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สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
รำยชื่อผู้มำประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – นำมสกุล
๑
นายสุรศักดิ์ รัตนวัน
๒
นายประดับ อรรคบุตร
๓
นายวีระ จันทะพันธ์
๔
นายทวี จันทะพันธ์
๕
นายบุญส่ง ภูนุภา
๖
นายบรรจง หินกอง
๗
นางสาวปราณี รัตนวัน
๘
นายสวาท หงษ์อินทร์
๙
นายชาติชาย คาโสภา
๑๐
นายสุบรรณ นนทวงษ์
๑๑
นายปุ่น เสียงอ่อน
๑๒
นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว
๑๓
นายสุบรรณ นนทวงษ์
๑๔
นายวิจิตร พันธ์ไผ่
๑๕
นายนุกูล บุญราช
๑๖
นายประยูร รัตนวัน
๑๗
นายทองสูรย์ จันทะพันธ์
๑๘
นายทองแดง บุญราช
๑๙
นายวรากร รัตนวัน
๒๐
นายสมาน รัตนวัน
๒๑
นายสมศรี บุญราช

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

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

หมำยเหตุ

/รำยชื่อ...
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – นำมสกุล
๑
นายประสิทธิ์ เจตนา
๒
นายไพโรจน์ รัตนวัน
๓
นายธีรักพงษ์ รัตนวัน

ตำแหน่ง
นายก อบตไผ่
รองนายก อบต.ไผ่
รองนายก อบต.ไผ่

ลำยมือชื่อ
ประสิทธิ์ เจตนา
ไพโรจน์ รัตนะวัน
ธีรักพงษ์ รัตนวัน

หมำยเหตุ
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๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

นางจารุณี จาปาพันธ์
นางสุดาพร อาไพ
นายพิพัฒน์ พรหมโลก
น.ส.อินทิราภรณ์ คาแสน
นางปวันรัตน์ อัคบุตร
นายสุนทร แสงใสย์
น.ส.นัทธมน สุภาพ

เลขานุการนายกฯ
รองปลัด อบต.ไผ่
ผอ.กองช่าง
ผอ.กองการศึกษา
หัวหน้าสานักงานปลัด
นิติกร
ผู้อานวยการกองคลัง

จารุณี จาปาพันธ์
สุดาพร อาไพ
พิพัฒน์ พรหมโลก
อินทิราภรณ์ คาแสน
ปวันรัตน์ อัคบุตร
สุนทร แสงใสย์
นัทธมน สุภาพ

ผู้มำประชุม

๒๑ คน

ลำประชุม
หมู่ที่ ๑๒)

๑

คน (นำยทองสำ เสนำนนท์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่

-

คน

ขำดประชุม

เปิดประชุมเวลำ
๐๙.๓๐น.
เมื่อที่ประชุมมาพร้อมกันแล้ว ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ
ระเบียบวำระที่ ๑
ประธำนสภำฯ

เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
๑.๑ เรื่อง นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอาเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ย้ายมาจาก
อาเภอกันทรารมย์

ระเบียบวำระที่ ๒
ประธำนสภำฯ

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ชี้แจง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๑ /๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด
ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ละเอียด
เมื่อทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมแล้วหากมีท่านใดประสงค์ที่
จะแก้ไข/รายงานการประชุมขอให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญ ที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ขอให้ยกมือครับ
มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ทั้งสิ้น ๒๑ ท่าน
รับรองรายงานการประชุม
จานวน ๑๙ เสียง

เลขำนุกำรสภำฯ
ประธำนสภำฯ

มติที่ประชุม
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ไม่รับรองรายงานการประชุม
งดออกเสียง
ระเบียบวำระที่ ๓

จานวน จานวน ๑

เสียง
เสียง (ประธานสภาฯ)

