประมาณจากส่วนกลาง โครงการตาบลละ 5 ล้าน
บาท นาไปสู่การทางบประมาณ มีผลในเรื่องการจัดงบประมาณลงพื้นที่ในแต่ละตาบล
หมู่บ้าน ที่ดินส่วนใหญ่จะเป็นที่สาธารณประโยชน์ ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แล้วเกิด
ปัญหาว่า เงินเข้าสู่ระบบปกครองท้องที่ เมื่อจะทางบประมาณมีความจาเป็นจะต้องขอใช้
ที่ดิน เลยเกิดกระบวนการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทั่วประเทศ บางแห่งติดขัด บางแห่ง
ไม่ติดขัด ติดขัดในกรณีที่ต้องขออนุญาตใช้ที่ดินเพราะกฎหมายเขียนว่า ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ในท้องถิ่นใดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กากับดูแล สาธารณทุกแปลง หาก
จะต้องมีการรังวัดที่ทาง ที่ดิน หากตรงนั้นติดทางติดถนนสาธารณะ ติดที่นสล. ผู้รับรอง
แนวเขตจะต้องเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้การรับรอง จดไม่จด ขอใช้หรือไม่ขอใช้จึงมีการ
กาหนดความเหมาะสมของการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว หรือZoning
รายละเอียดตามสาเนาเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกคน สาระในหนังสือ มีแนวทางปฏิบัติการ
ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แนบมา ลงวันที่ 28 มกราคม 2559 แต่ผู้ใช้ที่ดินได้ใช้ก่อน
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นการสร้างกรอบแนวทางภายหลังดาเนินกิจกรรมนี้ จึงเกิด
ปัญหาหลายเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องนี้กรณีที่ขอใช้แล้วที่ดินไม่เกิดปัญหามีมากมาย แห่งที่ไม่มี
ปัญหาเลย เป็นที่โฉนด เช่น อบต.ดาเนินการก่อสร้างสถานีประปาที่สาธารธ ม.8,10 เป็นที่
สาธารณะแต่มีชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงเป็นที่โฉนดและทาเรื่องมอบ อุทิศที่ดินให้หน่วยงาน
ราชการเข้าดาเนินการลักษณะอย่างนี้ มีการทาหนังสือยินยอมก็จบเรื่อง มีที่ดินที่เป็นที่
สาธารณประโยชน์จริงๆ ก็เกิดปัญหา ที่ดินที่ไม่มีปัญหา แต่เกิดปัญหาภายใน เรื่องการ
สมยอม/ยินยอม ที่ดินสาธารณะประโยบชน์ หมู่ที่ 5 โรงงานคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ม.5
แรกๆไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องมาจากว่าเดิม ที่ดินตรงนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร โดยใช้ที่ดินของนางเดิน ตอนหลังมาเกิดปัญหาการก่อสร้าง ทาง
คณะกรรมการหมู่บ้านมีเป้าหมายจะก่อสร้างในที่ที่เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เดิมเป็น
โรงปุ๋ย แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ เพราะว่าที่แปลงนี้ ถูกโอนไปเป็นชื่อของนางเดิน ลา
เกาะกาง ไม่ใช่ชื่อของนายสารอง ลาเกาะกาง ผู้ซื้อในสมัยนั้น ผู้ขายให้ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี จึงได้ทาหนังสือฉบับหนึ่งขึ้นเป็นหนังสืออุทิศมอบที่ดินให้ดาเนินกิจการของ โรง
คัดเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ที่ 5 กรณีอย่างนี้ทาง่าย ที่ดินที่เป็นสาธารณะ ที่เป็นที่ราษฎรใช้
ประโยชน์ร่วมกันจะต้องเพิกถอนสิทธิ ขอใช้อย่างเร่งด่วน เพราะฉะนั้นจาเป็นที่ต้องทา
หนังสือขอใช้ที่ดิน ตามแผนกาหนดความเหมาะสมZoning ที่ดินแปลงใดที่ไม่ได้แบ่ง ตาม
Zoning ที่กาหนด มีติดขัดหลายเรื่อง จึงสามารถดาเนินการได้นั่นคือ การใช้ที่ดิน

