๑
สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
ผู้เข้ำประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ชื่อ – นำมสกุล
นายสุรศักดิ์ รัตนะวัน
นายประดับ อรรคบุตร
นายสุบรรณ นนทวงษ์
นายสมาน รัตนวัน
นายวีระ จันทพันธ์
นายสมศรี บุญราช
นายทองสา เสนานนท์
นายทองแดง บุญราช
น.ส.ปราณี รัตนวัน
นายบรรจง หินกอง
นายชาติชาย คาโสภา
นายสวาท หงษ์อินทร์
นายประยูร รัตนวัน
นายบุญส่ง ภูนุภา
นายปุ่น เสียงอ่อน
นายทองสูรย์ จันทะพันธ์
นายโส บุญช่วย
นายวรากร รัตนวัน
นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว
นายวิจิตร พันธ์ไผ่
นายทวี จันทะพันธ์
นายนุกูล บุญราช

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – นำมสกุล
๑
นายประสิทธิ์ เจตนา
๒
นายธีรักพงษ์ รัตนะวัน

ตำแหน่ง
ประธานสภา
รองประธานสภา
ส.อบต.ไผ่
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

ตำแหน่ง
นายก อบตไผ่
รองนายก อบต.ไผ่

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

ลำยมือชื่อ
ประสิทธิ์ เจตนา
ธีรักพงษ์ รัตนะวัน

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

/๓ นายไพโรจน์...

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายไพโรจน์ รัตนวัน
นางสาวจารุณี จาปาพันธ์

รองนายก อบต.ไผ่
เลขาฯ อบต.ไผ่
นายกิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์ ปลัด อบต.ไผ่
นางสุดาพร อาไพ
รองปลัด อบต.ไผ่
นางปวันรัตน์ อัคบุตร
หัวหน้าสานักปลัด
นายพิพัฒน์ พรหมโลก
ผู้อานวยการกองช่าง
น.ส.นัทธมน สุภาพ
ผู้อานวยการกองคลัง
น.ส.อินทิราภรณ์ คาแสน ผู้อานวยการกองการศึกษา
นายสุนทร แสงใสย์
นิติกร
นายชัยฤทธิ์ วินทะไชย
จพง.การประปา

ไพโรจน์ รัตนวัน
จารุณี จาปาพันธ์
กิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์

สุดาพร อาไพ
ปวันรัตน์ อัคบุตร
พิพัฒน์ พรหมโลก
นัทธมน สุภาพ
อินทิราภรณ์ คาแสน
สุนทร แสงใสย์
ชัยฤทธิ์ วินทะไชย

เปิดประชุมเวลำ
๐๙.๐๐น.
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ตามวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวำระที่ ๑
ประธำนสภำฯ

เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
๑.๑ การประชุมคราวนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติตาบล ว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔
๑.๒ กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประจ าปี ๒๕๖๓ ออกไปจนถึ งวัน ที่ ๓๑ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ านใดที่ ยั งไม่ ยื่ น
สามารถยื่นได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือที่สานักงานสรรพากร อาเภอราษีไศล

ระเบียบวำระที่ ๒
ประธำนสภำฯ

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ อ่านรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลไผ่ สมัยสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวัน ที่
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลไผ่ สมัยสามัญ ที่ ๒/๒๕๖๓
ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด
ตามที่ท่ านเลขาฯ ได้อ่านรายงายการประชุมครั้งที่ผ่ านมาให้ ที่ประชุมทราบ และ
ตามสาเนาที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่าน มีท่านใดที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือมีส่วน
หนึ่งส่วนใดขาดหายไป สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
ไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
กระผมขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓ ครับ
มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๓

เลขำนุกำรสภำฯ
ประธำนสภำฯ
ที่ประชุม
ประธำนสภำฯ
ที่ประชุม

/ระเบียบวาระ...

