๑
สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
รำยชื่อผู้มำประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – นำมสกุล
๑
นายสวาท หงษ์อินทร์
๒
นายสุรศักดิ์ รัตนวัน
๓
นายประดับ อรรคบุตร
๔
นายชาติชาย คาโสภา
๕
นายสมศรี บุญราช
๖
นายนุกูล บุญราช
๗
นายวีระ จันทะพันธ์
๘
นายสุบรรณ นนทะวงษ์
๙
นายโส บุญช่วย
๑๐
นายบุญส่ง ภูนุภา
๑๑
นายสมาน รัตนวัน
๑๒
นายทองสูรย์ จันทพันธ์
๑๓
นายทองแดง บุญราช
๑๔
นายบรรจง หินกอง
๑๕
นายปุ่น เสียงอ่อน
๑๖
น.ส.ปราณี รัตนวัน
๑๗
นายทวี จันทะพันธ์
๑๘
นายวิจิตร พันธ์ไผ่
๑๙
นายวรากร รัตนะวัน
๒๐
นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว
๒๑
นายประยูร รัตนวัน
นายกิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์
๒๒

ตำแหน่ง
ส.อบต.ไผ่ ม.๓
ประธานสภา
รองประธานสภาฯ
ส.อบต.ไผ่ ม.๓
ส.อบต.ไผ่ ม.๘
ส.อบต.ไผ่ ม.๑๒
ส.อบต.ไผ่ ม.๘
ส.อบต.ไผ่ ม.๗
ส.อบต.ไผ่ ม.๖
ส.อบต.ไผ่ ม.๔
ส.อบต.ไผ่ ม.๗
ส.อบต.ไผ่ ม.๙
ส.อบต.ไผ่ ม.๑
ส.อบต.ไผ่ ม.๑
ส.อบต.ไผ่ ม.๑๐
ส.อบต.ไผ่ ม.๒
ส.อบต.ไผ่ ม.๑๑
ส.อบต.ไผ่ ม.๑๑
ส.อบต.ไผ่ ม.๕
ส.อบต.ไผ่ ม.๑๐
ส.อบต.ไผ่ ม.๔
เลขานุการสภาฯ

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – นำมสกุล
๑
นายธีรักพงษ์ รัตนะวัน
๒
นายไพโรจน์ รัตนวัน
๓
นางจารุณี จาปาพันธ์
๔
นางสุดาพร อาไพ

ตำแหน่ง
รองนายก อบตไผ่
รองนายก อบต.ไผ่
เลขานุการนายกฯ
รองปลัด อบต.ไผ่

ลำยมือชื่อ
สวาท หงษ์อินทร์
สุรศักดิ์ รัตนวัน
ประดับ อรรคบุตร
ชาติชาย คาโสภา
สมศรี บุญราช
นุกูล บุญราช
วีระ จันทะพันธ์
สุบรรณ นนทะวงษ์
โส บุญช่วย
บุญส่ง ภูนุภา
สมาน รัตนวัน
ทองสูรย์ จันทพันธ์
ทองแดง บุญราช
บรรจง หินกอง
ปุ่น เสียงอ่อน
ปราณี รัตนวัน
ทวี จันทะพันธ์
วิจิตร พันธ์ไผ่
วรากร รัตนะวัน
ศิลป์ชัย แว่นแก้ว
ประยูร รัตนวัน

หมำยเหตุ

กิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์

ลำยมือชื่อ
ธีรักพงษ์ รัตนะวัน
นายไพโรจน์ รัตนะวัน
จารุณี จาปาพันธ์
สุดาพร อาไพ

หมำยเหตุ

/๕.นายพิพัฒน์...

๒
๕
๖
๗
๘
๙

นายพิพัฒน์ พรหมโลก
น.ส.ปุณิกา เนื้อทอง
นางปวันรัตน์ อัคบุตร
น.ส.อินทิราภรณ์ คาแสน
นายสุนทร แสงใสย์

ผอ.กองช่าง
นักวิเคราะห์ฯ
หัวหน้าสานักงานปลัด
ผอ.กองการศึกษา
นิติกร

พิพัฒน์ พรหมโลก
ปุณิกา เนื้อทอง
ปวันรัตน์ อัคบุตร
อินทิราภรณ์ คาแสน
สุนทร แสงใสย์

เปิดประชุมเวลำ
๐๙.๓๐น.
เมื่อที่ประชุมมาพร้อมกันแล้ว ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ
ระเบียบวำระที่ ๑
ประธำนสภำฯ

เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
๑.๑ เรื่อง แนะนาเจ้าหน้าที่ใหม่
- นายเกรียงศักดิ์ นาครินทร์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองคลัง
- นายประกาศิต ขันธะชัย ตาแน่ง นายช่างโยธา สังกัดกองช่าง
๑.๒ เรื่องพนักงานจ้าง รายนางสาวนิตยา พาหา ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัดกองคลัง ลาออกเพื่อเข้ารับราชการในตาแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ สังกัด
อบต.กุดกุง อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
๑.๓ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลา พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน ออกไปอีก ๑ เดือน ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขอให้ทุกท่านได้
ติดตามสถานการณ์และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๑.๔ กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจาปี ๒๕๖๒ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ท่านใดที่ยังไม่ยื่น
สามารถยื่นได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือที่สานักงานสรรพากร อาเภอราษีไศล

ระเบียบวำระที่ ๒
ประธำนสภำฯ

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุ การสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ อ่านรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๔ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด

เลขำนุกำรสภำฯ

อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด

ประธำนสภำฯ

ตามที่ท่านเลขาฯ ได้อ่านรายงายการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ และ
ตามสาเนาที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่าน มีท่านใดที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือมีส่วน
หนึ่งส่วนใดขาดหายไป หรือไม่ถูกต้องสมบูรณ์ สามารถเสนอแก้ไขได้

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
/ประธานสภาฯ...

๓
ประธำนสภำฯ

ถ้าที่ประชุมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง กระผมขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุม
สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๒

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๒

ระเบียบวำระที่ ๓

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทรำบ
๓.๑ รำยงำนผลดำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่ รอบเดือนเมษำยน
(ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๒ – มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๓)
๑. กำรด ำเนิ น กำรในงบประมำณข้ อ บั ญ ญั ติ ตำบล เรื่ องงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
แผนงานอุตสาหกรรมและงานโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อยู่ระหว่าง
การทาสัญญา จานวน ๔ โครงการ ดังนี้
- โครงการก่ อ สร้ า งผิ ว จราจรคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งบ้ า น
หัวหนอง หมู่ที่ ๘ (สายทางหน้าโรงเรียนบ้านไผ่ ถึงบ้านนายสวัส ดิ์ จันทะพันธ์)
งบประมาณ ๑๔๙,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ก่อสร้างภายในที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ งบประมาณ ๒๒๒,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก พื้นที่ก่อสร้ างบ้านไผ่ หมู่ที่ ๑๑ (สาย
ทางหนองอีตีบ – หัวดอน) งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐ บาท
- โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก พื้นที่ก่อสร้างบ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๑๒
(สายทางที่ดินนายสวัสดิ์ อานวย ถึง สามแยกไปบ้านเมี่ยง) งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐
บาท
ค่าที่ดินและสิ่งปลู กสร้าง กองการศึก ษา ดาเนินการแล้ว จานวน ๑ โครงการ
- โครงการปรับภู มทั ศน์ภ ายในศูนย์ พัฒ นาเด็ก เล็ ก องค์การบริห ารส่ ว น
ตาบลไผ่ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. กำรด ำเนิ น กำรในงบประมำณอุ ด หนุ น เฉพำะกิ จ กรมส่ งเสริ ม กำร
ปกครองท้องถิ่น
อยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง จานวน ๒ โครงการ
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.
๑๑๔ – ๐๔ สายทางบ้านคูสระ ถึงห้วยพระบาง วงเงินงบประมาณ ๓,๑๒๐,๐๐๐
บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.
๑๑๔ – ๐๓ สายทางบ้านเมี่ยง – บ้านหนองดุม วงเงินงบประมาณ ๔,๓๒๐,๐๐๐
บาท

/อยู่ระหว่างการ...

