๑
สำเนำบันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
รำยชื่อผู้มำประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – นำมสกุล
๑
นายสุรศักดิ์ รัตนวัน
๒
นายประดับ อรรคบุตร
๓
นายสวาท หงษ์อินทร์
๔
นายสมศรี บุญราช
๕
น.ส.ปราณี รัตนวัน
๖
นายชาติชาย คาโสภา
๗
นายบุญส่ง ภูนุภา
๘
นายนุกูล บุญราช
๙
นายทองสา เสนานนท์
๑๐
นายวิจิตร พันธ์ไผ่
๑๑
นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว
๑๒
นายปุ่น เสียงอ่อน
๑๓
นายบรรจง หินกอง
๑๔
นายสุบรรณ นนทะวงษ์
๑๕
นายประยูร รัตนวัน
๑๖
นายวีระ จันทพันธ์
๑๗
นายทวี จันทะพันธ์
๑๘
นายสมาน รัตนวัน
๑๙
นายทองสูรย์ จันทะพันธ์
๒๐
นายโส บุญช่วย
๒๑
นายทองแดง บุญราช
๒๒
นายวรากร รัตนวัน

ตำแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

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

หมำยเหตุ

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – นำมสกุล
๑
นายประสิทธิ์ เจตนา
๒
นายธีรักพงษ์ รัตนะวัน
๓
นายไพโรจน์ รัตนวัน

ตำแหน่ง
นายก อบต.ไผ่
รองนายก อบตไผ่
รองนายก อบต.ไผ่

ลำยมือชื่อ
ประสิทธิ์ เจตนา
ธีรักพงษ์ รัตนะวัน
ไพโรจน์ รัตนะวัน

หมำยเหตุ

/๔ นางจารรุณ…ี

๒
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นางจารุณี จาปาพันธ์

เลขาฯนายก อบต.ไผ่

จารุณี จาปาพันธ์

นายกิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์

ปลัด อบต.ไผ่
รองปลัด อบต.ไผ่
หัวหน้าสานักปลัด
ผ.อ.กองช่าง
ผ.อ.กองคลัง
ผ.อ.กองการศึกษา
นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล
จพง.การประปา

กิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์

นางสุดาพร อาไพ
นางปวันรัตน์ อัคบุตร
นายพิพัฒน์ พรหมโลก
น.ส.นัทธมน สุภาพ
น.ส.อินทิราภรณ์ คาแสน
นายสุนทร แสงใสย์
น.ส.นิประเวศ บุษบงค์
นายชัยฤทธิ์ วินทะไชย

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

เปิดประชุมเวลำ
๐๙.๐๐น.
สาหรับสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ได้แจ้ง
นัดประชุมสมาชิกฯ แล้วในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ตามวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวำระที่ ๑
ประธานสภาฯ

เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
การประชุ ม คราวนี้ เป็ น การประชุ ม สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลไผ่ สมั ย สามั ญ
สมัย ที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เพื่ อพิ จารณาร่างข้อบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ซึ่งวันนี้สมาชิกทุกท่านมา
ครบทุกหมู่บ้าน

ระเบียบวำระที่ ๒
ประธำนสภำฯ

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลไผ่ อ่านรายงาน
การประชุ ม สภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลไผ่ สมั ย สามั ญ ที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด

เลขำนุกำรสภำฯ

อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด

ประธำนสภำฯ

ตามที่ท่ านเลขาฯ ได้อ่านรายงายการประชุมครั้งที่ผ่ านมาให้ ที่ประชุมทราบ และ
ตามสาเนาที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่าน มีท่านใดที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือมีส่วน
หนึ่งส่วนใดขาดหายไป ก็ขอเชิญแก้ไขได้เลยนะครับ

ที่ประชุม

ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ประธำนสภำฯ

ถ้าที่ประชุมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง กระผมขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุม
สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ครับ