๓
ระเบียบวำระที่ ๓
ประธำนสภำฯ

เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
การประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้ งนี้ เป็ น การประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า ง
ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ กระผมขอเข้ า สู่
ขั้นตอนการประชุมต่อไป

๓.๑ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติตำบล ว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
๒๕๖๔
วำระที่ ๑ วำระรับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ๒๕๖๔
ประธำนสภำฯ
กระผมขอเรีย นเชิญท่านนายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลไผ่ ท่านประสิทธิ์ เจตนา
ได้แถลงร่างข้อบั ญ ญัติตาบล ว่าด้ว ยงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ขอเรียนเชิญ
ครับ
นำยประสิทธิ์ เจตนำ เรี ย นท่ า นประธานสภาฯ ท่ า นสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผมนายประสิ ท ธิ์
เจตนา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้ยื่นญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติตาบล ว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
เพื่ อ พิ จ ารณา และขอแถลงข้ อ บั ญ ญั ติ ต าบล เรื่อ งข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่า ย
ประจ าปี ๒๕๖๔ ต่ อ สภาฯ ตามร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ ต าบล เรื่อ งข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ า ย ประจ าปี ๒๕๖๔ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการทุ ก ส่ ว น
เจ้ าหน้ าที่ งบประมาณ และคณะผู้ บ ริห ารได้ จั ด ท าร่างข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณโดย
เทียบเคียงกับปีงบประมานที่ผ่านมา และพิจารณาจากความผันผวนของงบประมาณที
ได้รับการจัดสรรจากทางรัฐบาล ซึ่งการบริหารนั้นต้องบริหารตามความผันผวนของ
งบประมาณ ซึ่งรายจ่ายประจาต้องพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ โดยการ
จั ด ท าร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ฯ นั้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ พี่ น้ อ งประชาชน ซึ่ ง ทาง
เจ้าหน้าที่ ได้ส่งให้ท่านได้พิจารณาล่วงหน้า ๓ วันก่อนวันประชุมนั้น ซึ่งท่านสมาชิก
ทุกท่านคงจะได้อ่านและทาความเข้าใจมาบ้างแล้ว กระผมพร้อมด้วยคณะบริหารจึงขอ
เสนอร่างข้อบัญญัติตาบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อสภา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไผ่ เพื่ อ พิ จ ารณาเห็ น ชอบตราเป็ น ข้ อ บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๔ ต่อไป
ประธำนสภำฯ
สมาชิกฯทุกท่าน คงได้รับทราบการแถลงร่างข้อบัญ ญั ติตาบล ว่าด้ว ยงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ล าดับต่ อไปจะขอปรึก ษาหารือในหลั ก การแห่ งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๔ และให้ สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา
ร่างข้อบัญญัติตาบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ หากท่านใดมีข้อ
สงสัยให้สอบถามรายละเอียดได้
นำยศิลป์ชัย แว่นแก้ว เรีย นท่านประธานสภา ผมได้ศึกษารายละเอียดร่างข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๖๔ ซึ่งการตั้งงบประมาณบางส่วนตั้งไว้สูงเกินไป ขอเรียนถามว่าจะให้
ทางเจ้าหน้าที่แก้ไขก่อนที่จะพิจารณารับร่างได้หรือไม่

/นายสุนทร...

๔
นำยสุนทร แสงใสย์

ประธำนสภำ
ที่ประชุม

ประธำนสภำฯ

ที่ประชุม
นำยศิลป์ชัย แว่นแก้ว
นำยสมำน รัตนะวัน
นำยวิจิตร พันธ์ไผ่
ที่ประชุม
นำยบรรจง หินกอง
นำยสมศรี บุญรำช
นำยชำติชำย คำโสภำ
ที่ประชุม
นำยชำติชำย คำโสภำ
นำยสมำน รัตนะวัน
นำยวิจิตร พันธ์ไผ่
ที่ประชุม
นำยทองสำ เสนำนนท์
นำยโส บุญช่วย
นำยบุญส่ง ภูนุภำ
ทีป่ ระชุม