๔
อยู่ระหว่างการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิค ส์ e bidding จานวน ๑ โครงการ
- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ – ๑๐๐ คน (ฐาน
แผ่) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ หมู่ที่ ๔ (ราคากลาง ๒,๖๖๑,๑๕๑.๒๓
บาท) พื้นที่ดาเนินการองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
๓. กำรดำเนินกำรในกำรป้องกันไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)
- โครงการพลังคนไทย ป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID – ๑๙) ดาเนินการจัด
ฝึกอบรมการทาหน้ากากอนามัย จานวน ๖๐ คน จัดทาหน้ากากอนามัย ได้ ๔,๖๐๐
ชิ้น งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ดาเนิ นการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เครื่องวัด
อุณหภูมิ ๔ เครื่อง เจลล้างมือ ถุงมือ) งบประมาณ ๒๐,๔๖๐ บาท
๓.๒ กำรประเมินคุณ ธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนิน งำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ กรณีเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (ITA ของสำนักงำน ป.ป.ช.)
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ สานักงานป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ได้เปลี่ยนแปลงให้
สมาชิกสภาท้องถิ่น ทุกแห่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ต้องให้ข้อมูลในการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด ในระบบ ITA ผ่ า น เวปไซด์
www.nncc.go.th วันเวลาที่ต้องดาเนินการ องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จะแจ้ง
ให้ ทราบอีกครั้ งหนึ่ ง ซึ่ งในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ ผ่ านมาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลไผ่
ได้รับคะแนนการประเมิน เฉลี่ย ๕๑.๑๑ คะแนน อยู่ในลาดับที่ ๑๒๓ ของจังหวัด
ศรีสะเกษ จาก ๒๑๘ แห่ง คะแนนรวมของจังหวัดศรีสะเกษ เฉลี่ย ๖๗.๙๕ ซึ่งไม่
ผ่านการประเมิน
๓.๓ กำรเปิดกำรเรียนกำรสอนและกำรย้ำยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลไผ่
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จะเปิดทาการเรียนการสอน
ประจาปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ หรืออาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไผ่ จะได้ ย้ ายศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มาอยู่ ที่ อาคาร
หลังใหม่ที่องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ซึ่งขณะนี้กาลั งดาเนินการประดับตกแต่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้ดาเนินการรับสมัครนักเรียน มี
ยอดผู้สมัครจานวน ๓๖ คน นักเรียนเก่า ๒๘ รวม ๖๔ คน
๓.๔ กำรด ำเนิ น กำรจัดฝึ กอบรม “โครงกำรจิตอำสำป้ องกัน ภั ยพิ บั ติ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ ง
จัดตั้งชุดปฏิบั ติการจิตอาสาป้องกันภัยพิบั ติ ประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดาเนิ นการจัดการฝึกอบรมในเดือนช่วงเดือน
/มีนาคม...

๕
มีนาคมที่ผ่านมา แต่ต้องเลื่อนการฝึกอบรมออกไปอย่างไม่มีกาหนด เนื่องจากอยู่
ในช่วงสถานการณ์ ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ในส่วนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลไผ่ ซึ่งเดิมจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ในรุ่นที่ ๒๒ ระหว่างวันที่
๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ จานวน ๕๐ คน ประกอบด้วย กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล และจิตอาสา จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ และ
เตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ปกติ
๓.๕. กำรดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำกเหตุวำตภัย
จากกรณี ที่ มี ร าษฎรได้ รั บ ความเสี ย หายจากเหตุ ว าตภั ย เมื่ อ วั น ที่ ๒
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ได้เกิดฝนตกและลมแรงทาให้ทรัพย์สินของพี่
น้องประชาชน ได้รับความเสียหาย จานวน ๒๗ ราย ทรัพย์สินเสียหาย ๒๙ รายการ
ประกอบด้วย บ้านพักอาศัย โรงเรือน และยุ้งฉาง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น
๖๖,๑๗๕ บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)
ระเบียบวำระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
๔.๑ เรื่องกำรขอโอนงบประมำณ ในข้อบัญญัติตำบลว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่

นำยสุระศักดิ์ รัตนวัน ในวาระที่ ๔ นี้ ทางคณะผู้ บ ริ ห ารได้ เสนอญั ต ติ ในการขอโอนงบประมาณใน
ข้อบัญญัติตาบลว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๓ ที่ไม่จาเป็นต้องใช้แล้ว
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงต่อสภาฯ
นำยไพโรจน์ รัตนวัน

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริการได้เสนอญัตติต่อท่านประธานสภา
เพื่ อ ขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณในข้ อ บั ญ ญั ติ ต าบลว่ า ด้ ว ยงบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ๒๕๖๓ ที่ ไม่ จ าเป็ น ต้อ งใช้แ ล้ ว เพื่ อตั้ งจ่ายเป็ น รายการใหม่ ซึ่งมี ความ
จาเป็นเร่งด่วนเนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้รับงบประมาณจากกรม
ส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ด าเนิ น การก่ อ สร้า งอาคารศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ หลังใหม่ซึ่งบริเวณที่ก่อสร้าง อยู่ด้านหลังถนนทางเข้ า
ยังเป็นถนนดิน จึงมีความจาเป็นที่ต้องการที่จะก่อสร้างถนน คสล. เข้าไป ซึ่งตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยวิธีก ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างที่ทาให้ ลั กษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่ น โดยขอ
เสนอ ขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้
/โครงการเดิม...