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทรำบ
๓.๑ เรื่องจำกสำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
-งำนบริหำรงำนบุคคล
- แนะนาเจ้าหน้าที่ใหม่ ราย นางสาวนุสรา หินกอง ตาแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ย้ายมา
จากองค์การบริหารส่วนตาบล จิกสังข์ทอง
- แนะนาพนักงานจ้างที่สอบคัดเลือกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
๑. นางจันทร์เพ็ญ ทองอินทร์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
๒. นายอาเทน นนทวงษ์ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน
๓. นายคาหล้า อานวย ตาแหน่งภารโรง
๔. นางสาวพัชราภรณ์ สายชมพู ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
๕. นางสาวปราณี รัตนวัน ตาแหน่ง แม่บ้าน
- งำนสำธำรณสุข
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในเขตตาบลไผ่ มีผู้ป่วย ๑ ราย ใน
บ้านคูสระ หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งงานสาธารณสุข สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จึง
ได้จัดทาโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยใช้
งบประมาณจาก ส.ป.ส.ช. โดยใช้งบประมาณ ๒๓๘,๕๐๐บาท ได้จัดหา เครื่องวัด
อุณหภูมิ หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับทุกหมู่บ้านและโรงเรียนทั้ง
ในเขตตาบลไผ่ ทุกโรง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
- งำนส่งเสริมกำรเกษตร
สถานการณ์การระบาดในโค กระบือ (โรคลัมปี้ สกรีน) ในเขตตาบลไผ่ มีเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคได้ประสบปัญหาโรคระบาด จานวน ๒๐๓ ราย โคที่ติดเชื้อโรคลัมปี้ สกรีน
จานวน ๓๘๙ ตัว และตาย ๘ ตัว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๓.๒ เรื่องจำกกองช่ำง
- รายงานผลการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้น ในไตรมาสที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔
๓.๓ เรื่องจำกกองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้ำนโครงสร้ำงฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
ในมีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔
งบประมำณตำมข้อบัญญัติ ๒๕๖๔
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๑. โครงการจ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเหล็ก องค์การ
บริหารส่วนตาบลไผ่ สายทาง ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินทาสัญญา ๓๖๒,๘๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
๒. โครงการจ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ สายทางภายในบริ เวณที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไผ่ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงวงเงินทาสัญญา ๒๘๖,๒๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
๓. โครงการจ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนมะเกลือ ม.๒ สาย
ทางบ้านนายสุพิช จิตมั่น - บ้านนางบุญ ค้า มูลอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินทา
สัญญา ๑๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
๔. โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก บ้านไผ่ ม.๑๑ สายทางแยกหนองกูด ถึง
ดงหนองคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินทาสัญญา ๒๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
งบประมำณอุดหนุนเฉพำะกิจ ๒๕๖๔ จำนวน ๒โครงกำร ดังนี้
๑.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก สายทางบ้านคูสระ
ใหญ่-บ้านดอนมะเกลือ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-06 ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร
ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินทาสัญญา ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
๒. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านเมี่ยง - บ้านคูสระ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.114-02 ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร
ระยะทาง ๒,๒๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๒๕ ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ อาเภอราษี
ไศล จังหวัดศรีสะเกษ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิ เล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงิน ท า
สัญญา ๔,๐๕๔,๙๘๐.๐๐ บาท กาหนดจ่าย ๔ งวด (เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ ๑) งวดที่ ๒๔ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
- รายงานสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
๓.๔ เรื่องจำกกองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้เปิดภาคเรียนตามประกาศของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ และรายงานจานวนเด็ก
ประถมวัยสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จานวน ๔๖ คน
เด็กที่เข้าใหม่ จานวน ๑๘ ราย
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เด็กเก่า จานวน ๒๘ ราย
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
๔.๑ กำรพิจำรณำเห็นชอบแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
ประธำนสภำ
ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้ยื่นญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่เพื่อให้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ขอเชิญท่านคณะผู้บริหารได้ชี้แจงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
นำยประสิทธิ์ เจตนำ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้
จัดทาแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กาหนดให้ท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กาหนดนโยบาย และจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาร่วมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชน และชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามขบวนการขั้นตอนที่กาหนด โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาชน และได้ดาเนินการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ไผ่ จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
นำยธีระศักด์ พรรษำ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ไผ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพื่อใช่เป็นแนวทางใน
การพัฒนาและกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เมื่อวันที่ ๒๘
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น เนื่องจากปัจจุบัน สภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่
บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้สามารถแก้ปัญหา ความต้องการของประชาชนได้ต่อบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงจาเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรม
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบของทางราชการ
นำงสุดำพร อำไพ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ กาหนดให้
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ท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและ
ความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบดังนี้
ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชำชน กำรเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำท้องถิ่น ให้ดำเนินกำรตำมระเบียบนีโ้ ดยมีขั้นตอนกำรดำเนินกำรดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลความจาเป็นเสนอต่อ
คณะกรรมการท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ประกาศใช้ เพื่อให้เป็นการดาเนินงานไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และเกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
จึงได้เพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ โดยให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ได้ชี้แจง
นำยธีระศักดิ์ พรรษำ
ในร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ จะไล่ทีละหัวข้อ ให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาตาม
หัวข้อที่ผมได้ชี้แจง ถ้าจะแก้ไข เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อสงสัยให้ยกมือ
ทักท้วงหรือสอบถามได้
ที่ประชุม
รับทราบ และได้พิจารณาตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจง
ประธำนสภำ
ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจง และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ /
๒๕๖๔ มีท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่
ที่ประชุม
ไม่มีข้อสงสัย
ประธำนสภำ