เรีย นท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริห าร ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลไผ่ เรียนถามนั้ น ร่างข้ อบั ญ ญั ติ ฯ ฉบั บ นี้ ท างเจ้าหน้ าที่ และคณะ
ผู้บริหารได้กลั่นกรองโดยละเอียดแล้ว หากจะแก้ไขเกรงว่าจะติดขัดเรื่องเงื่อนเวลา ใน
ขั้นตอนนี้หากท่านเห็นว่างบประมาณส่วนใดตั้งไว้สูงเกินไปท่านสามารถยื่นคาขอแปร
ญัตติได้ตามขั้นตอนต่อไป
ผมจะขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณารับร่างข้อบัญญัติตาบลว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไว้พิจารณาในขั้นต่อไป
มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติตาบล ว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔
๒๐ เสียง
ไม่หรับหลักการ
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ญัตติ
ร่างข้อบั ญญั ติที่ส ภาท้องถิ่นรับหลั กการแล้ ว จะต้องส่ งให้ คณะกรรมการแปรญั ตติ
พิจ ารณา ล าดับ ต่อไปจึงขอให้ ที่ประชุมได้คัดเลือกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติโดยให้เลือกทีละ ๑ ท่าน และกาหนดระยะเวลาเสนอคาขอแปรญัตติ
เสนอให้ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๕ ท่าน โดยให้สมาชิก เสนอชื่อ ๑
ท่านและต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน
กระผมขอเสนอ นายทองแดง บุญราช เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑
ขอรับรองนายทองแดง บุญราช
ขอรับรองนายทองแดง บุญราช
มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายทองแดง บุญราช เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑
กระผมขอเสนอ นายวีระ จันทะพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
ขอรับรองนายวีระ จันทะพันธ์
ขอรับรองนายวีระ จันทะพันธ์
มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายวีระ จันทะพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
กระผมขอเสนอ ทวี จันทะพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
ขอรับรองนายทวี จันทพันธ์
ขอรับรองนายทวี จันทพันธ์
มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายทวี จันทะพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
กระผมขอเสนอ นายนุกูล บุญราช เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔
ขอรับรองนายนุกูล บุญราช
ขอรับรองนายนุกูล บุญราช
มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายนุกูล บุญราช เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔
/นายสมศรี...

๕
นำยสมศรี บุญรำช
กระผมขอเสนอ นางสาวปราณี รัตนวัน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕
นำยสุบรรณ นนทะวงษ์ ขอรับรองนางสาวปราณี รัตนวัน
นำยวรำกร รัตนะวัน ขอรับรองนางสาวปราณี รัตนวัน
ทีป่ ระชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นางปราณี รัตนวัน เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕
ประธำนสภำฯ
ที่ประชุมก็เสนอชื่อผู้ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๕ ท่าน แล้วผมขอ
มติที่ประชุมเพื่อรับรองทั้ง ๕ ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติอีกครั้ง
ที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทั้ง ๕ ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ประธำนสภำฯ
และขอให้ ที่ ป ระชุ ม ได้ ก าหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญั ตติ ต่ อคณะกรรมการแปร
ญัตติซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนการพิจารณาในวาระที่ ๒
นำยสมำน รัตนะวัน เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอระยะเวลาในการรับคาแปญัตติ
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประธำนสภำ
มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติ
ที่ประชุม
มีมติ กาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญั ตติ ต่อคณะกรรมการแปรญั ต ติ ในระหว่าง
วันที่ ๑๘ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
ประธำนสภำฯ
ที่ประชุมก็ได้มีมติในการยื่นคาขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น ที่เรียบร้อย หากสมาชิกท่านใดที่ยื่นคาขอแปรญั ตติก็ยื่นคาขอต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ ๑๘ -๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการ
แปรญัตติจะรอรับคาขอแปรญัตติจากท่านสมาชิก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลไผ่ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น
เลขำนุกำรสภำฯ
เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก คณะผู้ บ ริ ห าร เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติและกาหนดวันรับคาขอแปรญัตติ เป็นที่เรียบร้อย ข้า พเจ้า จึง
ขอนั ดคณะกรรมการแปรญั ตติป ระชุมปรึกษาหารือ ในวัน นี้ห ลั งจากที่ ประธานปิ ด
ประชุม ที่ห้องกิจการสภา (ห้องเล็ก) และขอนัดสมาชิกทุ กท่านประชุมในวาระที่ ๒
ขั้นแปรญัตติในวันอังคาร ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ โดยจะแจ้งเป็นหนังสืออีก

ประธำนสภำ

๓.๒ กำรพิจำรณำกำรโอนงบประมำณเพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ในข้อบัญญั ติ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่ ว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
เนื่องจากคณะผู้บริหารได้ยื่นญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ เพื่อให้สภาฯได้
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารโอนงบประมาณเพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๓ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างกอง
ช่าง เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงต่อสภาฯ
/นายไพโรจน์...

