๑

สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๕ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 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
๒๓

ชื่อ – นำมสกุล
นายสุรศักดิ์ รัตนะวัน
นายประดับ อรรคบุตร
นายกิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์

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

ตำแหน่ง
ประธานสภา
รองประธานสภา
เลขานุการสภาฯ
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

ลำยมือชื่อ
สุรศักดิ์ รัตนะวัน
ประดับ อรรคบุตร

หมำยเหตุ

กิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์

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

/รายชื่อผู้เข้า...

๒

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – นำมสกุล
๑
นายประสิทธิ์ เจตนา
๒
นายธีรักพงษ์ รัตนะวัน
๓
นายไพโรจน์ รัตนวัน
๔
นางจารุณี จาปาพันธ์
๕
นายพิพัฒน์ พรมโลก
๖
นางสุดาพร อาไพ
๗
นางปวันรัตน์ อัคบุตร
๘
น.ส.นัทธมน สุภาพ
๙
น.ส.อินทิราภรณ์ คาแสน
๑๐ น.ส.ปุณิกา เนื้อทอง
๑๑ นายสุนทร แสงใสย์

ตำแหน่ง
นายก อบต.ไผ่
รองนายก อบตไผ่
รองนายก อบต.ไผ่
เลขาฯนายก อบต.ไผ่

ผ.อ.กองช่าง
รองปลัด อบต.ไผ่
หัวหน้าสานักงานปลัด
ผ.อ.กองคลัง
ผ.อ.กองการศึกษา
นักวิเคราะห์ฯ
นิติกร

ลำยมือชื่อ
ประสิทธิ์ เจตนา
ธีรักพงษ์ รัตนะวัน
ไพโรจน์ รัตนะวัน
จารุณี จาปาพันธ์
พิพัฒน์ พรมโลก
สุดาพร อาไพ
ปวันรัตน์ อัคบุตร
นัทธมน สุภาพ
อินทิราภรณ์ คาแสน
ปุณิกา เนื้อทอง
สุนทร แสงใสย์

หมำยเหตุ

เปิดประชุมเวลำ
๐๙.๐๐น.
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ตามวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวำระที่ ๑

เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ

ประธำนสภำฯ

การประชุม คราวนี้เป็นการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญสมัย ที่
๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้ ง ที่ ๑ เพื่ อ พิ จ ารณาร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ต าบล ว่ า ด้ ว ย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบวำระที่ ๒
ประธำนสภำฯ

เรื่องรับ รองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
กระผมขอเรีย นเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ อ่านรายงาน
การประชุ ม สภาองค์การบริหารส่ วนตาบลไผ่ สมัย สามัญ ที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อวัน ที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด

เลขำนุกำรสภำฯ

อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๒ให้ที่
ประชุมทราบโดยละเอียด

ประธำนสภำฯ

ตามที่ ท่านเลขาฯ ได้ อ่านรายงายการประชุม ครั้ งที่ ผ่านมาให้ที่ป ระชุม ทราบ และ
ตามสาเนาที่ไ ด้แจกให้สมาชิกทุกท่าน มีท่านใดที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือมีส่วน
หนึ่งส่วนใดขาดหายไป สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

นำยศิลป์ชัย แว่นแก้ว เรีย นท่านประธานสภา ในวาระอื่นที่ ที่ข้าพเจ้าได้นาเรีย น กรณีบ้านคูสระหมู่ที่ ๑๐
จะขอขยายหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณดงดวน (ดอนกวล)ขอให้แ ก้ไขรายงานการประชุม
ด้วย
/ที่ประชุม...

๓

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธำนสภำฯ

กระผมขอมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๒ ครับ

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๒

ระเบียบวำระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ

ประธำนสภำฯ

การประชุ ม สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๓/๒๕๖๒ 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 ๒๕๖๓ กระผมขอเข้ า สู่
ขั้นตอนการประชุมต่อไป
๓.๑ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติตำบล ว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
๒๕๖๓
วำระที่ ๑ วำระรับ หลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ๒๕๖๓

ประธำนสภำฯ

กระผมขอเรีย นเชิญ ท่านนายกองค์ การบริห ารส่วนตาบลไผ่ ท่านประสิท ธิ์ เจตนา
ได้แ ถลงร่างข้อบัญ ญัติต าบล ว่าด้ว ยงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ต่ อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ขอเรีย นเชิญ
ครับ