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
/ระเบียบวาระ…

๓
ระเบียบวำระที่ ๓
ประธำนสภำฯ

เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
การประชุ มสมัย สามั ญ สมั ยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งนี้เป็ นการประชุ ม เพื่ อพิ จารณาร่าง
ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ กระผมขอเข้ า สู่
ขั้นตอนการประชุมต่อไป
วำระที่ ๒ วำระกำรแปรญั ตติร่ำงข้อบั ญ ญั ติตำบล ว่ำด้ วยงบประมำณรำยจ่ำ ย
ประจำปี ๒๕๖๔

ประธำนสภำฯ

ตามที่ส ภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลไผ่ ได้มีมติรับ หลั กการข้อบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และกาหนด
ระยะเวลายื่นคาขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐
สิงหาคม ๒๕๖๓ กระผมได้รับรายงานการพิจารณา จากประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ และได้ส่งร่างข้อบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้พิจารณาแล้ว กระผมก็ได้
ส่งรายงานให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ ชี้แจงต่อที่ประชุม

นำยกิตติศักดิ์ จริยำปรีชำนนท์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๔๙ วรรคสอง ภายในระยะเวลา
เสนอคาขอแปรญั ตติที่สภาท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริห ารหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรและแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้า
เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อท่านประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรจะต้องมีสมาชิกรับรอง เช่นเดียวกับการ
เสนอญั ต ติ ข้ อ ๕๐ เมื่ อ คณะกรรมการแปญั ต ติ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว จะต้ อ งเสนอร่ า ง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้ งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและการลงมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรนั้นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนคาแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี
พิจารณาเป็นการเร่งด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย
เพื่อแถลงประกอบรายงานนั้น
ข้ อ ๕๑ ในการพิ จ ารณาร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ ว าระที่ ๒ ให้ ป รึก ษาเรี ย งตามข้ อ
เฉพาะที่ที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาจะลงมติเป็นอย่างอื่น
ประธำนสภำ

เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบให้ที่ประชุมทราบแล้ว จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
เมื่ อ วัน ที่ ๑๗ สิ งหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สภาองค์ การบริห ารส่ ว นต าบลไผ่ ได้ มี ม ติ รั บ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว
/และได้ส่งร่าง…

๔
และได้ ส่ งร่ า งให้ ค ณะกรรการแปรญั ต ติ ได้ พิ จ ารณา ซึ่ ง คณะกรรมการแปรญั ต ติ
ประกอบด้วย
๑. นายทวี จันทะพันธ์
๒. นายวีระ จันทะพันธ์
๓. นายนุกูล บุญราช
๔. นายทองแดง บุญราช
๕. น.ส.ปราณี รัตนวัน

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

โดยที่ประชุมกาหนดนัดประชุมในวันที่ ๒๑ สิงหาคมพ.ศ.๒๕๖๓ ณ.ห้องกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ซึ่ง
ตามข้อ ๕๐ วรรคสอง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับรายงานนั้นเนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติคง
ร่างเดิม จึงขอให้ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงให้ที่ประชุมทราบต่อไป
นำยทวี จันทะพันธ์

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้กาหนดระยะเวลา
คาแปรญัตติ
- วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
- วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
- วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้ องปฏิบัติงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก
สภาท้องถิ่น ยื่นเสนอคาแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคมพ.ศ.๒๕๖๓
ตั้ งแต่ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ งานกิ จ การสภาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลไผ่
คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันพิ จารณารายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในแต่ละส่วนโดยละเอียด ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติมในตอนใดหรือ
ข้อความใด เห็นว่า ข้อความในงบประมาณรายจ่ายรายการต่างๆ มีความเหมาะสมแล้ว
จึงมีมติคงไว้ตามร่างเดิมและให้ส่งรายงานความเห็นให้ประธานสภาองค์ การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ ทราบต่อไป

นำยประสิทธิ์ เจตนำ เรีย นท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ในการจัดทาร่างข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
ซึ่งได้ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่งบประมาณ หัวหน้าส่วนแต่ละส่วนโดยเปรียบเทียบ
กับงบประมาณในปีที่ผ่านมา และจากสถิติการอุดหนุนงบประมาณจากทางรัฐบาลใน
ปี งบประมาณที่ผ่ านมา ซึ่งท่ านสมาชิกได้รับหลั กการแห่ งร่างข้อบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไว้ พิจารณา ซึ่งพ้นระยะเวลาในการยื่นญัตติขอแปรญัตติ
/ตามที่ท่าน…