๖
นำยไพโรจน์ รัตนวัน

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้รับหนังสือ
จากบ้านเมี่ยง หมู่ที่ ๔ กรณีที่มีการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้าน
เมี่ยง – บ้านหนองดุม จากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้อ งถิ่น กระทรวงมหาดไทย ซึ่ งโครงการดั งกล่ าวนั้ น เป็ น โครงการที่ได้ บ รรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๓ พี่น้องชาวบ้านเมี่ยง มีความจาเป็น
และเดือดร้อนจึงมีความต้องการที่จะให้องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ นางบประมาณใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไปดาเนินการในเส้นที่ยังมีความ
เดือดร้อนซึ่งมีการชารุดและไม่สะดวกต่อการสัญจรไปมา คือเส้นบ้านเมี่ยง – ดอน
หวาย จึงเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ พิจาณาอนุมัติโอนงบประมาณเพี่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
นำยสุนทร แสงใสย์ เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้รับหนังสือจากท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลไผ่ หมู่ที่ ๔ นายบุญส่ง ภูนุภ า เพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้
บรรจุ ไว้ในข้อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่ ม เติ ม ข้อ ๒๗ การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ให้ท่านผู้อานายการกองช่าง
ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม
นายพิพัฒน์ พรหมโลก เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ตามที่ ท่าน ส.อบต.บุญสุ่ง ภูนุภา
ได้มีหนั งสือขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้
โครงการเดิม
โครงการปรับ ปรุงผิวจราจรหินคลุก พื้นที่ก่อสร้างบ้านเมี่ยง หมู่ที่ ๔ (สายทางบ้าน
เมี่ยง ถึงบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๓
ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตร ระยะทางดาเนินการ ๓๘๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๖ เมตร หรือมีพื้นที่หิ นคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จานวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ปารกฎตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๘๓ งบประมาณ
๑๕๒,๐๐๐ บาท
โครงการใหม่
โครงการปรับ ปรุงผิวจราจรหินคลุก พื้นที่ก่อสร้างบ้านเมี่ยง หมู่ที่ ๔ (สายทางบ้าน
เมี่ยง ถึงดอนหวาย)

/ปริมาณงาน...

๗

ประธานสภา ฯ
ที่ประชุม
ประธานสภา

มติที่ประชุม

ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ระยะทางดาเนินการ ๓๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ ย ๐.๑ เมตร หรือมี พื้ น ที่ หิ น คลุ กไม่ น้ อ ยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อ มป้ า ย
โครงการ จานวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ปารกฎตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๘๓ งบประมาณ
๑๕๒,๐๐๐ บาท
เหตุผลประกอบการพิจารณา
๑. โครงการเดิ ม ได้ รับ การจั ด สรรงบประมาณด าเนิ น การแล้ ว เมื่ อ ปี งบประมาณ
๒๕๖๓
๒. เป็นความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน จุดดาเนินการตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเมี่ยง
หมู่ที่ ๔
๓. งบประมาณเท่าเดิมที่ตั้งไว้
๔. โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาตาบลสี่ปี่ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่
๑ หน้า ๘๓
ตามที่ท่านคณะผู้บริหาร และผู้อานวยการกองช่างได้ชี้แจงมีท่านไหนมีข้อสงสัยที่จะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีข้อสงสัย
ขอมติ ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ เห็ น ชอบการโอนงบประมาณเพื่ อ ตั้ งจ่ า ยเป็ น
รายการใหม่
โครงการเดิม
โครงการปรับ ปรุงผิวจราจรหินคลุก พื้นที่ก่อสร้างบ้านเมี่ยง หมู่ที่ ๔ (สายทางบ้าน
เมี่ยง ถึงบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๓
ปริมาณงานกว้าง ๕ เมตร ระยะทางดาเนินการ ๓๘๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๖ เมตร หรือมีพื้นที่หิ นคลุกไม่น้ อยกว่า ๑,๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ จานวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ปารกฎตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๘๓ งบประมาณ
๑๕๒,๐๐๐ บาท
โครงการใหม่
โครงการปรับ ปรุงผิวจราจรหินคลุก พื้นที่ก่อสร้างบ้านเมี่ยง หมู่ที่ ๔ (สายทางบ้าน
เมี่ยง ถึงดอนหวาย)
ปริมาณงานกว้าง ๔ เมตร ระยะทางดาเนินการ ๓๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ ย ๐.๑ เมตร หรือ มีพื้ น ที่ หิ น คลุ ก ไม่ น้ อ ยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อ มป้ าน
โครงการ จานวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ปารกฎตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๘๓ งบประมาณ
๑๕๒,๐๐๐ บาท
มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบอนุมัติ ให้โอนและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

/ระเบียบวาระ...