-3ที่เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินที่เป็นสาธารณประโยชน์ของรัฐอีกประเภทหนึ่งคือ
เขตทางหลวง ขทล. งบประมาณที่ได้รับตาบลละ 5 ล้าน ม.9 และหมู่ 1 เป็นการทาราง
ระบาย เมื่อเช้า นายน้อม ใช้เจริญ เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร เพื่อมาบอกว่า
ชาวบ้านปลาคูณจะสร้างรางระบายน้า ปัญหาคือเมื่อหลายปีก่อนมีการทาคลองและขุด
ลอกเอาท่อลงติดท่อเรียบร้อย สามารถระบายน้าของหมู่9 ได้ แต่ปัญหาเกิดกับเจ้าของ
บอกว่าผู้ดาเนินการหรือผู้นาชุมชน ดาเนินการโดยไม่ได้บอกกล่าว เพราะฉะนั้นจึงขอแจ้ง
ให้ทุกท่านทราบ หากจะมีการขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ ที่หวงห้าม ที่เขตทางหลวง หรือที่
อื่นๆ อย่าลืมบอกแจ้งเจ้าของที่ดินด้วย เพราะสิทธิในการครอบครอง ดูแลทรัพย์สิน เป็น
ของเขา อาจจะนาไปสู่กรณีพิพาท ได้

- รับทราบ

ที่ประชุมสภาอบต.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที1่ ประจาปี 2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
นายบุญศรี บุญภา
- ได้เชิญคณะกรรมการตรวจสอบการประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
(ประธานสภาฯ)
ตาบลท่าหาดยาว ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง
ที่1 ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ไปพร้อมๆกัน
- โดยคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม ไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงาน
การประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์

ที่ประชุมสภาอบต.

ระเบียบวาระที่ 3

นายบุญศรี บุญภา
(ประธานสภาฯ)

นายนิเวศน์ หินซุย
ส.อบต.ม.4

กระทู้ถาม
3.1 เรื่องเงินงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีระจาปี 2558 ที่กันไว้ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้า จากบ้านนายบุญเทา อนันต์ – บ้าน
นายสมัคร เชิงหอม จะดาเนินการเมื่อไร
ผู้เสนอกระทู้ นายนิเวศน์ หินซุย ส.อบต.ม.4
-

เรื่องเงินงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีระจาปี 2558 ที่กันไว้ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้า จากบ้านนายบุญเทา อนันต์-บ้าน
นายสมัคร เชิงหอม จะดาเนินการเมื่อไร เชิญ นายนิเวศน์ หินซุย ส.อบต.ม.4
ผู้เสนอกระทู้

- ได้เรียนถามประธานสภาอบต.ไปยังผู้บริหารท้องถิ่น ถึงเรื่องเงินงบประมาณที่ขอให้
ฝ่ายสภาอนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปีไว้นั้น ขณะนี้เวลาล่วงเลยมานาน โดยส่วนตัวยังไม่
เห็นสักโครงการ เพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้ จึงได้เสนอกระทู้ถามถึงโครงการ
ที่กันไว้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้า จากบ้านนาย
บุญเทา อนันต์-บ้านนายสมัคร เชิงหอม ม.4 ทางผู้บริหารดาเนินการแล้วหรือยัง
หรืองบประมาณตกไปแล้ว หรือมีงบประมาณหรือยัง และจะดาเนินการเมื่อไร
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ประธานสภาฯ

- ได้เชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว ตอบกระทู้ของนายนิเวศน์
หินซุย ส.อบต.ม.4

นายธนานุวัฒน์ กมล
(นายกอบต.)

- ได้ตอบกระทู้ ตามที่ได้มีกระทู้ถามเกี่ยวกับงานเคหะชุมชน โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้า จากบ้านนายบุญเทา อนันต์-บ้านนายสมัคร
เชิงหอม เป็นคาถามที่จะช่วยกระตุ้นการทางานของฝ่ายบริหาร และเป็นเรื่องที่คุย

กันหลายครั้ง มีงบประมาณที่จะดาเนินการ 147,000 บาท เป็นโครงการที่ยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ที่ยังไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากเจ้าหน้าที่อ้างว่ารอรายงานการ
ประชุมรับรองการขออนุมัติกันเงินจากฝ่ายสภาอบต. หากแต่เรื่องนี้นายกได้มีการ
สั่งการนานแล้ว ฝากเจ้าหน้าที่งบประมาณกระตุ้น ติดตามงานจากเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทั้งส่วนโยธา ส่วนการคลัง เอกสารรายงานขอซื้อ-จ้างได้ผ่านขั้นตอนมา
หรือยัง หากไม่มีรายงานขอซื้อ-จ้าง ผู้รับจ้างลงงานก็ผิด ผิดปกติในเรื่องพัสดุ
เข้าใจคาถามของผู้ถามคงอยากให้ดาเนินการให้เร็วกว่านี้ เพราะกันเงินมาแล้ว
ฝากผู้เกี่ยวข้องให้ติดตามผู้บริหารด้วยว่าโครงการที่ขอกันเงินไว้ จะดาเนินในไตร
มาสแรกของปี 2559 จากทั้งหมด 6 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จานวน 17,000
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