๕
ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ แถลงต่อที่ประชุม ซึ่งทางคณะกรรมการ
แปรญัตติได้เชิญคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงในประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา และทางคณะกรรมการแปรญัตติได้มีความเห็น
ให้คงร่างเดิม ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุก ท่านที่ได้ เข้าใจและสนับสนุนในการจัดทา
ร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ หากท่านสมาชิกมีข้อสงสัยในร่างข้อบัญญัตินี้เชิญสอบถามเพิ่มเติม
ได้ ซึ่งวันนี้หัวหน้าส่วนทุกส่วนและเจ้าหน้าที่แต่ละกองได้เข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะชี้แจง
ทาความเข้าในในการจัดทาร่างข้อบัญญัติ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔
นำยสุนทร แสงใสย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ผมขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ
เกี่ ย วกั บ การตั้ ง งบประมาณ ในโครงการ อาสามสมั ค รบริ บ าลท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
กระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริการท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงภายใต้แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ให้อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๓
ไปยั ง ส านั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองเสนอ
รัฐมนตรีอนุ มัติในหลักการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภ ายใต้แผนงานดังกล่าวโดยมีกิจกรรม
ภายใต้โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง จานวน ๒
กิจกรรม ได้แก่
๑. การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ ายในการฝึ ก อบรม โครงการ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
๒. การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้ แก่เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่ วนตาบลไผ่ จึ งตั้ งงบประมาณรองรับ ไว้ในข้อ บัญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๖๔ จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่ อ รองรับ เงิน อุ ด หนุ น ตามโครงการดั งกล่ าว ซึ่ ง
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้รับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดาเนินการคัดเลือก
เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จานวน ๒ คน ค่าตอบแทนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน จึงขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ
นำยสมำน รัตนวัน

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้รับสมัครมีใครบ้างที่มาสมัคร
เพื่อที่จะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบ

/นายศรายุธ…

๖
นำยศรำยุธ เนตรสุวรรณ
เรี ย นท่ านประธานสภา ท่ านสมาชิ ก คณะผู้ บ ริห าร โครงการอาสาสมั ค ร
บริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ที่คณะกรรมการ
ได้ดาเนินการรับสมัครมีผู้สมัคร ๕ คน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางกิ่งแก้ว แว่นแก้ว
นางธนัชชล จันทะพันธ์
นางสาวพิชามญช์ กุลวงษ์
นางนิยม รัตนวัน
นางณัฏฐากร ศรีบริบูรณ์

จากบ้านคูสระ
หมู่ที่ ๕
จากบ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ ๒
จากบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๓
จากบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖
จากบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๘

ประธำนสภำ

ขอขอบคุณ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ได้ ชี้แจงเกี่ยวกับ โครงการอาสาสมัครบริบ าลท้ องถิ่น ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ที่เป็นโครงการใหม่ที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนที่จะ
เข้าสู่วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ เชิญสอบถามได้

ที่ประชุม

ไม่มี

พักรับประทานอาหาร ๑ ชั่วโมง
วำระที่ ๓ เรื่องกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติตำบล ว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี ๒๕๖๔
ประธำนสภำฯ

เชิญเลขานุ การสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดในการพิจารณาร่างข้อบัญ ญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๓