๘
ระเบียบวำระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ
ประธำนสภำ
ในระเบียบวาระอื่น นี้มีท่านใดมีข้อราชการหรือมีเรื่องปรึกษาหารือเชิญครับ
นำยสวำท หงษ์อินทร์ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ กระผมมีเรื่องที่จะนาเสนอที่ประชุมดังนี้
- เรื่องการโอนกิจการประปาของบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๓ เข้าอยู่ในในการบริหารของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไผ่ ด าเนิ น การถึ ง ขั้ น ตอนไหนแล้ ว ซึ่ ง พิ จ ารณาในร่ า ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่ได้ระบุถึงกิจการประปาบ้านหนองดุม หมู่
ที่ ๓ ไว้ในร่างข้อบัญญัติฯเลย
- เรื่องการทิ้งขยะในเขตตาบลไผ่ ในบริเวณป้ายทางเข้าตาบลไผ่ มีผู้นาขยะมาทิ้ง
สืบทราบว่าเป็นรถขายอาหารมาทิ้งในเวลา เช้ามืด ขอให้องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
นาป้ายห้ามทิ้งขยะไปติดตั้งบริเวณดังกล่าว
นำยสุนทร แสงใสย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ตามที่ทางท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ หมู่ที่ ๓ ได้นาเรียนถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
- การดาเนินการในส่วนการโอนกิจการประปาของบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๓ เข้ามาอยู่
ในการการบริหารขององค์การบริห ารส่วนตาบลไผ่ นั้น ซึ่งสภาองค์การบริห ารส่วน
ตาบลไผ่ ได้มี มติรั บโอนแล้ ว นั้ น ซึ่ งองค์การบริห ารส่ ว นตาบลไผ่ ได้ส่ งเรื่องการขอ
ยกเว้นระเบียบ ตามข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการ
และการบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งรอการอนุมัติจากทางจังหวัด
ส่วนการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัตินั้น จะตั้งรวมในชื่อการบริหารกิจการประปาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
- กรณีที่มีการนาขยะไปทิ้งบริเวณทางเข้าตาบลนั้น ถ้าหากพบเห็นผู้ที่นาขยะไปทิ้ง
ให้ถ่ายภาพเป็นหลักฐานและแจ้งมาทางองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ เพื่อดาเนินการ
เปรียบเทียบปรับตามกฎหมายส่วยป้ายแจ้งเตือนนั้นจะดาเนินการติดตั้งโดยเร็ว
นำยสมำน รัตนวัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทางบ้านคูสระ หมู่ที่ ๑๐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในการยกระดับถนนลูกรัง จากบ้านดวนน้อย –
บ้ านคูส ระ หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งมีช่วงถนนทางโค้งเข้าดอนดวน ต้องมีการใส่ท่ อระบายน้ า
ได้รับการประสานว่าให้ดาเนินการทารายงานการประชุมเข้ามา แต่ผมติดภารกิจจึง
ประสานไปหาท่านผู้ใหญ่หวัน แว่นแก้ว ท่านแจ้งว่าได้รับท่อระบายน้าแล้วแต่ไม่ มี
งบประมาณไปลงให้ ซึ่งสมาชิกตัด ผมจึงขอเรียนถามท่านรองธีรักพงษ์ ว่าสมาชิกตัด
เรื่องอะไร ซึ่งในเมื่อคราวประชุมคราวก่อนสมาชิกไม่เห็นขอบในการของบประมาณ
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เท่านั้น ทางสมาชิกไม่ได้ตัดงบประมาณ
ในส่วนอื่นเลย จึงขอให้ท่านได้ชี้แจงให้ชาวบ้านได้เข้าใจด้วย

/นายธีรักพงษ์...

