๑
สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
รำยชื่อผู้มำประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – นำมสกุล
๑
นายสมาน รัตนวัน
๒
นายประดับ อรรคบุตร
๓
นายสุรศักดิ์ รัตนะวัน
๔
นายวีระ จันทะพันธ์
๕
นายบรรจง หินกอง
๖
นายชาติชาย คาโสภา
๗
นายบุญส่ง ภูนุภา
๘
นายโส บุญช่วย
๙
นายสวาท หงษ์อินทร์
๑๐
นายวิจิตร พันธ์ไผ่
๑๑
นายปุ่น เสียงอ่อน
๑๒
นายนุกูล บุญราช
๑๓
นายทองสา เสนานนท์
๑๔
นายทองสูรย์ จันทพันธ์
๑๕
นายทองแดง บุญราช
๑๖
นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว
๑๗
นายวรากร รัตนวัน
๑๘
นายสุบรรณ นนทวงษ์
๑๙
นายประยูร รัตนวัน
๒๐
นายสมศรี บุญราช
นายกิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์
๒๑
๒๒
นายทวี จันทะพันธ์
๒๓
นางปราณี รัตนวัน

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

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

ตำแหน่ง
รองนายก อบตไผ่
รองนายก อบต.ไผ่
เลขานุการนายกฯ

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

หมำยเหตุ

กิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์

ทวี จันทะพันธ์
นางปราณี รัตนวัน

ลำยมือชื่อ
ธีรักพงษ์ รัตนะวัน
นายไพโรจน์ รัตนะวัน
จารุณี จาปาพันธ์

หมำยเหตุ

๒
๔
๕
๖
๗
๘
๙

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

รองปลัด อบต.ไผ่
ผอ.กองช่าง
ผอ.กองการศึกษา
หัวหน้าสานักงานปลัด
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

สุดาพร อาไพ
พิพัฒน์ พรหมโลก
อินทิราภรณ์ คาแสน
ปวันรัตน์ อัคบุตร
สุนทร แสงใสย์
ปุณิกา เนื้อทอง

เปิดประชุมเวลำ ๐๙.๓๐น.
เมื่อที่ประชุม มาพร้อมกันแล้ว ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จุดธูปเทีย นบูชาพระ
รัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ
ระเบียบวำระที่ ๑
ประธำนสภำฯ

เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ไม่มี

ระเบียบวำระที่ ๒
ประธำนสภำฯ

เรื่องรับ รองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ อ่านรายงาน
การประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัย วิสามัญที่ ๑ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด
อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัย วิสามัญที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด
ตามที่ท่านเลขาฯ ได้อ่านรายงายการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุม ทราบ และ
ตามสาเนาที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่าน มีท่านใดที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือมีส่วน
หนึ่งส่วนใดขาดหายไป หรือไม่ถูกต้องสมบูรณ์ สามารถเสนอแก้ไขได้
ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ถ้าที่ประชุมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง กระผมขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุม
สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๒
มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๒

เลขำนุกำรสภำฯ
ประธำนสภำฯ
ที่ประชุม
ประธำนสภำฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
๓.๑ กำรรำยงำนติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
ประธำนสภำฯ
ตามที่ ค ณะผู้ บ ริห ารองค์ก ารบริ หารส่ วนต าบลไผ่ ได้ ยื่น ญั ต ติข อรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาบล ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จึงขอ
เรี ย นเชิญ ท่า นคณะผู้บ ริห ารหรื อเจ้ าหน้า ที่ ได้ ชี้ แ จงให้ สภาองค์ การบริห ารส่ว น
ตาบลไผ่ ได้รับทราบ
นำยประสิทธิ์ เจตนำ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
(ฉบั บ ที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้ อ ๑๔ (๕) ผู้บ ริ หารท้ อ งถิ่ นเสนอผลการติ ดตามและ

๓

น.ส.ปุณิกำ เนื้อทอง

ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อ มทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาให้ป ระชาชนในท้ องถิ่น ทราบในที่เปิด เผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” ในการประชุม สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลไผ่ ครั้งนี้คณะผู้บริหารจึงได้เสนอญัตติเพื่อ รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ
เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒)
และจะขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้รายงานให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ ได้ทราบ
เรีย นท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ คณะผู้บริหาร ใน
การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลไผ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่าง
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒) ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ที่
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้นาเรีย นต่อที่ประชุม ให้ท่านสมาชิกได้ดู
ตามเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แ จกให้ โดยข้าพเจ้าจะชี้แ จงรายละเอีย ดให้ที่ประชุม ได้
ทราบตามยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์
สรุปในภาพรวม โครงการที่มี ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนตาบล
ไผ่ ปี ๒๕๖๒ จานวน ๑๒๙ โครงการ โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ๒๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕ โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและคุณภาพชีวิต
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร
รวม