ถ้าหากที่ประชุมไม่มีข้อสงสัย ผมจะขออมติที่ประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ /
๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ขอมติครับ
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ /๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตาบล
ไผ่องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ขอให้ยกมือครับ
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มติที่ประชุม

มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ทั้งสิ้น ๒๑ ท่าน
เห็นชอบ
จานวน ๑๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน เสียง
งดออกเสียง
จานวน ๑
เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๒ พิจำรณำอนุมัติกำรย้ำยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจำกบ้ำนคูสระ สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลไผ่ มำที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
ประธำนสภำฯ
เรียนเชิญท่านผู้อานวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้ชี้แจง
เกี่ยวกับการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากบ้านคูสระ มาอยู่ที่องค์ก ารบริหารส่วน
ตาบลไผ่ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นำงสำวอินทิรำภรณ์ คำแสน เรีย นท่ านประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก คณะผู้ บ ริ ห ารทุ ก ท่ า น ตามที่ อ งค์ ก าร
บริห ารส่ ว นต าบลไผ่ ได้ รั บ การจั ดสรรงบประมาณอุ ด หนุ เฉพาะกิ จส าหรั บ
สนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑ – ๑๐๐ คน (ฐาน
แผ่) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านคูสระ สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ งบประมาณ ๒,๗๙๓,๒๐๐ บาท ซึ่งได้ดาเนินการก่อสร้างบริเวณที่
สาธารณประโยชน์ดอนหวาย บ้านเมี่ยง หมู่ที่ ๔ ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันกับที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ซึ่งในขณะนี้ได้ดาเนินการเสร็จแล้ว และพร้อม
ที่จะย้ายมาเปิด ทาการเรีย นการสอน ณ อาคารศู นย์พั ฒ นาเด็กเล็ก หลัง ใหม่
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จึงขออนุมัติ
จากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ เพื่อเห็นชอบให้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคูสระ สังกัดองค์ การบริหารส่วนตาบลไผ่ มาเปิดทาการเรียนการสอนที่
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จึง
นาเรียนมาเพื่อให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้ พิจารณาอนุมัติ
ประธำนสภำ

ขอบคุณท่านผู้อานวยการกองการศึกษา ตามที่ท่าน ผ.อ.ได้นาเรียนเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างอาคารศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็กหลังใหม่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการให้บริการการเรียนการสอนแก่ลูกหลานในเขต
ตาบลไผ่ ของเรา ซึ่งได้ดาเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่
จะเปิดทาการเรียนการสอน วันนี้จึงได้เสนอเข้าสู่สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ไผ่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการย้ายอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาทา
การเรี ย นการสอนที่ อ าคารหลั ง ใหม่ มี ส มาชิ ก ท่ า นใด มี ข้ อ สงสั ย จะเรี ย น
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
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ที่ประชุม