๙
นำยธีรักพงษ์ รัตนวัน ผมขอชี้แจงในเรื่องที่ท่านได้ เรียนถาม คงเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน ในเรื่องที่มีการแจ้ง
ถนนชารุดบริเวณทางเข้าดอนดวน ทางคณะผู้บริหารได้ออกไปตรวจสอบพื้นที่ พร้อม
กับเจ้าหน้าที่ จากการตรวจสอบพื้นที่ ต้องมีการขึ้นดินและลงท่อระบายน้า ทางท่าน
ผู้ใหญ่หมู่ที่ ๑๐ แจ้งว่าไม่มีที่ลงเนื่องจากเจ้าของที่นาไม่ให้ปล่อยน้าลงที่นา ทางคณะ
ผู้บริหารจึงได้ประสานไปยังเจ้าของที่นา และได้รับการอนุญาตให้ลงท่อได้ และได้แจ้ง
ท่านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ให้ทาหนังสื อมาขอความอนุเคราะห์ มาที่ อบต.ไผ่ ซึ่งมีอยู่ ๔
ท่อน และอยู่ที่บ้านของกระผม มี ๔ ท่อน ให้นาไปลงเอง กระผมไม่ได้กล่าวถึงการที่
ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ตัดงบประมาณแต่อย่างใด จึงขอนาเรียน
ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกัน
นำยศิลป์ชัย แว่นแก้ว ขอทาความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารกับชาวบ้านขอให้ใช้คาพูดที่ชัดเจนเพราะบางครั้ง
การท าความเข้ าใจกั บ ชาวบ้ านท าให้ ช าวบ้ านไม่ เข้า ใจและมองสมาชิ ก สภา ไม่ ให้
ความสาคัญกับชุมชน
นำยไพโรจน์ รัตนวัน ในเรื่องนี้เป็นการสื่อสารไม่เข้าใจกัน ซึ่งในวันดังกล่าวกระผมก็ได้เดินทางไปด้วยในการ
ออกตรวจพื้นที่ที่ได้รับแจ้งความเดือดร้อน ซึ่งในการบริหารทุกอย่างเป็นการบริหาร
และการพัฒนาในตาบลไผ่ เป็นผลงานการร่วมกันดาเนินการพัฒนา ทั้งฝ่ายบริหารและ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ซึ่งได้บริหารงานร่วมกัน ในเรื่องนี้ทางคณะ
ผู้บริหารจะทาความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน
นำงสำวอินทิรำภรณ์ คำแสน กองการศึกษาขอเรียนเชิญทุกท่านได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเยี่ยม
ชมสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กาลังก่อสร้าง เพื่อจะได้มองเห็นภาพ
ของความจาเป็นในการของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
นำยประสิทธิ์ เจตนำ ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ในการบริหารงบประมาณในรายจ่า ย
ที่ จ าเป็ น และรายจ่ า ยที่ ไม่ ค าดคิ ด ก่ อ นที่ ท างคณะผู้ บ ริ ห ารได้ ท าร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายได้เชิญหัวหน้าส่วนทุกส่วน โดยเฉพาะผู้อานวยการกองคลัง ได้มา
ทาความเข้าใจในการใช้งบประมาณต้องคานึงถึงวินัยทางการคลัง ทั้งรายจ่ายประจา
เช่น ค่าตอบแทน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งต้องพิจารณาก่อน และมีรายจ่ายที่
ไม่คาดคิดเช่น ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น ซึ่งต้องมีการโอนงบประมาณ ซึ่งในส่วนนี้ทางคณะ
ผู้บ ริห ารได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการใช้งบประมาณ ในด้านการบริหารโครงสร้าง
พื้นฐาน ทางคณะผู้บริหารก็ได้พิจารณาว่าโครงการไหนที่อยู่ในอานาจหน้าที่ โครงการ
ไหนที่เกินศักยภาพที่ต้องของบประมาณจากทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีหลายเส้น
ที่ทางคณะผู้บริหารได้วางแผนไว้ ที่จะเสนอรับงบประมาณจากทางจังหวัดหรือทาง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนโครงการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ ที่อยู่ภายในเขต
ชุมชนเป็นสิ่งทางคณะผู้บริหารต้องพิจารณาดาเนินการตามความจาเป็น จึงขอฝาก
ทางสมาชิกได้ไตร่ตรอง
/ในเรื่องการ...