๖
โครงกำรเดิม
๑. โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของ
องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลไผ่ (ศึกษาดูงาน) จานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด
ทั้งหมด
๒. เงิ น อุ ด หนุ น ส่ ว นราชการ (กองการศึ ก ษา) โครงการจั ด การแข่ ง ขั น
ฟุ ต บอลชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดทั้งหมด
๓. เงิน อุ ด หนุ น ส่ ว นราชการ อุ ด หนุ น ที่ ท าการปกครองอ าเภอราษี ไศล
โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดทั้งหมด
งานศาสนาและวัฒนธรรม งบดาเนินการ
๑. โครงการจั ดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
ขอโอนลดทั้งหมด
๒. โครงการประเพณีบุญบั้งไฟของอาเภอราศีไศล จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
ขอโอนลดทั้งหมด
งานกีฬาและนันทนาการ
๑. โครงการจั ด การส่ ง ที ม นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ งขั น กี ฬ าชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดทั้งหมด
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองช่าง
๑. ค่ า วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ การแพทย์ เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ ค่ า วั ส ดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาหรับใช้ในการผลิตน้าประปา จานวน ๑๒๐,๐๐๐
บาท ขอโอนลด ๘๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๔๔๐,๐๐๐ บำท
ขอตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ดังต่อไปนี้
โครงกำรใหม่
๑. โครงการสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลไผ่ สายที่ ๑ จุดดาเนินการภายในบริเวณที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลไผ่ ไปอาคารที่ทาการ ศพด.ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ เมตรระยะทาง
๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลงลู ก รั งข้ างละ ๐.๒๐ เมตร พร้ อ มป้ ายโครงการ จ านวน ๑ ป้ าย งบประมาณ
๒๘๑,๐๐๐บาท
๒. โครงการสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลไผ่ สายที่ ๒ จุดดาเนินการภายในบริเวณที่ทาการองค์การบริหาร
ส่ วนตาบลไผ่ ปริ มาณงานผิ วจราจรกว้าง ๕ เมตรระยะทาง ๗๗.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๒๐
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จานวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๑๙๕,๐๐๐ บาท
/ประธานสภาฯ...

๗
ประธำนสภำฯ

ขอมติที่ประชุมเอพิจารณาเห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔ เสียง
ไม่เห็นชอบให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๔ เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง
๔.๒ เรื่องกำรกำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่ สมัยสำมัญ
สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และกำหนดสมัยประชุมสภำ
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประธำนสภำฯ

เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการกาหนดสมัย
ประชุมสภา ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นำยกิตติศักดิ์ จริยำปรีชำนนท์
เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก คณ ะผู้ บ ริ ห าร ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ต้องมีการ
กาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ไว้เป็นการชัดเจน ซึ่งการกาหนดสมัยประชุม
สมัยสามัญ นั้ น จะกาหนดไม่น้อยกว่า ๒ สมัย และไม่เกิน ๔ สมัย และต้องมี การ
กาหนดสมัยประชุมและวันประชุมสมัยที่ ๑ ของปีถัดไปไว้ อย่างชัดเจน ในครั้งนี้สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ต้องมีการกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒
, ๓ และ ๔ ของปี ๒๕๖๓ และกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจาปี
พ.ศ.๒๕๖๔ ไว้ในคราวประชุมสมัยนี้
ประธำนสภำฯ

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและเสนอการกาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒, ๓, และ ๔ ประจาปี ๒๕๖๓ และสมัยที่ ๑ ประจาปี
๒๕๖๔

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ กาหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒, ๓, และ ๔ ประจาปี ๒๕๖๓ และสมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๔ ดังนี้
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประชุ ม ระหว่ า งวั น ที่ ๑๕ – ๓๐
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประชุมระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๓
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประชุมระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๖๓
และสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประชุ ม ระหว่างวั น ที่ ๑ – ๑๕
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
/ระเบียบวาระที่...

๘
ระเบียบวำระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธำนสภำฯ

ในระเบี ยบวาระอื่นมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะ หรือสอบถามท่านคณะ
ผู้บริหารหรือไม่

นำยสุนทร แสงใสย์

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ด้วยงานกฎหมายและคดี ได้รับเรื่องร้องเรียน
จากพี่น้องประชาชน บ้านคู สระ กรณีที่มีการทาการเกษตรรุกล้าเข้ามาในเขตถนน
เส้นบ้านคูสระน้อย – บ้านหนองสรวง จึงขอให้ท่านสมาชิกบ้านคูสระ ทั้ งสามหมู่ได้
ช่วยสอดส่องดูแลและฝากท่านสมาชิกทุกหมู่ได้ ประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชน
อย่าได้ทาการเกษตรรุกล้าแนวเขตถนนทุกสาย เพราะจะทาให้ถนนคับแคบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธำนสภำฯ

มีสมาชิท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี วันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ /
๒๕๖๓ ในวันนี้ ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น
ลงชื่อ กิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายกิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์)
ปลัด อบต.ไผ่ /เลขานุการสภา อบต.ไผ่
ลงชื่อ สุรศักดิ์ รัตนะวัน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ รัตนะวัน)
ประธานสภา อบต.ไผ่
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ
๑
นายทวี จันทะพันธ์
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทวี จันทะพันธ์
๒
นายชาติชาย คาโสภา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชาติชาย คาโสภา
๓
นายสมาน รัตนะวัน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาน รัตนะวัน

หมำยเหตุ