ไม่มี

ประธำนสภำ

ถ้าหากที่ประชุมไม่มีข้อสงสัย ผมจะขออมติที่ประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้
ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ มาทาการ
เรียนการสอนที่อาคารหลังใหม่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ขอมติ
ครับ

มติที่ประชุม

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบเห็นชอบให้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ มาทาการเรียนการสอนที่อาคารหลังใหม่ ณ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ขอให้ยกมือครับ
มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ทั้งสิ้น ๒๑ ท่าน
เห็นชอบ
จานวน ๑๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน เสียง
งดออกเสียง
จานวน ๑
เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๓ พิจำรณำอนุมัติกำรย้ำยศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจำกบ้ำนคูสระ สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลไผ่ มำที่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
ประธำนสภำฯ
เรียนเชิญท่านผู้อานวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้ชี้แจง
เกี่ยวกับ การขอเปลี่ ยนแปลงชื่อศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็ก จากบ้านคู สระ เป็น ศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
น.ส.อินทิรำภรณ์ คำแสน

ต้ อ งขอบคุ ณ ท่ า นสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไผ่ ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้
พิจารณาเห็นชอบให้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ มาทาการเรียนการสอน
ที่อาคารหลังใหม่ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ เมื่อเราได้ย้ายมาที่
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ในระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชื่อ
ของศู นย์พั ฒ นาเด็กเล็กยัง เป็น ชื่อ ศพด. บ้ านคูสระ หมู่ ที่ ๕ สัง กัด องค์ การ
บริหารส่วนตาบลไผ่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึง ได้เสนอคณะ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาเปลี่ยนชื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่
บ้ านเมี่ ย ง หมู่ ที่ ๔ จึ ง ขอเสนอเพื่ อ ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลไผ่ ได้
พิ จารณา เห็ นชอบให้ เปลี่ย นแปลงชื่อ จาก ศพด.บ้ านคูส ระ สัง กั ด องค์ การ
บริหารส่วนตาบลไผ่ เป็น ศพด.องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔
ตาบลไผ่

ประธำนสภำ

ตามที่ท่านผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา ละวัฒนธรรม ได้นาเรียนต่อที่
ประชุ ม เกี่ย วกับ การขอเปลี่ ย นแปลงชื่ อ ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จากศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ซึ่งตั้งอยู่บ้านคูสระ
หมู่ที่ ๕ เปลี่ยนชื่อเป็ น ศู นย์พั ฒ นาเด็กเล็ กองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ซึ่ ง
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ตั้งอยู่ ณ บ้านเมี่ยง หมี่ ๔ ตาบลไผ่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้ง ซึ่งเป็นศูนย์
ราชการส่วนกลางของ องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
จะสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่
ที่ประชุม

ไม่มี

ประธำนสภำ

ถ้าหากที่ประชุมไม่มีข้อสงสัย ผมจะขออมติที่ประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้
การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคู
สระ สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ซึ่งตั้งอยู่บ้านคูสระ หมู่ที่ ๕ เปลี่ยนชื่อ
เป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านเมี่ยง หมี่
๔ ตาบลไผ่ ขอมติครับ

มติที่ประชุม

ระเบียบวำระที่ ๕
ประธำนสภำ

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบเห็นชอบให้การขอเปลี่ยนแปลงชื่อ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ ซึ่งตั้งอยู่บ้านคูสระ หมู่ที่ ๕ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้านเมี่ยง หมี่ ๔ ตาบลไผ่ ขอให้ยกมือ
ครับ
มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ทั้งสิ้น ๒๑ ท่าน
เห็นชอบ
จานวน ๑๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ
จานวน เสียง
งดออกเสียง
จานวน ๑
เสียง (ประธานสภาฯ)