๑๐
ในเรื่องการจัดหารายได้ ในอานาจหน้าที่ขององค์การบริห ารส่วนตาบลไผ่
ทางคณะผู้บริหารได้มีแนวคิดที่จะออกข้อบัญญัติในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการ
ใช้ที่ดินของรัฐ เช่นที่สาธารณประโยชน์ดอนหวาย ที่สาธารณประโยชน์ หนองศาลา ที่
มีโครงการต่างๆของแต่ละหมู่บ้านได้ทาโครงการต่างๆในที่สาธารณประโยชน์ ต้องการ
ที่จะให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อประโยชน์ ของทางราชการซึ่งได้ให้นิติกรได้พิจาณา
ในส่ ว นของตั ว บทกฎหมาย จึ งขอน าเรียนปรึก ษากั บ ท่ านสมาชิ ก ในส่ ว นนี้ เพื่ อ จะ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ตอไป
ในเรื่องงบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ซึ่งทางกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะนาเงินงบประมาณที่เหลื อจากโครงการ
ต่างๆ รวมเป็นงบประมาณส่วนกลาง ไม่ได้จัดสรรคืนให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามที่เคย
ได้นาเรียนให้พี่น้องได้รับทราบ จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ
นำยบุญส่ง ภูนุภำ
ในการบริหารงานด้านโครงการต่างๆในส่วนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ งที่ผ่านมาหลายๆปี
ดาเนินการไม่ทันปีงบประมาณ และที่หน้าเสียดายคือบางหมู่บ้านไม่ได้ดาเนินการเลย
จึงขอให้ผู้บริหารได้ขยับเวลาในการดาเนินการในโครงสร้างพื้นฐานให้เร็วขึ้นกว่าทุกปี
เพื่อที่จะเป็นการบริหารที่ทั่วถึงและทันเวลา
นำยไพโรจน์ รัตนวัน ในส่วนงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้น เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไว้ ๓๘ ล้านบาท
ณ ปัจจุบันได้รับการจัดสรรเพียง ๒๗ ล้านบาท เหลือเวลา อีกไม่กี่วันจะสิ้นปี ซึ่งทาง
คณะผู้บริหารได้ประสานกับกองคลังตลอดว่าได้รับการจัดสรรหรือไม่ ซึ่งในการพัฒนา
จะพิ จ ารณา ตามความเหมาะสมและทั่ ว ถึ ง เช่ น บ้ านหนองดุ ม บ้ านเมี่ ย ง ได้ รั บ
งบประมาณจากงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ก็พิจารณาให้ ห มู่บ้านอื่นก่อน หากได้รับการ
จัดสรรงบประมาณคงจะได้ดาเนินทั้งหมด ซึ่งปกติในการบริหารงานโครงสร้างพื้นฐาน
จะดาเนินการในไตรมาสที่ ๓ – ๔ ซึ่งเราจะไม่มีการกันงบประมาณ เพราะไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ว่าจะได้รับการจัดสรรหรือไม่
นำยศิลป์ชัย แว่นแก้ว ในการดาเนินการโครงการโครงสร้างพื้นฐานมีประสบการณ์ บ้านคูสระ หมู่ที่ ๑๐ ซึ่ง
โครงการส่วนมากจะอยู่นอกชุมชน จะออกไปสู่ท้องไร่ท้องนา ซึ่งดาเนินการในหน้าฝน
ทาให้นาข้าวได้รับความเสียหายและดาเนินการได้ยาก จึงขอให้ท่านคณะผู้บริหารได้
พิจารณาในส่วนที่จะไม่สามารถดาเนินการได้ในช่วงฤดูฝนก่อน
ประธำนสภำฯ
วันนี้กระผมต้องขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือเสียสละเวลาอัน มีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอนัดทุก ท่านประชุมอีกครั้ง
ในวันจันทร์ ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
ปิดประชุม เวลำ ๑๔.๓๐ น.
/ลงชื่อ...

๑๑

ลงชื่อ กิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายกิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่

ลงชื่อ สุระศักดิ์ รัตนะวัน ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุระศักดิ์ รัตนะวัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
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นายสมาน รัตนะวัน
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นายชาติชาย คาโสภา
๓
นายทวี จันทะพันธ์
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