นำยประสิทธิ์ เจตนำ เรีย นท่ า นประธานสภาฯ ท่ านสมาชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า น กระผมนายประสิ ท ธิ์
เจตนา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้ยื่นญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติตาบล ว่า
ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ต่อสภาองค์ การบริหารส่วนตาบลไผ่
เพื่ อ พิ จารณา และขอแถลงข้ อบั ญ ญั ติต าบล เรื่อ งข้อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่า ย
ประจ าปี ๒๕๖๓ ต่อ สภาฯ ตามร่า งข้อ บั ญ ญั ติ ต าบล เรื่ องข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี ๒๕๖๓ ที่ได้ส่งให้ท่านได้พิจารณาล่วงหน้า ๓ วันก่อนวันประชุม นั้น
ซึ่งท่านสมาชิกทุกท่านคงจะได้อ่านและทาความเข้าใจมาบ้างแล้ว กระผมพร้อมด้วย
คณะบริหารจึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติตาบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๓ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ เพื่อพิจารณาเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ
ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๓ ต่อไป
ประธำนสภำฯ

สมาชิก ฯทุกท่ าน คงได้รับ ทราบการแถลงร่างข้ อบัญ ญั ติตาบล ว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ล าดับ ต่อ ไปจะขอปรึ กษาหารือในหลั กการแห่ งร่า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๓ และให้ สมาชิกทุ กท่านได้พิจารณา
ร่างข้อบัญญัติตาบล ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ ว่าเห็นสมควรที่
จะรับร่างข้อบัญญัติฯ หรือไม่ ผมจะขอมติท่านเห็นว่า เห็นควรรับร่างข้อบัญญัติตาบล
ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้พิจารณาในขั้นต่อไป

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติตาบล ว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๓
๒๐ เสียง
/ไม่รับหลัก...

๔

ไม่หรับหลักการ

-

เสียง

งดออกเสียง

-

เสียง

ประธำนสภำฯ

ตามระเบีย บ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ ญัตติ
ร่างข้อบัญ ญั ติที่ส ภาท้ องถิ่นรับ หลัก การแล้ ว จะต้องส่ งให้ คณะกรรมการแปรญัต ติ
พิจารณา ล าดับต่อไปจึงขอให้ที่ป ระชุม ได้คัด เลือ กเสนอแต่งตั้ งคณะกรรมการแปร
ญัตติโดยให้เลือกทีละ ๑ ท่าน และกาหนดระยะเวลาเสนอคาขอแปรญัตติ

ที่ประชุม

เสนอให้แ ต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จานวน ๕ ท่าน โดยให้สมาชิก เสนอชื่อ ๑
ท่านและต้องมีผู้รับรอง ๒ ท่าน

นำยศิลป์ชัย แว่นแก้ว กระผมขอเสนอ นายทองแดง บุญราช เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑
ผู้รับรอง นายสมาน รัตนะวัน
นายวิจิตร พันธ์ไผ่
ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายทองแดง บุญราช เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑

นำยบรรจง หินกอง

กระผมขอเสนอ นายวีระ จันทะพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
ผู้รับรอง นายสมศรี บุญราช
นายชาติชาย คาโสภา

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายวีระ จันทะพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒

นำยชำติชำย คำโสภำ กระผมขอเสนอ ทวี จันทะพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
ผู้รับรอง นายสมาน รัตนะวัน
นายประยูร รัตนะวัน
ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายทวี จันทะพันธ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓

นำยทองสำ เสนำนนท์ กระผมขอเสนอ นายนุกูล บุญราช เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔
ผู้รับรอง นายโส บุญช่วย
นายบุญส่ง ภูนุภา
ทีป่ ระชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายนุกูล บุญราช เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔

นำยสมศรี บุญรำช

กระผมขอเสนอ นางปราณี รัตนวัน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕
ผู้รับรอง นายสุบรรณ นนทะวงษ์ นายวรากร รัตนะวัน

ทีป่ ระชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นางปราณี รัตนวัน เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕

ประธำนสภำฯ

ที่ประชุม ก็เสนอชื่อผู้ที่จะทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง ๕ ท่าน แล้วผมขอ
มติที่ประชุมเพื่อรับรองทั้ง ๕ ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติอีกครั้ง

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทั้ง ๕ ท่านเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
/ไม่รับหลัก...