เรื่องอื่นๆ
ในระเบียบวาระอื่นมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะ หรือสอบถามท่าน
คณะผู้บริหารหรือไม่
นำยศิลป์ชัย แว่นแก้ว
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร กระผมขอเรียนถาม
เกี่ยวการบริหารกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
๑. ก่อนที่จะมีการใช้น้าต้องมีการเสียค่ามิเตอร์น้า กรณีที่มิเตอร์ชารุด ผู้ใช้น้าต้อง
ออกค่าใช้จ่ายเองหรือองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่า
มิเตอร์ จึงขอคาชี้แจงเกี่ยวกับค่าประกันค่ามิเตอร์วัดน้าจากผู้ใช้น้า หากมาตร
วัดน้าชารุด ต้องเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่หรือไม่ และใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ติดตั้งมาตรวัดน้า
๒. ที่ผ่านมามีการไปจดมิเตอร์น้า ไปจดบ้างไม่จดบ้าง ซึ่งชาวบ้านได้ตั้งข้อสังเกต
ในใบแจ้งค่าใช้น้าส่วนมากจะเอาตัวเลขเก่าในบิล บางคนได้เสีย ๒ – ๕ บาท
กับค่ารักษามิเตอร์ในแต่อยู่ดีๆต้องเสียค่าน้า ๔๐๐ – ๕๐๐ บาท กระผมก็ได้มา
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นำยไพโรจน์ รัตนวัน

นำยชัยฤทธิ์ วินทะชัย
นำยสมำน รัตนวัน

นำยสุนทร แสงใสย์

นำยสวำท หงส์อินทร์

สอบถามแล้วว่ากรณีเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นเพราะสาเหตุใด หลังจากนั้นผมก็
ได้มาถามข้อมูลถึงเป็นอย่างนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไร ซึง่ ได้คาตอบว่าจาก
เจ้าหน้าที่ว่าให้ชาวบ้านเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่เพื่อให้เข้าระบบได้ ซึ่งผมคิดว่าค่าน้า
ต้องมาลงบันทึกที่ อบต. ซึ่งผู้ใช้น้าได้แจ้งว่าถ้าต้องจ่ายเท่าเดิมต้องเปลี่ยน
มิเตอร์ให้เป็นศูนย์ใหม่และเริ่มเก็บค่าน้าใหม่ ซึ่งเกิดความเสียหายแก่อบต. ซึ่ง
ผมคิดว่าเกิดจากความผิดพลาดของหน่วยงาน ซึง่ เกิดปัญหา ซึ่งเป็นปัญหามา
สักระยะหนึ่งแล้ว ซึง่ กระผมได้สอบถามจากผู้จดมิเตอร์ ได้ข้อมูลว่า จดมิเตอร์
มาแล้ว มาถึงงานกิจการประปาแล้วมีการขีดฆ่าแล้วเขียนใหม่ เพราะอะไร ใน
การให้ผู้รับผิดชอบไปจดมาตรวัดนำ้ มีการระบุว่าจุดว่าในหมู่บ้านนั้นมีมิเตอร์กี่
จุด ซึ่งผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าเขาได้แจ้งเป็นผู้ใช้น้าแล้ว แต่ยังไม่มีคนไป
เก็บค่าน้า บางที่ก็ไม่ไปเก็บ บางที่ก็เก็บเกิน จนบางบ้านต้องยกเลิกการใช้น้า
ซึ่งทาง อบต.ไผ่ ไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้น้า ขอให้ท่านได้รีบแก้ไข ซึ่งทาง