นำยกิตติศักดิ์ จริยำปรีชำนนท์ สาหรับในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๔ใน
วาระที่ ๓ นี้ สืบเนื่องมาจากที่ประชุมสภาฯมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ในวาระที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมีการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ ในวาระที่ ๒ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา และมีมติเห็นชอบให้มีการลง
มติร่ างข้อบั ญ ญั ติฯ วาระที่ ๓ ในวันนี้ นั้น โดยระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ย
ข้อบังคับการประชุมการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔ กาหนดว่าจะไม่มีการอภิปรายในวาระที่ ๓ นี้ กระผมจึงขอทบทวนร่าง
ข้อบัญญัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๔ จานวน ๔๐,๑๙๗,๐๑๒
บาท จากรายได้ ที่ จ่ า ยเก็ บ เอง หมวดภาษี จั ด สรรและหมวดอุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ตาม
รายละเอียดในร่างข้อบัญญัติ
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
๑๓,๓๐๒,๒๖๐ บาท
- แผนการรักษาความสงบภายใน
๒๑๙,๐๐๐ บาท

/ด้านบริการชุม…

๗
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
๕,๗๙๒,๔๐๐ บาท
- แผนงานสาธารณสุข
๙๙๒,๐๐๐ บาท
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
๑๒๐,๐๐๐ บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน
๓,๑๓๕,๓๖๐ บาท
- แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๘๐,๐๐๐ บาท
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๓๕๔,๐๐๐ บาท
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓,๕๖๕,๗๐๐ บาท
- แผนงานการเกษตร
๗๐,๐๐๐ บาท
- แผนงานการพาณิชย์
๙๐๒,๒๐๐ บาท
ด้ำนกำรดำเนินกำรอื่นๆ
- แผนงานงบกลาง
๑๑,๓๓๐,๐๑๒ บาท
รวม
๔๐,๓๓๐,๐๑๒ บำท
ขอให้ที่ประชุมสภาฯได้พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๖๔ เพื่อลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ และซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ประธำนสภำฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก

ประธำนสภำ

ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยข้อบั งคั บ การประชุม สภาท้ อ งถิ่น ข้ อ ๕๒
กาหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะลงมติให้มีการประชุมสภาท้องถิ่นลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอัน
สมควร ผมจึงขอถามที่ประชุมสภาฯว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่ ก่อนมีการลง
มติขอให้เลขานุการสภาฯตรวจสอบจานวนองค์ประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่

นำยกิตติศักดิ์ จริยำปรีชำนนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ อยู่ครบองค์ประชุมครับ
ประธำนสภำฯ

เมื่อสมาชิกสภาฯครบองค์ประชุมแล้ว ลาดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภา
ท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นข้อบัญญัติติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔
โปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติฯ และให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๔

นำยประสิทธิ์ เจตนำ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ คณะผู้บริหาร
ต้องขอขอบพระคุณสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ที่ได้พิจารณาเห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติตาบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๔ ซึ่งคณะผู้บริหารจะตั้งใจ
ในการบริหารเพื่อพัฒ นาองค์การบริห ารส่วนตาบลไผ่ ตามนโยบายที่ให้ไว้ อย่างสุด
ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
/ระเบียบวาระที่ ๔…

๘

ระเบียบวำระที่ ๔
ประธำนสภำฯ

เรื่องอื่นๆ
มีท่านจะเสนอแนะหรือ มีข้อสงสัยเรื่องใด หรือไม่

นำยบุญส่ง ภูนุภำ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ในการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ นี้ ขอให้คณะผู้บริหารได้พิจารณาในการบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณนี้
ขอให้ดาเนินการเร็วขึ้น กว่าทุ กปี ซึ่งหลายครั้งได้สอบถามมายังคณะผู้บริหาร ก็ได้รับ
คาตอบว่าไม่ มีงบประมาณ จึงอยากขอฝากให้ ค านึ งถึงพี่ น้ องประชาชนก่อน ค่อ ย
พิจารณาในส่วนของสานักงานภายในซึ่งก็มีความจาเป็นเช่น กัน แต่อยากให้ถึงพี่น้อง
ประชาชนก่อน เพราะไม่อยากจะให้โครงการตกไป