บาท(ตามแบบอบต.กาหนด)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้าน นางคาตา ลาวัน ถึง
บ้านพ่อจันทร์ ผารัตน์ หมู่ที่ 2 จานวน 99,300 บาท (ตามแบบอบต.กาหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้า จากสุดถนนคสล.เดิมสาย
บ้านนายบุญเทา อนันต์ ถึง บ้านนายสมัคร เชิงหอม บ้านศรีโพนทอง หมู่ที่ 4 จานวน
147,000 บาท (ตามแบบอบต.กาหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกกรีตเสริมเหล็กจากสุดถนน คสล.เดิมบ้านโนนสูง ถึง แยก
ถนน รพช. บ้านโนนสูง หมู่ที่7 จานวน 183,000 บาท (ตามแบบอบต.กาหนด)
โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกไปบ้านศรีโพนทอง – บ้านนาง
นาง พัตรสิงห์ หมู่ที่9 บ้านปลาคูณ จานวน 142,000 บาท (ตามแบบอบต.กาหนด)
โครงการปรับปรุงถนนดิน สายท่าทรายหาญทรงศักดิ์ – ปากปลาค้าว หมู่ที่1 บ้านปลา
คูณ จานวน 232,000 บาท (ตามแบบอบต.กาหนด)

ยกเว้น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของหมู่ที่ 7 งบประมาณ
183,000 บาท ทั้งนี้ทางผู้บริหารจะเสนอเข้าที่ประชุมสภาพิจารณาแปรญัตติกัน
ต่อไปว่าจะเอาไปทาโครงการอะไร ส่วนเรื่องการบริหารการรับมอบนโยบาย
นายกได้มอบหมายให้ นายเลา เชื้อไทย และนายเอี่ยม ไชยโย รองนายกอบต.
ช่วยดูแลความเรียบร้อยด้วย
ว่าที่ร้อยตรีณัชพล สังวร
ปลัดอบต.
เลขานุการสภาอบต.

- ได้ขออนุญาตเพิ่มเติม ต่อจากนายกอบต. ด้วยส่วนโยธามีข้าราชการเพียงคนเดียว
ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการตาบลละ 5 ล้าน ผู้ที่
จะสามารถควบคุมงานได้ ต้องเป็นข้าราชการ ตามหลักการควบคุมงาน
จึงมีความจาเป็นที่ต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ดาเนินการ ที่ผ่านมาการจ่ายขาดเงิน
สะสมของอบต. แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎร มาตรงนี้นายกได้สั่งการ
อยู่ตลอด ปลัดเองก็ได้เข้าไปบอกว่าให้รีบวางตารางงานให้เรียบร้อย

ที่ประชุมสภาอบต.

นายบุญศรี บุญภา
ประธานสภาอบต.

-5ความจริงการรอรับรายงานการประชุมสภามันไม่ใช่ประเด็น ประเด็นอยู่ที่ว่าคน
ของเรามีจากัด เพราะไหนจะโครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ของ ม.8,10 มา
ต้องประกาศ กระบวนการในการดาเนินการยาวเมื่อเดือนที่แล้ว ทางช่างเองก็
ต้องไปติดต่อผู้เจาะ รวมถึงประสานเรื่องขอใช้ที่สาธารณประโยชน์กับสานักงาน
ที่ดินจังหวัด ซึ่งก็ได้รับคาแนะนาจาก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ว่า หาก
เป็นที่ส่วนบุคคล หรือเอกชน จะเร็วและง่ายกว่า ตรงนี้ส่วนโยธาก็ได้ประสาน นี้
จึงเป็นที่มาของประเด็นคาถามของ นายนิเวศน์ หินซุย ส.อบต.ม.4
- รับทราบ
3.2 เรื่องป้ายบอกทางในเขตตาบลท่าหาดยาว
ผู้เสนอกระทู้ นายสะอาด ยางงาม ส.อบต.ม. 6
- ได้เชิญ นายสะอาด ยางงาม ส.อบต.ม. 6 ผู้เสนอกระทู้

นายสอาด ยางงาม
ส.อบต.ม.6

- ได้กระทู้ถามเรื่องป้ายบอกทางในเขตตาบลท่าหาดยาว ว่าบางครั้งผู้คนสัญจรไป-มา จาก
ท้องถิ่นอื่น ก็ไม่ทราบเส้นทาง อย่างเส้นทางลัดไปอาเภอรัตนบุรี ทางไปสถานที่ท่องเที่ยว
ท่าหาดยาว ทางไปองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว เป็นต้น ทางผู้บริหารจะ
พิจารณาดาเนินได้หรือไม่

นายธนานุวัฒน์ กมล
(นายกอบต.