สมาชิกต้องทาความเข้าใจกับชาวบ้าน
ปัญหานี้เกิดขึ้นมาทุกปี ตั้งแต่เริ่มใช้น้า การจดมิเตอร์ น้าไม่ไหล ซึ่งทางงาน
กิจการประปาต้องหาทางแก้ไข แก้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ซึ่งบางช่วงมีปัญหาเรื่อง
การจดมิเตอร์ เราก็ได้บอกเลิกสัญญาจ้างไปแล้ว ตอนนี้คนใหม่พึ่งทางานได้
สองเดือน ในเรื่องการเทียบตัวเลขในมาตรวัดน้ากับ ตัวเลขในแจ้ง จะไม่ตรงกัน
แน่นอน เพราะเราจะเก็บค่าน้าจากการใช้ในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งจะมีปัญหาทุกปี
ในการปิดงบประมาณ ซึ่งจะไม่ตรงกัน จงขอฝากให้ท่านได้ช่วยดูแล บางที่ไม่ได้
มีการไปจดมาตรน้า หรือไม่มีการไปเก็บค่าน้า ขอให้ท่านได้ช่วยแจ้ง ซึ่งเป็น
รายได้ของ อบต.ไผ่ ซึ่งปัญหานี้เราจะรีบแก้ปัญหา
ค่าธรรมเนียมในการเก็บค่ารักษามาตรน้าเดือนละ ๒ บาท ซึ่งเป็นตาม
ข้อบัญญัติ อบต.ไผ่ เรื่องกิจการประปา
ในการจัดซื้อมิเตอร์ครั้งแรกผู้ใช้น้าเป็นผู้ซื้อ จากข้อมูลผู้ใช้น้า เมื่อเกิดการชารุด
ตัวเลขมิเตอร์ไม่เดิน ไม่ใช่ความผิด ของผู้ใช้น้า ในปัญหานี้ เป็นปัญหาที่งาน
กิจการประปาต้องแก้ไข ซึ่งผู้ใช้น้าไม่ส่วนผิดใด เรื่องปัญหามิเตอร์ชารุด ต้อง
เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ต้องรีบดาเนินการแก้ไข เพราะถ้า
ปล่อยไว้เนิ่นนาน ปัญหานี้ องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จะเป็นผู้เสียประโยชน์
ต้องรีบทาความเข้าใจให้ชาวบ้านผู้ใช้น้าได้เข้าใจ และหาแนวทางแก้ไขทั้งสอง
ฝ่าย ถ้าหากทาความเข้าใจกับชาวบ้านให้เข้าใจน่าจะไม่มีปัญหาอะไร ซึ่ง ต้องหา
ทางออกร่วมกันซึง่ ความหวังในการแก้ปัญหาจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ
ขอขอบคุณงานกิจการประปาที่เชื่อมระบบน้าให้บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ ๗
ในส่วนปัญหาของกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ที่ทางท่านสมาชิก
ได้นาความเดือดร้อนของชาวบ้านผู้ใช้น้าได้นาเรียนต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ ทางผู้รับผิดชอบ ขอเวลาได้หาข้อเท็จจริงและจะนาเรียนท่านสมาชิก
เป็นหนังสือ
เกี่ยวกับกิจการประปาบ้านหนองดุม ที่โอนเข้ามาในการบริหารของกิจการ
สมาชิก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ไม่มีแผนในการตั้งงบประมาณเพื่อ
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นำยชัยฤทธิ์ วินทะไชย