๕

ประธำนสภำฯ

และขอให้ ที่ ประชุ ม ได้ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ตติ ต่อ คณะกรรมการแปร
ญัตติซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนการพิจารณาในวาระที่ ๒

นำยสมำน รัตนะวัน

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่าน ผมขอเสนอระยะเวลาในการรับคาแปญัตติ
ระหว่างวันที่ ๑๖,๑๙ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประธำนสภำ

มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติ

ที่ประชุม

มีม ติ กาหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญั ต ติต่ อคณะกรรมการแปรญั ตติ ในระหว่า ง
วันที่ ๑๖,๑๙ และ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อ ง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่

ประธำนสภำฯ

ที่ประชุมก็ได้มีม ติในการยื่นคาขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น ที่เรีย บร้อย หากสมาชิกท่ านใดที่ยื่นคาขอแปรญัตติ ก็ยื่นคาขอต่ อ
คณะกรรมการแปรญั ตติ ในระหว่างวัน ที่ ๑๖,๑๙ และ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่ ง
คณะกรรมการแปรญัตติจะรอรับคาขอแปรญัตติจากท่านสมาชิก ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น

เลขำนุกำรสภำฯ

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก คณ ะผู้ บ ริ ห าร เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติและกาหนดวันรับคาขอแปรญัตติ เป็นที่เรียบร้อย ข้า พเจ้า จึง
ขอนั ดคณะกรรมการแปรญั ตติป ระชุ ม ปรึกษาหารือ ในวันนี้ หลั งจากที่ป ระธานปิ ด
ประชุม ที่ห้องกิจการสภา (ห้องเล็ก) และขอนัดสมาชิกทุ กท่านประชุม ในวาระที่ ๒
ขั้นแปรญัตติในวันอังคาร ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ โดยจะไม่มีการแจ้งเป็นหนังสืออีก

ระเบียบวำระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ประธำนสภำ

ในระเบียบวาระอื่น นี้มีท่านใดมีข้อราชการหรือมีเรื่องปรึกษาหารือเชิญครับ

นำยชำติชำย ค ำโสภำ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ขอเชิญท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมทาบุญมหาสังฆทาน ที่
วัดบ้านหนองดุม ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
- เรื่องการซ่อมบารุงไฟฟ้าแสงสว่าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ในช่วงนี้รู้ สึก
ล่าช้ามาก ฝากทางคณะผู้บริหารได้พิจารณาด้วย
- เรื่องการจราจรในเขตตาบลไผ่ ในจุดเสี่ยง จุดอันตราย ทางโค้ง ซึ่งในรอบเดือนที่
ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุถึงสองครั้ง ฝากคณะผู้บริห ารได้พิจารณาติดตั้งสัญญาณเตือน
ป้ายเตือน หรือป้ายลดความเร็ว ขอให้พิจารณาดาเนินการด้วย
/นายไพโรจน์...

๖

นำยไพโรจน์ รัตนวัน เรีย นท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ตามที่ทางท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ หมู่ที่ ๓ ได้นาเรียนถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
- การซ่อมบารุงไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งล่าช้า เนื่องมาจากรถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ที่ใ ช้
ในการซ่อมไฟฟ้านั้น ช่วงนี้โดยสภาพชารุดบ่อย และมีภารกิจที่ต้องให้บริการน้า
ดื่ม น้าใช้แ ก่พี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่หนักกว่า ประกอบกับโดยสภาพของ
รถไม่มีกระเช้า บางพื้นที่ไม่สามารถที่จะเข้าซ่อมแซมได้
- เรื่องการติดตั้งสัญญาณไฟ หรือกระจกโค้งมน ในจุดเสี่ย งจุดอันตราย จะแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบเร่งดาเนินการ ตามอานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
และตามงบประมาณที่มี
นำยประสิทธิ์ เจตนำ

ในกรณีปัญหาที่ทาง ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๓ ได้นาเรีย นถึงความเดือดร้อนของประชาชน
ก็จะได้เสนอถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือทางหลวงชนบท เพื่อหาแนวทางแก้ไข และ
ป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยการติดตั้งสัญญาณเตือน หรือเพิ่ม
ความสว่าง ซึ่งตามระเบีย บของทางราชการเราไม่สามารถดาเนิ นการได้โดยพละการ
เป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท หลังจากนี้จะให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ทาหนังสือ
ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป

นำยประยูร รัตนวัน - เรื่องการดาเนินการโครงการต่างๆในปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ เมื่อ
คณะผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯแล้ว และเมื่อสภาลงมติ
เห็น ชอบแล้ว ขอให้ทางคณะผู้ บริหารได้ดาเนินการให้ แ ล้วเสร็จทุก โครงการ ซึ่ ง
บางครั้งโครงการต่างๆได้บ รรจุในข้อข้อบัญญัติตาบลแต่ไม่ดาเนินการเพราะไม่ มี
งบประมาณดาเนินการ
- เรื่องการใช้ ที่ส าธารณประโยชน์ ดอนหวาย ที่ได้ มีก ารประชาคมในการขอใช้ ที่
สาธารณประโยชน์ดอนหวาย ในการเป็นตัวแทนของอาเภอราศีไศล ในการขอรับ
งบประมาณในการก่อสร้างสนามกีฬากลางของตาบล แต่ไม่ได้ใช้ เดิม นั้นทางบ้าน
เมี่ย งได้ปลูกไม้ยูคาลิปตัสไว้ในที่ดังกล่าว และได้ใช้เป็นประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่ง
ทางชาวบ้า นบ้า นเมี่ ย ง หมู่ ที่ ๔ จะขอด าเนิ นการปลูก ต้ นยู ค าลิ ป ตัส ในบริเวณ
ดังกล่าว และจะขอสนับสนุนพันธ์กล้าไม้ยูคาลิปตัส จากทางองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ จึงขอนาเรียนคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา
นำยประสิทธิ์ เจตนำ

ตามระเบีย บกฎหมายการดูแลที่สาธารณประโยชน์ เป็นอานาจหน้าที่ข ององค์กร
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ่น องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลไผ่ จึ งเป็ นหน่ วยงานที่ ดูแ ลที่
สาธารณประโยชน์ในเขตตาบลไผ่ เมื่อจะดาเนินการใดๆในที่สาธารณประโยชน์
ต้องแจ้งให้ทาง องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้ทราบและอนุญาต หากสิ่งใดที่ได้
/ทาขึ้นในเขต...

๗

ทาขึ้นในเขตที่สาธารณแล้ว หากจะจาหน่ายต้องแจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ ทราบ เช่นกรณีที่บ้านบ้านเมี่ย ง จะปลูกต้นยูคาลิปตัสในเขตที่สาธารณ
ต้องแจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ได้ทราบ
นำยสมำน รัตนวัน - นาเรีย นถึงปัญหาของโรงสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านคูสระน้อย หมู่ที่ ๗ ที่เกิดปัญหาการ
ใช้น้าของสมาชิกผู้ใช้น้าที่ยังไม่เป็นระบบ ซึ่งตอนนี้เกิดปัญหาในเรื่องค่าไฟฟ้า ที่
ยังไม่ได้จ่ายให้กับ การไฟฟ้า ขอให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งดาเนินการบริห าร
จัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพด้วย
- แจ้ งเตื อนให้ พี่ น้ องประชาชนได้ร ะมั ด ระวังภั ย จากการลัก ขโมยเครื่อ งมื อทาง
การเกษตร ซึ่ง ทางบ้ า นคู ส ระน้ อยได้ ป ระสบกั บ ปั ญ หาการลั กขโมยเครื่ องมื อ
เครื่องใช้ทางการเกษตรหลายราย
- เรื่องถนนชารุด เส้นทางบ้านคูสระน้อย – บ้านน้าอ้อม และเส้นทางบ้านเหล่าน้อย
ซึ่งการสัญจรไปมา ลาบากมาก ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากรถบรรทุกหนักได้ใช้ เส้นทาง
นี้เป็นประจา ในการบรรทุกปูนซีเมนต์เข้ามาก่อสร้างในเขตตาบลไผ่ ทาให้ถนน
เกิ ดการชารุด เป็ นหลุม เป็ นบ่ อ ท าให้การคมนาคมไม่ส ะดวก ประชาชนได้รั บ
ความเดือดร้อน ขอให้ทางคณะผู้บริหารได้ดาเนินการแก้ไขด้วย
นำยศิลป์ชัย แว่นแก้ว - จากกรณีที่ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๗ ได้นาเรียนถึงปัญหาถนนเส้นดังกล่าวชารุด จาก
ข้อเท็จจริงที่เห็น ในขณะนี้มีรถบรรทุกซีแ พค ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากอาเภอ
ค้อวัง จังหวัดยโสธร ได้เข้ามารับจ้างในพื้นที่ของตาบลไผ่ ขอเสนอให้ทางคณะ
ผู้บริหารได้แจ้งให้ทางผู้ประกอบการซึ่งมีเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมในการแก้ไข ให้
ช่วยซ่อมแซมอีกทางหนึ่ง
นำยธีรักพงษ์ รัตนวัน