- น่าจะเป็นเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จะได้อภิปรายความต้องการร่วมกัน ว่าจุดไหนเป็นจุด
ไหน หรือพูดช่วยนายกในการขอ เช่น ขอที่กั้นจุดเสี่ยง หมุดถนน เสาสีขาวดาข้างถนน
อย่างนี้ รวมถึงเครื่องหมายจราจร ป้ายห้ามแซง ป้ายบอกทางหากเป็นถนนที่หน่วยงาน
อื่นรับผิดชอบจะได้ทาเรื่องขอป้ายไปยังหน่วยงานนั้น แต่เมื่อมีคาถามก็จะตอบว่าเราจะ
ทาหากภารกิจใดนั้น เป็นภารกิจในอานาจหน้าที่และมีงบประมาณ
- รับทราบ

ที่ประชุมสภาอบต.

3.3 เรื่องแหล่งน้าเพื่อการเกษตร โครงการขุดลอกกุดโจน กุดถ่าน กุดเทา
ผูเ้ สนอกระทู้ นายบุญชู คันทจันทร์ ส.อบต.ม.9
นายบุญศรี บุญภา
ประธานสภาอบต.

- ได้เชิญ นายบุญชู คันทจันทร์ ส.อบต.ม.9 เสนอกระทู้

นายบุญชู คันทจันทร์
ส.อบต.ม.9

- ได้กระทู้ถามเกี่ยวกับโครงการขุดลอกกุดโจร กุดถ่าน กุดเทา ที่ได้เสนอนายกอบต.ไป
เป็นประการใด มีความคืบหน้าอย่างไร จะดาเนินการได้เมื่อใด เนื่องจากว่าแหล่งน้านี้
เป็นแหล่งน้าที่มีความสาคัญต่อเกษตรกร อย่างกุดเทามีความคืบหน้าอย่างไร ขอบคุณ

นายธนานุวัฒน์ กมล
(นายกอบต.

- เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่า ได้ทาโครงการผ่านจังหวัดไปแล้ว และได้มีตัวแทนจากฝ่ายโครงการ
ชลประทานขอนแก่น ได้มาจับจีพีเอส ตาแหน่งโครงการแล้ว และโดยส่วนตัวเชื่อว่าใกล้
ความจริงแล้ว แต่จะเป็นเมื่อไรนั้นนายกเองก็ตอบไม่ได้ เพราะงบประมาณที่ใช้
ดาเนินการเป็นจานวนเงินที่มาก และเป็นเงินนอกงบประมาณ เป็นโครงการที่เกิน
ศักยภาพ อบต.

ว่าที่ร้อยตรีณัชพล สังวร
ปลัดอบต.
เลขานุการสภาอบต.
ที่ประชุมสภา

- เบื้องต้นหากเป็นงบประมาณไม่มาก ทางองค์การบริหารส่วนตาบลย่อมช่วยเหลืออยู่
แล้ว แต่หากเป็นโครงการที่เกินศักยภาพเราก็คงต้องรอ
- ที่ประชุมรับทราบ
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นายบุญศรี บุญภา
(ประธานสภาฯ)
นายประสาท เสาร์โมกข์
ส.อบต.ม.8
นายวาด ไชยา
ส.อบต.ม.6
ผู้รับรองที่1
นายสมศักดิ์ เสียงเพราะ
ส.อบต.ม.3
ผู้รับรองที่2