นำยชำติชำย คำโสภำ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ขอนาเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ค่ า ธรรมเนี ย มในการเข้ าท าประโยชน์ ในที่ ส าธารณะ ในเขตต าบลไผ่ เรื่อ งที่ ส อง
เกี่ยวกับการออกข้อกาหนดหรือประกาศ ให้ทุกหมู่บ้านห้ามปลูกต้นยูคาลิปตัสริมถนน
ซึ่งเป็นปัญหาในการสัญจรไปมาซึ่งเดินทางลาบากมาก และทาให้ถนนเสียหาย เรื่องที่
สาม การออกข้อบัญญัติติตาบลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างในเขต
ตาบลไผ่ เพื่อที่เป็นรายได้นามาพัฒนาตาบลจะสามรถดาเนินการได้หรื อไม่ เรื่องที่สี่
เครื่องโปรเจคเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในห้องประชุมตอนนี้ใช้งานได้หรือไม่
นำยประยูร รัตนวัน

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ในงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๔ ที่จะ
ถึงนี้ เพื่อเป็ นการพัฒ นาและการซ่อมแซมต่างๆ ขอฝากผู้ บริห ารว่า การพัฒ นาที่มี
งบประมาณที่พร้อม บุคลากรที่พร้อม ความเป็นอยู่ของพี่น้อง การบริหารถนนหนทาง
ขอฝากให้ พิจาณาถึงความเหมาะสมและความจาเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะบ้านเมี่ยง
หมู่ที่ ๔ ได้รับงบประมาณน้อยมาก โดยเฉพาะงบซ่อมแซมถนนเส้นทางบ้านเมี่ยง –
บ้านดวนน้อย ซึ่งตอนนี้ทางบ้านเมี่ยงได้รับความเดือดร้อนจริงๆ จึงขอฝากให้ผู้บริหาร
ได้ พิ จ ารณาหากมี ง บประมาณพอที่ จ ะด าเนิ น การได้ ให้ ด าเนิ น การด้ ว ย อี ก เรื่ อ ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครผู้บริบาลผู้ป่วยให้พิจารณาให้ความเหมาะสม
ด้วย และขอขอบพระคุณส่วนราชการทุส่วนที่ให้คาปรึกษากับทางสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลไผ่

นำยไพโรจน์ รัตนวัน

ขอทาความเข้าใจกับท่านสมาชิก ซึ่งหลายท่านเข้าใจว่าตั้งงบประมาณแล้วมีงบตาม
ที่ตั้งในการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่เราตั้งไว้ ไม่ใช่ว่าเรามี
งบประมาณแล้ ว เพี ยงแต่เป็น การตั้งงบประมาณไว้เพื่ อรอรับเงิน อุด หนุน จากทาง
รัฐบาล อย่างในปีนี้เราตั้งไว้ ๓๘ ล้านบาท ขณะนี้เพิ่งจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพีย ง ๒๗ ล้ านบาท ซึ่งต้องใช้ทั้งรายจ่ายประจา และงบพัฒ นา คณะผู้บริห ารจึงมี
ความจาเป็นในการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้ทั่วถึง ทั้งงบประมาณจากข้อบัญญัติ
งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณจากองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ โดยพิจารณาให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ ถ้าหากได้รับงบประมาณเข้า มา
ทางคณะผู้บริหารจะพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งในขณะนี้ก็
/กาลังดาเนินการ…

๙
กาลั งด าเนิ น การท าสั ญ ญา ๓ โครงการ คื อโครงการก่อ สร้างถนน ค.ส.ล. บ้ านไผ่
หมู่ที่ ๙ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า บ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ และบ้านดอนมะเกลือ หมู่ที่ ๒
นำยประสิทธิ์ เจตนำ