จานวนโครงการที่
เสร็จ
จานวน
ร้อยละ
๖
๒๗.๓

จานวนโครงการที่อยู่ จานวนโครงการที่ยัง
ระหว่างดาเนินการ
ไม่ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
๑๖
๗๒.๗

จานวนโครงการ
ทั้งหมด
จานวน
ร้อยละ
๒๒
๑๐๐

๘

๑๘.๒

๑๑

๒๕

๒๕

๕๖.๘

๔๔

๑๐๐

๖

๒๕

๔

๑๖.๗

๑๔

๕๘.๓

๒๔

๑๐๐

-

-

-

-

๘

๑๐๐

๘

๑๐๐

๗

๒๘

-

-

๑๘

๗๒

๒๕

๑๐๐

๒๗

๒๑.๙

๑๕

๑๒.๒

๘๑

๖๕.๙

๑๒๓

๑๐๐

๔
สรุป

ที่ประชุม
ประธำนสภำฯ
ที่ประชุม
ประธำนสภำฯ

มติที่ประชุม

โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๒
๑๒๓ โครงการ
โครงการที่ได้ดาเนินการ จานวน
๔๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑
ส่วนรายละเอีย ดแต่ละโครงการข้าพเจ้าจะชี้แจงไปทีละโครงการให้ที่ประชุมพิจารณา
ในเอกสารตามทีละข้อ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้
รับทราบ
ตามที่ท่ านคณะผู้บริห ารได้ รายงานผลการติ ดตามและประเมินผลแผนพั ฒนา ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล มีท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถามหรือไม่
ไม่มี
ที่ ป ระชุ ม ไม่ มี ข้อ สงสั ย ขอมติ เพื่ อ รับ รองรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒ นาองค์ การบริหารส่วนตาบลไผ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบเดือนเมษายน
พ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒)
มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลไผ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ระหว่าง
เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๒)
๓.๒ เรื่องพิจำรณำรับโอนกิจกำรประปำหมู่บ้ำน บ้ำนหนองดุม หมู่ที่ ๓ เข้ำอยู่ใน
กำรดูแลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่

ประธำนสภำ

นำยไพโรจน์ รัตนวัน

ตามที่บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๓ ได้ ยื่นหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ เพื่อขอ
โอนกิจการประปาหมู่ บ้านให้ องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลไผ่เป็นผู้ ดูแ ล ซึ่งผ่ านการ
ประชุม ประชาคมหมู่บ้าน และคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านได้มีม ติ
เห็นชอบให้โอนกิจการประปาของบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๓ ให้กับองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ เป็นผู้ดูแล จึงได้นาญัตติตินี้เข้าสู่การพิจารณาในการประชุม สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลไผ่ ในคราวนี้
เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก ทุกท่าน จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
ได้รับหนังสือจากทางบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๓ เพื่อขอโอนกิจการประปาหมู่บ้านให้
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ เป็นผู้ดูแ ล ทางคณะผู้บริหารได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ ได้
ดาเนินการสารวจระบบประปาของบ้านหนองดุ มหมู่ที่ ๓ ซึ่งได้ใช้งานและดาเนินการ
บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปาของบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๓ ซึ่งสภาพ
การใช้งานเริ่มชารุดและเสื่อมสภาพ คณะกรรมการบริหารกิจการประปา ไม่สามารถ
ที่จะบริหารได้ คณะผู้บริหารจึงได้เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้
มีม ติเห็นชอบให้รับโอนกิจการประปาบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๓ เข้ามาอยู่ในการดูแ ล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕
นำยสุนทร แสงใสย์

ตามที่ท างคณะกรรมการบริหารกิจการประปา หมู่ที่ ๓ ได้ เสนอเพื่อให้ องค์ก าร
บริหารส่วนตาบลไผ่ บริหารกิจการประปาฯ เบื้องต้นเมื่อ อบต.รับมาบริหารและ
ดาเนิ นการแล้วผู้ ใช้น้ าฯ จะต้ องปฏิ บั ติต ามข้ อบั ญ ญั ติ อบต.ไผ่ เรื่อ งการบริ หาร
กิจการประปา การบารุงรักษาและการใช้ระบบประปาหมู่บ้าน และต้องปฏิบัติตาม
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการบริห ารกิจ การและการบารุงรั กษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๒ คณะกรรมการและบารุงรักษาประปาหมู่บ้าน
ข้อ ๖ (๔) จัดทารายงานผลการดาเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและ
รายงานผลการดาเนินงานให้สมาชิกผู้ใช้น้าทราบ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กาหนด และระเบียบฯ ข้อ ๕ วรรค ๒ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมี
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ที่ ไ ม่ อ าจปฏิ บั ติ ต าม ระเบี ย บได้ ให้ ท าความตกลงกั บ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกเว้นปฏิบัติตามระเบีย บนี้ได้ ให้ขอทาความตกลงกับ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกเว้นปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประธำนสภำฯ

ตามที่ ผู้บ ริหารและนิติก รชี้แ จง จะมีส มาชิ กผู้ใดจะอภิ ปรายสอบถามหรือ ไม่ ซึ่ ง
ผู้ บ ริ ห ารฯได้ เสนอมาเพื่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไผ่ เห็ น ชอบ ซึ่ งตาม
ระเบี ย บฯ ผู้ บ ริห ารฯ ก็ จะต้อ งด าเนิ น การตามระเบี ย บ มท . ว่ าด้ วยการบริห าร
กิจการและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๔๘

ที่ประชุม

ไม่มีท่านใดอภิปราย หรือมีข้อสงสัย

มติที่ประชุม

- เห็นชอบเป็นเป็นเอกฉันท์

๓.๒ เรื่องกำรจัดกำรแข่งขันร่วมใจ ไผ่เกมส์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ประธำนสภำ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้ตั้งงบประมาณในโครงการจัดการจัดการแข่งขัน
กีฬาร่วมใจไผ่เกมส์ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๒ แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
แต่ยังไม่ดาเนินการจึงขอปรึกษาหารือที่ประชุม
นำยธีรักพงษ์ รัตนวัน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ในการตั้งงบประมาณในโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาร่วมใจไผ่เกมส์ ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่ได้
ดาเนิ น การ ซึ่ งการจั ดการแข่ งขั นกี ฬ าประเพณี ในปี ที่ผ่ านมาก็ ไม่ ได้ด าเนิ น การ
แข่งขัน เนื่องจากติดปัญ หาหลายอย่าง ในปีนี้ เพื่อเป็นการให้พี่น้องประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา และได้ออกกาลังกายจึงขอเสนอต่อที่ประชุม ได้พิจารณา
จัดการแข่งขันกีฬาร่วมใจไผ่เกมส์ประจาปี ๒๕๖๒
มติที่ประชุม
ที่ประชุม มีมติให้ชะลอการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมใจไผ่เกมส์ประจาปี ไว้ก่อน

๖
๓.๓ เรื่องกำรกำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่ สมัยสำมัญ
สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และกำหนดสมัยประชุมสภำ
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ประธำนสภำฯ

เรีย นเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้ชี้แ จงเกี่ย วกับการกาหนดสมัย
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
กาหนดสมัย ประชุม สภาสมัย สามัญ ไว้เป็นการชัดเจน ซึ่งการกาหนดสมัย ประชุม
สมัย สามั ญนั้น จะกาหนดไม่น้อยกว่า ๒ สมัย และไม่เกิน ๔ สมัย และต้องมีการ
กาหนดสมัย ประชุม และวันประชุม สมัย ที่ ๑ ของปีถัดไปไว้ อย่างชัดเจน ในครั้งนี้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ต้องมีการกาหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย
ที่ ๒ , ๓ และ ๔ ของปี ๒๕๖๒ และกาหนดสมัย ประชุม สภาสมัย สามัญ สมัย ที่ ๑
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้ในคราวประชุมสมัยนี้
นำยสุนทร แสงใสย์

เรีย นท่านประธานสภา ในการที่จะพิจารณากาหนดสมัยประชุมสภานั้น ขอให้ท่าน
พิจารณาถึงภารกิจในด้านต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการในแต่ละเดือน จะต้องสอดคล้อง
กั บ ระ เบี ย บ ก ระท รว งม ห าด ไท ย ว่ า ด้ ว ย วิ ธี งบ ป ระ ม าณ แ ละ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนฯ ในเดือนเมษายน ต้องมีการรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ เดือนสิงหาคม เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เดือนตุลาคม รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ครั้งที่ ๒ และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา เดื อนธันวาคม รายงานผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารที่แถลงต่อสภา

ประธำนสภำฯ

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและเสนอการกาหนดสมัย ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ สมัย สามัญ สมัย ที่ ๒, ๓, และ ๔ ประจาปี ๒๕๖๒ และสมัย ที ๑ ประจาปี
๒๕๖๓

ที่ประชุม

มีม ติเป็นเอกฉันท์ กาหนดสมัยประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒, ๓, และ ๔ ประจาปี ๒๕๖๒ และสมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒ ดังนี้
สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ ประชุมระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ เมษายน
พ.ศ.๒๕๖๒
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ ประชุมระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๖๒