ญัตติที่เสนอใหม่
4.1 เรื่อง เกี่ยวกับข้อบัญญัติตาบล เรื่องการขุดดิน ถมดินในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าหาดยาวที่เคยนาเข้าสภาพิจารณาครั้งก่อน อยากให้นามาปรับใช้บังคับในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว
ผู้เสนอญัตติ นายประสาท เสาร์โมกข์ ส.อบต.ม.8
ผู้รับรองที่1 นายวาด ไชยา ส.อบต.ม.6
ผู้รับรองที่2 นายสมศักดิ์ เสียงเพราะ ส.อบต.ม.3
- ได้เชิญ นายประสาท เสาร์โมกข์ ส.อบต.ม.8 ผู้เสนอญัตติ
- จากที่ประสบ รถขนดินขนเกินเวลา วิ่งแรง วิ่งไม่เป็นเวลา ถนนเสียหาย เสร็จงานก็หนี
เหตุนี้จึงได้ยื่นญัตติเพื่อที่จะได้นามาปรับใช้บังคับกับกลุ่มนายทุนเหล่านี้ ให้ได้ตระหนักถึง
ความเสียหายของส่วนรวม
- ในแต่ละปีมีการขุดดิน ถมที่เป็นจานวนมาก ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว
เสียโอกาสในการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขุดดิน ถมดิน องค์การบริหารส่วนตาบลน่าจะมี
อานาจเข้าไปดูแล เพราะขุดเยอะ ถมน้อย ถมมาก แม้แต่การแจ้งขออนุญาตขุด/ถม มีการ
แจ้งอบต.ก่อนหรือไม่ การถมต่าสูงก็เกิดปัญหาทั้งสิ้น ประเด็นนี้สาคัญจึงรับรองญัตตินี้
- เรื่องนี้เป็นปัญหากันแทบทุกหมู่บ้าน หมู่ที่3 มีทางโค้งอันตราย รถดินก็วิ่งแรง วิ่งเร็ว
อยากให้มีกฎบังคับการขุดดิน ถมดิน จึงรับรองญัตตินี้

นายบุญศรี บุญภา
ประธานสภาอบต.

- มีสมาชิกท่านอื่นต้องการอภิปราย เพิ่มเติม

นายศราวุฒิ นุโยค
รองประธานสภา

- ญัตตินี้เป็นญัตติที่ต้องการให้ฝ่ายบริหารได้จัดทาร่างข้อบัญญัติตาบล เกี่ยวกับการขุดดิน
ถมดิน ซึ่งประกอบด้วย หลักการของร่างข้อบัญญัติ และเหตุผลของร่างข้อบัญญัติ จาก
ร่างเดิมที่สภาฯ เคยได้เห็นชอบและได้ส่งให้นายอาเภอโพนทรายพิจารณาก็ติดที่กฎหมาย
ซึ่งเราไม่สามารถทาได้ นอกจากเราจะยกฐานะเป็นเทศบาล หากมีข้อบัญญัติก็ถือว่าเป็น
สิ่งที่ดีในเขตอบต.เรา นี้ก็อยากฝากผู้บริหารได้นาเรื่องการจัดทาร่างข้อบัญญัติ เพื่อใช้
บังคับเรื่องการขุดดิน ถมดิน เพื่อสร้างความสะดวกสบาย เหตุผลหลายอย่างจากการขุด
ถมดิน เช่น ถมดินแล้วไม่มีที่กั้นดินฝนตกเกิดชะล้างดินบนถนน เท่าที่เห็นยังคิดอย่างว่าถม
เท่าใดถึงจะเป็นมาตรฐาน ต่างคนต่างมีเงินก็ถมกันสูงขึ้นๆ คนไม่มีก็นอนรออยู่อย่างนั้น
จนกว่าจะมีเงินมาถม ซึ่งเป็นปัญหา จึงเห็นชอบกับผู้เสนอญัตติให้สภาพิจารณาทาอย่างไร
ถึงจะเป็นระเบียบ มีผลบังคับ

นายบุญศรี บุญภา
ประธานสภาอบต.

- เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว ชี้แจง

นายธนานุวัฒน์ กมล
นายกอบต.

- เป็นสิทธิตามกฎหมายกาหนด ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติ
ตาบลเกี่ยวกับเรื่องใด ให้บังคับใช้ ให้ประชาชนปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในทางบวกกับ
ชุมชน หรือเป็นการบังคับผู้กระทาผิดว่าด้วยเรื่องนั้นๆ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร หรือหาก
ไม่ปฏิบัติ หรือเมื่อผิดกับข้อใดที่ได้ตราไว้ที่ไม่ขัดกับกฎหมายหลัก ถ้าฝ่าฝืนแล้วต้องปรับ
หรือมีโทษอย่างไร นี่เรียกว่าข้อบังคับหรือข้อบัญญัติ เพราะฉะนั้นขั้นตอนวิธีการที่ได้ฟัง
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นายบุญศรี บุญภา
ประธานสภาอบต.
ว่าที่ร้อยตรีณัชพล สังวร
ปลัดอบต.
เลขานุการสภาอบต.

นายบุญศรี บุญภา
ประธานสภาอบต.
ที่ประชุมสภาอบต.