นำยสวำท หงส์อินทร์

นำงสุดำพร อำไพ

ซ่อมแซม เมื่อน้าไม่ไหล ทางสมาชิกทั้งสองท่านได้ช่วยกันขุดหาจุดที่ตัน จนพบ
แล้วจะทาการแก้ไข มาขอเบิกอุปกรณ์จากเจ้าหน้าที่ แต่ได้รับแจ้งว่าไม่มี
อุปกรณ์ ซึ่งทางบ้านหนองดุมได้มอบให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
ทั้งหมดทั้งอุปกรณ์ต่างๆ แต่เมื่อเราขอใช้ขอคืน กลับไม่มี ของบในการเจาะ
บาดาลก็ไม่มี อันนี้คือความเดือดร้อนที่จาเป็น จนต้องมีการส่งหนังสือร้องทุกข์
มาถึงท่านนายก เพื่อแก้ไขเร่งด่วน คือความพร้อมในด้านงบประมาณที่ไม่พร้อม
ซึ่งบางครั้งต้องใช้เงินส่วนตัว ในอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ ซึ่งน่าจะมีการวางแผน
ล่วงหน้า ซึ่งระบบประปาหมู่บ้านของบ้านหนองดุม หมู่ที่ ซึ่งใช้งานมานาน
ขอให้ท่านได้วางแผน
อีกเรื่องคือเรื่องการแจ้งเก็บค่าน้าประปา ขอให้ท่านได้ให้เวลาในการแจ้ง
ล่วงหน้า พอสมควรเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องได้รับทราบและเตรียมตัว
เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านหนองดุม จุดเดียวได้แจ้งมาสามครั้งแต่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบด้วยว่าเป็นเพราะ
เหตุใดจึงไม่ดาเนินการ
เรื่องการฉีดวัคซีน สุนัขแมว ซึ่งยังไม่ดาเนินการ ซึง่ พี่น้องประชาชนได้ถาม
สมาชิก ว่าถึงขณะนี้แล้วทาไมยังไม่ได้ดาเนินการ รวมทั้งโครงการฉีดยุงก็ยงั ไม่มี
การดาเนินการ เป็นเพราะสาเหตุอะไร ติดขัดปัญหาอะไร ขอให้ชี้แจงให้สมาชิก
ฯได้ทราบด้วย
ในส่วนของงบซ่อมแซมงบปรับปรุงเราตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งรวมในการ
ซ่อมแซมทุกตัวที่อยู่ในความรับผิดชอบของ งานกิจการประปาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลไผ่ ในส่วนของบ้านหนองดุม ทางกองช่างยังไม่ได้รับหนังสือ หรือแจ้ง
เรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆจึงยังไม่ดาเนินการซ่อมแซม ส่วนในการรื้อ
ระบบท่อใต้ดิน งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการเป็นงบประมาณที่สูงมาก ซึ่ง
ทางองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้เสนอของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อก่อสร้างถังสูง และรื้อ
ระบบท่อในหมู่บ้าน ต้องรอว่าจะได้รับการพิจารณาหรือไม่
ขอเพิ่มเติม เนื่องจากว่าถังรองรับน้าของประปา หมู่ที่ ๓ มันเปิด ไม่มีมุ้ง
เขียวครอบอาจจะมีเชื้อโรคเพราะนกจะลงไปเล่น ขอความกรุณาได้ปิดถังให้
ด้วยเพราะเกรงว่าจะเกิดเชื้อโรคจากนกพิราบ และถังจะเปิดอยู่ครึ่งหนึ่งผม
เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตของชาวบ้าน ขอความกรุณาผู้รับผิดชอบปิดให้
ด้วย
ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคระบาด
ในโค กระบือ (ลัมปี้สกรีน) และโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
ซึ่งได้เตรียมการ และดาเนินการไปในบางส่วนแล้ว แต่มีหนังสือสั่งการจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือ ว.๘๙ ซึ่งมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดาเนินการหา
คู่สัญญาที่อยู่ภายในจังหวัดของเราก่อน และห้างร้านต่างๆต้องจดทะเบียน SME
ซึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ มีไม่กี่ร้าน และเริ่มดาเนินการบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑
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นำยประยูร รัตนวัน