ขอขอบคุ ณ ท่ า นสมาชิ ก ที่ ไ ด้ เป็ น ตั ว แทนน าปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของพี่ น้ อ ง
ประชาชนมาน าเรีย นให้ท างองค์ก ารบริห ารส่วนต าบลไผ่ ได้รับ ทราบและหาทาง
แก้ไข ในปัญหาของโรงสูบน้าด้วยไฟฟ้า บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ ๗ ซึ่งได้รับการถ่ายโอน
จากกรมพัฒนาที่ดินและได้ส่งมอบให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่เรีย บร้อยแล้ว
ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น กรณีมีการเรียกเก็บค่าไฟ สืบเนื่องมาจากมีสมาชิกผู้ใช้น้า
ได้ทานาปรังบางส่วน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาไผ่ จะได้เชิญผู้ใช้น้ามาประชุมทา
ความเข้าใจ และชาระค่าในส่วนที่ได้ใช้น้าต่อไป
- ในส่วนของถนนที่เกิดความชารุดเสีย หายที่ท่านสมาชิกได้ นาเรีย น สาเหตุหนึ่งที่
ท่านได้แ จ้งว่าเกิดจากรถบรรทุกหนักวิ่งเป็นประจาก็จริง แต่ถนนเป็นถนนหลวง
สามารถใช้ได้ทุกคนเมื่อมีการชารุดหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องแก้ไขซ่อมแซมฝาก
ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทาความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วย
/นายประสิทธิ์...

๘

นำยประสิทธิ์ เจตนำ จากปัญ หาที่ ท่านสมาชิก ได้นาเรีย นเรื่องถนนชารุ ด เมื่ อถนนชารุด ประชาชนได้รั บ
ความเดือดร้อ น ก็ต้องซ่ อมแซมเพื่ อแก้ ไขปัญ หา กรณี เร่งด่ว นหรือการแก้ไขปัญ หา
เฉพาะหน้าของชุมชนที่ประสบปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก เพราะการก่อสร้างเป็น
การนามาซึ่งความเจริญของชุมชน ควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบเพราะตัวท่านเองก็
ได้ประโยชน์ใ นการสัญจรไปมาได้สะดวก ส่วนเรื่องปัญหาของโรงสูบน้าบ้านคูสระน้อย
หมู่ที่ ๗ ที่ เกิ ดขึ้น ทั้งส่ว นราชการและสมาชิก ผู้ใช้น้ าต้อ งแก้ไขปัญ หาร่วมกั น และ
ร่วมกันดูแล เพื่อมิให้เกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต และช่วยกันบริหารกิจการสถานีสูบน้า
ด้วยไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จในการทาการเกษตร จึงต้องมี
การอธิบายและทาความเข้าใจให้ให้พี่น้องได้ทราบ
นำยบุญส่ง ภูนุภำ

เรื่องงานโครงสร้างพื้นฐานที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญ ญัติงบประมาณฯ พ.ศ.๒๕๖๒ บาง
โครงการอาจจะไม่ได้ทาหรือทาไม่แ ล้วเสร็จเพราะการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้เวลานาน
โครงการในข้อบัญญัติก็ดาเนินไม่แ ล้วเสร็จ แล้วก็ม าดาเนินการในโครงการที่จ่ายเงิน
สะสม ไม่อยากให้กระทบกันในการทาการก่อสร้าง

รำยไพโรจน์ รัตนวัน

การดาเนินการในส่วนของโครงการในข้อบัญญัติยังดาเนินการไม่แ ล้วเสร็จ เพราะไม่มี
งบประมาณในการดาเนินการ ในส่วนเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลก็ไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้
แต่ยังดีที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม

ประธำนสภำฯ

วัน นี้ ก ระผมต้ อ งขอบคุ ณ คณะผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน และสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นที่ ให้ ค วาม
ร่วมมือเสีย สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม ในวันนี้ และขอนัดทุก ท่านประชุม อีกครั้ง
ในวันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ กิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายกิตติศักดิ์ จริยาปรีชานนท์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่

ลงชื่อ สุระศักดิ์ รัตนะวัน ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสุระศักดิ์ รัตนะวัน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
/คณะกรรมการ...

๙

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – นำมสกุล
๑
นายสมาน รัตนะวัน
๒
นายชาติชาย คาโสภา
๓
นายทวี จันทะพันธ์

ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาน รัตนะวัน
“
ชาติชาย คาโสภา
“
ทวี จันทะพันธ์

หมำยเหตุ