- เรื่องนี้เคยนาเข้าสภาพิจารณาแล้วครั้งหนึ่ง สภาเห็นชอบแล้ว ฝ่ายกฎหมายเสนอเพื่อขอ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นข้อบัญญัติตาบล มันไม่ผ่าน โดยขัดกับอานาจหน้าที่ที่
เรามีอยู่ ขัดกับกฎหมายโยธาธิการและผังเมือง ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถที่
จะดาเนินการได้ แต่ช่องทางในการทาเรื่องนี้ มีช่องทางอย่างไรสามารถทาอย่างไรได้บ้าง
ทาเป็นข้อบัญญัติไม่ได้ ทาเป็นข้อบังคับไม่ได้ ทาเป็นประกาศห้ามแต่ละชุมชน รถบรรทุก
เท่าใด ถมแค่ไหน วิธีที่จะออกเป็นข้อประกาศ เข้าบ้างเป็นบางข้อ เราออกไปประชาคม
นาความคิดเห็นของชาวบ้านมาเป็นประกาศตาบลได้ อยากฝากท่านประธานว่าเรื่องนี้ไม่
ควรจบ เรื่องนี้มันมีขั้นตอนการจัดทาข้อบัญญัติอยู่ เมื่อนาเข้าสู่สภาขอความเห็นสภาว่า
จะดาเนินการต่อหรือไม่ สมมติว่าวันนี้มีมติให้ดาเนินการต่อ โดยให้ใช้ร่างเดิมมาขัดเกลา
ปรับปรุง โดยขั้นตอนมีดังนี้ 1) แต่งตั้งกรรมการยกร่าง ประกอบด้วย นายกอบต. ปลัด
อบต.นิติกร หัวหน้าส่วนโยธา และตัวแทนฝ่ายสภาอบต. นี้เป็นคณะกรรมการร่าง แต่ขั้น
แรกที่จะทาวันนี้คือขอมติจากที่ประชุมสภา ว่าจะให้ดาเนินการเกี่ยวกับญัตตินี้อย่างไร
หากจะทาเป็นประกาศตาบลนายกก็ออกประกาศไป
- ได้เชิญปลัดอบต.ชี้แจงเพิ่มเติม
- ตามญัตติที่สมาชิกสภาอบต.ได้เสนอเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติการขุดดินถมดิน เพื่อต้องการ
ให้มีการปรับปรุงข้อบัญญัติเดิมที่มีการพิจารณามาแล้ว การออกข้อบัญญัติเป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อน ประเด็นหลักคือเราต้องยึดกฎหมาย ไม่ขัดกับกฎหมายหลักหรือขัดกับ
พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน เอากฎหมายมาดูกันว่าสิ่งที่เราจะทามันขัดกันหรือไม่ ทีนี้เรามาดู
บริบทพื้นที่เรามีปัญหาอะไร 1)หากว่าเราตราออกไปแล้วถ้าไม่ทา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติตาบลก็จะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ก็จะเป็นความผิด ตาม
ประมวลกฎมายอาญาทันที พ.ร.บ.ขุดดินก็เปรียบเหมือน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ที่หากว่า
เป็นกฎหมายก็จะบังคับว่าเราจะต้องทา อย่างนายกกล่าวไว้ 2 ประเด็นคือ เราจะเดินต่อ
ไหม หากมติสภาว่าต่อ เราก็จะต้องแต่งตั้งกรรมการยกร่าง แล้วไปศึกษาว่าเราจะร่วม
ประเด็นใดบ้าง ที่จะไม่ขัดกับ พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ยกประเด็น
ปัญหาขึ้นมาพูดคุยกัน ที่ผ่านมาเรามีกรรมการกิจการสภาในส่วนนี้เราจะได้คุยกัน
เจ้าหน้าที่ก็จะได้เรียนรู้ ต่างฝ่ายต่างได้แลกเปลี่ยน เกิดเป็นสิ่งดีต่อชุมชน หาโอกาส
พูดคุยประชุมกันโดยคณะกรรมการยกร่าง ก่อนจะนาร่างเข้าสู่สภาพิจารณา เห็นด้วยใน
ฐานะเลขานุการสภาอบต.
- ขอมติที่ประชุมสภาเห็นด้วยที่จะให้มีการจัดทาร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่องการขุดดินถมดิน
-

มีมติเห็นด้วย 17 เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
ที่ประชุมสภามีมติเห็นด้วยให้จัดทาร่างข้อบัญญัติตาบล เรื่อง การขุดดินถมดินด้วยเสียงข้าง
มาก