๗
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ ประชุมระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ ตุลาคม
พ.ศ.๒๕๖๒
และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประชุมระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐
เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
ระเบียบวำระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายประยูร รัตนวัน

เรื่องการซ่อมไฟฟ้าสาธารณซึ่ง บ้านเมี่ยง หมู่ที่ ๔ ได้เขียนคาร้องไว้แต่ทางเจ้าหน้าที่
ยังไม่ออกไปดาเนินการ ซึ่งระยะเวลาก็ล่วงเลยมานานพอสมควรแล้ว

นายธีรักพงษ์ รัตนวัน

งานการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณ ไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแ ลด้านไฟฟ้าไม่กี่
คน ทั้ งงานไฟฟ้ า ส่ องสว่าง งานไฟฟ้ าระบบประปา และต้อ งอาศัย รถบรรทุ กน้ า
เอนกประสงค์ในการปฏิบัติงาน ทางคณะผู้บริหารจะกาชับเร่งดาเนินการให้เร็วที่สุด

นายสุนทร แสงใสย์

ในการปฏิ บัติ งานด้ านการซ่อ มแซมไฟฟ้ าสาธารณ ไฟฟ้ า ส่อ งสว่ างในชุม ชน จะ
เกี่ย วข้องกับงานส่วนงานสองส่วนด้วยกัน งานซ่อมแซมและอุปกรณ์ไฟฟ้า อยู่ใน
ส่วนกองช่าง ส่วนรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์จะอยู่ในงานป้ องกัน และบรรเทาสา
ธารณภัยสานักปลัด ถ้าหากมีงานหลักของรถบรรทุกน้า เช่นการการดับเพลิง หรือ
บริการส่งน้า งานซ่อมไฟฟ้าต้องชะลอไว้ก่อน โดยพิจารณาถึงความจาเป็นเร่งด่วน
ก่อน และต้องเป็นตามขั้นตอนของระบบเอกสารงานสารบัญ ตามลาดับของคาร้อง
ซึ่งจะพยามยามให้เร็วที่สุด

นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว

เรื่องปัญหาน้าประปา ของชุม ชนบ้านคูสระใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งอยู่ปลายทาง ขณะนี้
ประสบปั ญ หาน้ าไม่ เพี ย งพอ จึ ง ขอน าเรี ย นปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของพี่ น้ อ ง
ประชาชนให้คณะผู้บริหารได้ดาเนินการหาทางแก้ไขเร่งด่วน

นายธีรักพงษ์ รัตนวัน

ปัญหาน้าประปาของชุม ชนคูสระ ซึ่งทั้งสามหมู่บ้านใช้ประปาตัวเดียวที่บ้านคูสระ
น้อย ซึ่งอยู่ไกลพอสมควร ในส่วนของคูสระหมู่ที่ ๑๐ ได้นาเข้าแผนพัฒนาตาบลเพื่อ
ขอรับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้อ งถิ่นในปี พ.ศ.
๒๕๖๔

นายสมาน รัตนวัน

เรื่องการจัดเก็บภาษีของงานจัดเก็บรายได้ ในส่วนการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ มีการ
จัดเก็บภาษีซ้าซ้อน ในหมู่ที่ ๕ , ๗ และ ๑๐ มีประชาชนได้นาหลักฐานใบเสร็จการ
ชาระภาษีไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบมายืนยัน ขอฝากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องได้
ตรวจสอบด้วย และขอแนะนาให้ใช้ข้อมูลและเอกสารจากการขึ้นทะเบีย นเกษตรกร
มาใช้เป็นฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษี

๘
นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว

เรื่องการจัดเกาภาษีบารุงท้องที่ ขอให้ให้ใช้ข้อมูลจากทางสานักงานที่ดินได้หรือไม่
และขอเรียนถามทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการในข้อบัญญัติฯ ปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ที่ดาเนินการไม่ทันในปี ๒๕๖๒ จะดาเนินการในปีต่อไปหรือไม่

น.ส.ปุนิกา เนื้อทอง

ในการดาเนิน การโครงการทุ กโครงการในปี ๒๕๖๒ ซึ่ งยังไม่สิ้น ปีงบประมาณจะ
พยายามทาให้ครบทุกโครงการตามงบประมาณ

นายชาติชาย คาโสภา

ขอให้ ท างเจ้า หน้ า ที่ ก องช่ า งได้ ด าเนิ น การติ ด ตั้ งสั ญ ญาณไฟ จราจร จุ ด โค้ ง จุ ด
อันตราย หรือไฟกระพริบในถนน ที่เป็นจุดเสี่ย งจุดอันตราย เพื่อเตือนภัยสาหรับผู้ใช้
รถใช้ถนนให้ใช้ความระมัดระวังมากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.
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