นำยธีรักพงษ์ รัตนวัน

นำยประสิทธิ์ เจตนำ

มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปซึ่งที่ดาเนินการไปนัน้ เลยต้องชะงัก ซึ่งโครงการทุก
โครงการได้ดาเนินการเสนอผู้บริหารและอนุมัติเป็นที่ เรียบร้อย ซึ่งกาหนดการ
ต่างๆออกเรียบร้อยเพียงแต่ติดเหตุผลที่ได้นาเรียน ในส่วนการดาเนินการ อันดับ
แรกจะดาเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการะบาดในสัตว์ (ลัมปี้สกรีน)
ซึ่งกาลังระบาดหนักก่อน แล้วจะดาเนินการการโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
และโรคพิษสุนัขบ้าตามลาดับ
กระผมขอนาเรียนถึงคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในเรื่องเอกสารต่างๆ
ในเรื่องการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน ในระเบียบการดาเนินการต่างๆซึ่ง
ประชาชนไม่เข้าใจในระเบียบของทางราชการ ซึ่งทางชาวบ้านต้องการเพียงการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า จึงขอให้ทางผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบได้แจ้งหนังสือชี้แจงให้
ผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ ทางหอกระจายข่าว เพื่อเป็นการสื่อสารให้พี่น้อง
ประชาชนเข้าใจในดาเนินการต่างๆให้พี่น้องประชาชนเข้าใจ
ผมขอขอบคุณในเส้นทางต่างๆ ที่ได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย ซึ่งบางครั้ง
เมื้อสร้างถนนเสร็จจะมีพี่น้องประชาชนได้ปลูกยาคาลิปตัส ทาให้ถนนแคบลง ซึ่ง
ปัญหานี้ได้นาเรียนหลายครั้งแล้ว จึงขอฝากท่านท่านได้แก้ไขปัญหานี้ด้วย และ
ขอฝากในการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ..๒๕๖๔ ซึ่งทางสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติให้ท่านได้ดาเนินการแล้ว ก็ขอ
ฝากให้ท่านได้รีบดาเนินการ ซึ่งอยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณแล้ว
ขอเพิ่มเติมในส่วนที่ท่านสมาชิ หมู่ที่ ๓ ได้นาเรียนปัญหาสาคัญในหมู่บ้าน
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ในส่วนของโรคระบาดสัตว์ ลัมปี้สกรีน ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลไผ่ ได้เชิญประชุมฝ่ายปกครอง ใดแจ้งในส่วนของสิ่งที่จะประชุม
ได้ ในการพ่นสารเคมี กาจัดพาหะของโรค ได้แจ้งให้ที่ประชุมฝ่ายปกครองทราบ
แล้ว
ในส่วนปัญหาเรื่องประปา ขอให้ท่านได้แจ้งปัญหาเร่งด่วนต่อท่านนายกเลย
ไม่ต้องผ่านทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ แจ้งผู้บริหารได้เลย
เช่นเดียวกัน เมื่อคืนเกิดความเดือดร้อนของพี่น้องหมู่ที่ ๕ ได้รับความเดือดร้อน
ในการที่น้าไหลเข้าบ้าน ในส่วนนี้ขอให้ทางนิติกรได้ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่าเป็นอย่างไร
เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน ตั้งแต่เริ่มประชุม ผมได้รับฟัง
ปัญหาต่างๆที่ท่านสมาชิกได้นาเรียน ซึ่งเป็นทั้งข้อเท็จจริงและระเบียบของทาง
ราชการ บางเรื่องได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้ว ซึ่งอาจจะอยู่ระหว่าง
ดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ
หลายปัญหา เช่นปัญหาน้าประปา ซึ่งบางครั้งทางเจ้าหน้าที่ได้ทาการ
แก้ไข ซึ่งเป็นปัญหาในระยะยาวที่คนที่อยู่ต้องดาเนินการแก้ไขบรรเทาทุกข์เพื่อ
ให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที
ในปัญหาที่ทางท่านรองปลัดได้นาเรียนโครงการต่างต่าง ต้องดาเนินการ
ตามระเบียบข้อสั่งการเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
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เพื่อความสบายใจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ได้ดาเนินการตามตามระเบียบของ
ทางราชการ
อีกเรื่องคือทางจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ทุกท้องถิ่นเสนอโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ แต่ทาง อบต.ไผ่ เราไม่ได้
รับหนังสือแจ้ง จึงได้นาเรียนในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอาเภอราษีไศล เพื่อ
ขอเวลาโครงการเร่งด่วน ซึ่งได้ขอความกรุณาผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆช่วยกันทา
เอกสารที่เกี่ยวในโครงการและได้เสนอโครงการไปหลายโครงการงบประมาณ
พอสมควร ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ
ประธำนสภำฯ

มีสมาชิท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี วันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุก
ท่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาประชุมสภาสมัย สามัญ
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ ในวันนี้ ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น
ลงชื่อ ทวี จันทะพันธ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายทวี จันทะพันธ์)
เลขานุการสภา อบต.ไผ่
ลงชื่อ สุรศักดิ์ รัตนะวัน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ รัตนะวัน)
ประธานสภา อบต.ไผ่
ลำดับ
ชื่อ – นำมสกุล
ที่
๑ นายทวี จันทะพันธ์
๒ นายชาติชาย คาโสภา
๓ นายสมาน รัตนะวัน

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ทวี จันทะพันธ์
ชาติชาย คาโสภา
สมาน รัตนะวัน

หมำยเหตุ