นายบุญศรี บุญภา
ประธานสภาอบต.
นายประสาท เสาร์โมกข์
ส.อบต.ม.8
ที่ประชุมสภาอบต.
นายบุญศรี บุญภา
ประธานสภาอบต.
นายวาด ไชยา
ส.อบต.ม.6
ที่ประชุมสภาอบต.
นายบุญศรี บุญภา
ประธานสภาอบต.
นายสมศักดิ์ เสียงเพราะ
ส.อบต.ม.3
ที่ประชุมสภาอบต.
นายบุญศรี บุญภา
ประธานสภาอบต.
นายสมพงษ์ อาจวงษา
ส.อบต.ม.10
ที่ประชุมสภาอบต.
นายบุญศรี บุญภา
ประธานสภาอบต.
นายรังสรรค์ กมลเลิศ
ส.อบต.ม.10
ที่ประชุมสภาอบต.
นายบุญศรี บุญภา
ประธานสภาอบต.

-8- ได้ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้ที่จะทาหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายสภา ในคณะกรรมการยก
ร่างข้อบัญญัตินี้ จานวน 5 คน
- ได้เสนอชื่อ นายบุญศรี บุญภา ประธานสภาอบต. เป็นกรรมการยกร่าง คนที่1
นายสมศักดิ์ เสียงเพราะ ส.อบต.ม.3 รับรอง นายทองมี จันทร์ไทย ส.อบต.5 รับรอง
- ไม่มีผู้เสนอรายอื่น
- ต่อไปพิจารณาคณะกรรมการยกร่างคนที่ 2
- ได้เสนอชื่อ นายศราวุฒิ นุโยค รองประธานสภาอบต. เป็นกรรมการยกร่าง คนที่ 2
นายประสาท เสาร์โมกข์ ส.อบต.ม.8 รับรอง และนายนายสมพงษ์ อาจวงษา ส.อบต.10 รับรอง
- ไม่มีผู้เสนอรายอื่น
- ต่อไปพิจารณาคณะกรรมการยกร่างคนที่ 3
- ได้เสนอชื่อ นายประสาท เสาร์โมกข์ ส.อบต.ม.8 เป็นกรรมการยกร่าง คนที่ 3
นายบุญเรือง แก่นคา ส.อบต.ม.3 รับรอง นายรังสรรค์ กมลเลิศ ส.อบต.10 รับรอง
- ไม่มีผู้เสนอรายอื่น
- ต่อไปพิจารณาคณะกรรมการยกร่างคนที่ 4
- ได้เสนอชื่อ นายบุญชู คันทจันทร์ ส.อบต.ม.9 เป็นกรรมการยกร่าง คนที่ 4
นายสุวัฒน์ ผานัด ส.อบต.ม.8 รับรอง และ นายสานาญ วันนา ส.อบต.2 รับรอง
- ไม่มีผู้เสนอรายอื่น
- ต่อไปพิจารณาคณะกรรมการยกร่างคนที่ 5
- ได้เสนอชื่อ นายวิเชียร นาเมืองรักษ์ ส.อบต.ม.7 เป็นกรรมการยกร่าง คนที่ 5
นายทองมี จันทร์ไทย ส.อบต.ม.5 รับรอง นายวัชรินทร์ สังบัวดง ส.อบต.1 รับรอง
- ไม่มีผู้เสนอรายอื่น
- สรุปไม่มีผู้คัดค้านหรือเห็นต่างจากที่ได้มีการเสนอรายชื่อ ดังนั้นรายชื่อกรรมการยกร่างฯ
จานวน 5 คน ดังนี้

1)
2)
3)
4)
5)

ที่ประชุมสภาอบต.

-

นายบุญศรี บุญภา ประธานสภาอบต.
นายศราวุฒิ นุโยค รองประธานสภาอบต.
นายประสาท เสาร์โมกข์ ส.อบต.ม.8
นายบุญชู คันทจันทร์ ส.อบต.ม.9
นายวิเชียร นาเมืองรักษ์ ส.อบต.ม.7 ร่วมกับ ปลัดอบต. ผอ.กองช่าง และนิติกร

รับทราบและมีมติให้นายก อบต. ปลัดอบต. ผอ.กองช่าง และนิติกร ร่วมเป็น
คณะกรรมการร่าง
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
นายบุญศรี บุญภา
(ประธานสภาฯ)

- ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล อภิปรายเรื่องอื่นๆ

นายรังสรรค์ กมลเลิศ
ส.อบต.ม.10

- ได้อภิปรายเกี่ยวกับไมโครโฟนห้องประชุมสภาที่ชารุด ไม่ครบโต๊ะ อยากให้ผู้บริหารจัดหา
ด้วยครับ