ตามที่ท่านสมาชิก หลายๆท่านอยากให้ทางคณะผู้บริหารได้เร่งดาเนินการและพัฒนา
ตามโครงการต่างๆในข้อบัญญัติตาบล ซึ่งการบริหารงบประมาณกับการบริหารสัญญา
เป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งการตั้งงบประมาณไว้ถ้าหากจะทาสัญ ญาไว้ก็สามารถทาได้ แต่
ผู้รับจ้างซึ่งเป็นคู่สัญญาต้องนาหลักประกันสัญญามาวาง ซึ่งในท้ายสัญญาจะมีเงื่อนไข
ว่าจะดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีงบประมาณ ซึ่งไม่มีผู้รับจ้างรายใด จะยินยอม ซึ่งเป็น
ความแตกต่ างระหว่างการบริห ารงบประมาณกั บ การบริ ห ารสั ญ ญา ซึ่งเป็ น เรื่ อ ง
ละเอียดอ่อน และจะขอชี้แจงที่ท่านท ส.อบต.ชาติชาย คาโสภา ได้นาเสนอ เกี่ยวกับ
การออกข้อ บั ญ ญั ติ เกี่ ยวกั บ การจั ด เก็ บ ภาษี ในการใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิ น ของรัฐ ซึ่ ง
ในขณะนี้ ให้ นิ ติ ก ร ได้ พิ จ ารณาในข้ อ กฎหมาย และประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายเรื่อง และความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับ
โครงการเก่า ที่ทางชุมชนบ้านเมี่ยงได้ดาเนินมา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
อยากที่จะดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เรื่องการปลูกต้นไม้ริมถนน ซึ่งในเขตตาบลไผ่ มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานต่าง ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทก็ต้องแจ้งทาง
หลวงชนบท แต่ถ้าหากอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ก็ต้อง
สารวจและจัดทาประกาศให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับข้อห้ามต่างๆ

นำยสุนทร แสงใสย์

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่ท่าน ส.อบต.
ชาติชาย คาโสภา ได้นาเรียนต่อที่ประชุมนั้น
เรื่องการออกข้อบัญญัติในการจัดเก็บภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
ซึ่งในขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทย ได้ออกพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนที่ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งจะต้องจัดเก็บ
ให้ แล้ วเสร็จ ภายใน วันที่ ๓๑ สิ งหาคม นั้น ซึ่งในกฎหมายฉบั บนี้ ได้ล ดหย่อ นการ
จัดเก็บภาษีให้กับผู้ครอบครองที่ดินทุกประเภท ตามกฎหมายซึ่งครอบคลุมที่ดินทุก
ประเภท หากองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ มีหนังสือแจ้งถึงผู้ครอบครองที่ดินถึงจะได้
เสียภาษี ซึ่งการออกข้อบัญญัติตาบลต้องให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว
เรื่องการออกมาตรการเกี่ยวกับการห้ามปลูกไม้ยูคาลิปตัสข้างถนนเส้นต่างๆ
ซึ่งในเรื่องนี้ อยู่ในการสารวจขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ซึ่งจะต้องทราบเจ้าของ
ที่ แ น่ น อน ซึ่ ง บางแห่ ง เป็ น ของเจ้ า ของที่ อ ยู่ น อกพื้ น ที่ ซึ่ ง ในเรื่ อ งนี้ ต้ อ งใช้ ค วาม
ละเอียดอ่อนกับพี่น้องประชาชนเมื่อสารวจเสร็จเรียบร้อยจึงดาเนินการออกมาตรการ
ในการห้ามปลูก และดาเนินการตัด ซึ่งต้องทาทั้งตาบล
เรื่องการใช้งานเครื่องโปรเจคเตอร์ ในห้องประชุม ซึ่งสามารถใช้งานได้ดี และ
ใช้งานตลอดเมื่อมีความจาเป็น ซึ่งในการประชุมและจัดการอบรมต่างๆจะใช้ เป็ น
ประจา

ประธำนสภำ

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
/ที่ประชุม…

๑๐
ที่ประชุม

ไม่มี

ประธำนสภำ

วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้
ร่วมกันพิจารณาข้อบัญญัติตาบลว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็น
ที่เรียบร้อย และเรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตาบลไผ่ ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น

ลงชื่อ กิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายกิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่

ลงชื่อ สุระศักดิ์ รัตนะวัน ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ รัตนะวัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ที่
๑
๒
๓

ชื่อ – นำมสกุล
นายสมาน รัตนะวัน
นายชาติชาย คาโสภา
นายทวี จันทะพันธ์

ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาน รัตนะวัน
“
ชาติชาย คาโสภา
“
ทวี จันทะพันธ์

หมำยเหตุ