นายนิเวศน์ หินซุย
ส.อบต.ม.4

- ได้อภิปรายว่า จาได้ว่าเมื่อครั้งการประชุมที่แล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเรียนต่อที่
ประชุมว่าจะนารายงานสถานะการเงินการคลัง และชี้แจงงบประมาณ/ผลการดาเนินงานปี
2558 จาได้ว่านายก อบต. จะให้เจ้าหน้าที่จัดทารายงานเสนอสภาเพื่อทราบในการประชุมสภา
ครั้งนี้ แต่วันนี้ยังไม่เห็น

นายวิเชียร นาเมืองรักษ์
ส.อบต.ม.7

- เรื่องประปา เกี่ยวกับมอเตอร์หรือไดนาโม ที่เอาไปซ่อมแล้วเสร็จหรือยัง ผู้ผลิตประปาฝากถาม

นายบุญศรี บุญภา
(ประธานสภาฯ)
นายธนานุวัฒน์ กมล
นายกอบต.
ว่าที่ร้อยตรีณัชพล สังวร
ปลัดอบต.
เลขานุการสภาอบต.

- เชิญนายกอบต.ชี้แจง
- อภิปรายขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกิจการสภาทารายงานขอจัดซื้อเพิ่ม และ ขออนุญาตให้
เชิญปลัดอบต.ชี้แจงเพิ่มเติม

- ได้แจ้งให้กองคลังจัดทาให้ทันการประชุมสภาอบต. ครั้งหน้า เกี่ยวกับไมโครโฟนห้อง
ประชุม เจ้าหน้าที่ได้รายงานขอซื้อผ่านมาที่ปลัดถึงนายกอบต.แล้ว แต่เนื่องจากว่า
ไมโครโฟนจัดเป็นครุภัณฑ์ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ชะลอเรื่องขอจัดซื้อไว้
โดยจะให้ที่ประชุมสภาอบต. พิจารณาอนุมัติก่อนเกี่ยวกับไดนาโมสูบน้าที่เอาไปซ่อม ซ่อม
เสร็จแล้ว

ที่ประชุมสภาอบต.

- รับทราบ

นายบุญศรี บุญภา
(ประธานสภา อบต.)

- การประชุมสภาอบต.ครั้งต่อไป วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ขอให้สมาชิกสภาอบต.ได้ยื่น
ญัตติหรือกระทู้ถามได้ที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อที่จะได้จัดเข้าสู่ระเบียบวาระ ใน
วันนี้เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานสภาอบต.จึงขอ
เลิกประชุม เวลา 13.50 น.
ว่าที่ร้อยตรี

ณัชพล สังวร
(ณัชพล สังวร)

ผูจ้ ดรายงานประชุม

บุญศรี บุญภา
(นายบุญศรี บุญภา)

ผู้ตรวจรายงานประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว
(ลงชื่อ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2559
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว
*****************
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ขอเชิญร่วมโครงการธรรมชาติยาตรา
1.2 แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการจัด Zoning การใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที1่ /2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้
3.1 เรื่องเงินงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 ที่กันไว้ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้า จากบ้านนายบุญเทา อนันต์ ถึง บ้าน
นายสมัคร เชิงหอม จาดาเนินการเมื่อใด
ผู้เสนอกระทู้ นายนิเวศน์ หินซุย ส.อบต.ม.4
3.2 เรื่องป้ายบอกทางในเขตตาบลท่าหาดยาว
ผู้เสนอกระทู้ นายสะอาด ยางงาม ส.อบต.ม.6
3.3 เรื่องแหล่งน้าเพื่อการเกษตร โครงการขุดลอกกุดโจน กุดถ่าน กุดเทา
ผู้เสนอกระทู้ นายบุญชู คันทจันทร์ ส.อบต.ม.9
ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติที่เสนอใหม่
4.1 เกี่ยวกับข้อบัญญัติตาบล เรื่องการขุดดินถมดิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าหาดยาว ที่เคยนาเข้าสภาพิจารณาครั้งก่อน อยากให้นามาปรับใช้บังคับในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว
ผู้เสนอญัตติ นายประสาท เสาร์โมกข์ ส.อบต.ม.8
ผู้รับรองที่1 นายวาด ไชยา ส.อบต.ม.6
ผู้รับรองที่2 นายสมศักดิ์ เสียงเพราะ ส.อบต.ม.3

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

