รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ
****************************
ผูเขาประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ – สกุล
นายสุธี โยธี
นายรัตน ศรีมะณี
นายกิ่ง บุทธนา
นายสมหมาย ภูมิสถาน
นายคํากอง โยธี
นายสนั่น สิทธิศร
นายสุหราย พงษเพชร
นายพุฒ ศรีมะณี
นายสิทธิโชค ศรีมะณี
นายบัญชา สมาคม
นายสวาง พงษวัน
นายสถาวร ไกแกว
นายหา บัวจันทร
นายงา ทองเลิศ
นายสมพงษ กรรมธร
นายสาลี โพนปลัด
นายสมาน โยธี
นายลอน โยธี
นายนิคม คําภา
นายสมบุญ ผองใส
นายแกน ศรีเพ็ง
นางสาวนฤพร อายุวงศ

ตําแหนง
หมูที่
ประธานสภา อบต.
1
รองประธานสภาฯ
3
สมาชิกสภา อบต.
1
สมาชิกสภา อบต.
2
สมาชิกสภา อบต.
2
สมาชิกสภา อบต.
3
สมาชิกสภา อบต.
4
สมาชิกสภา อบต.
5
สมาชิกสภา อบต.
5
สมาชิกสภา อบต.
6
สมาชิกสภา อบต.
6
สมาชิกสภา อบต.
7
สมาชิกสภา อบต.
7
สมาชิกสภา อบต.
8
สมาชิกสภา อบต.
8
สมาชิกสภา อบต.
9
สมาชิกสภา อบต.
9
สมาชิกสภา อบต.
10
สมาชิกสภา อบต.
10
สมาชิกสภา อบต.
11
สมาชิกสภา อบต.
11
เลขานุการสภาฯ
4

ลายมือชื่อ
สุธี โยธี
รัตน ศรีมะณี
กิ่ง บุทธนา
สมหมาย ภูมิสถาน
คํากอง โยธี
สนั่น สิทธิศร
สุหราย พงษเพชร
พุฒ ศรีมะณี
สิทธิโชค ศรีมะณี
สวาง พงษวัน
สถาวร ไกแกว
หา บัวจันทร
งา ทองเลิศ
สมพงษ กรรมธร
สาลี โพนปลัด
สมาน โยธี
ลอน โยธี
นิคม คําภา
สมบุญ ผองใส
ดแกน ศรีเพ็ง
นฤพร อายุวงศ

หมายเหตุ

ลา

/ผูเขารวม ...

2
ผูเขารวมประชุม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
๘
๙
๑๐
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อ – สกุล
นายสุรชัย ยุติธรรมนนท
นางสุวภัทร อุโลก
นายสุนทร โยธี
นายสมจิตร พุมพันธ
นายวรปรัชญ ปรางมาศ
นายนฤทธิ์ กาเมือง
นายสําเภา พิจารณ
นายปรีชา สาระไทยวีรกุล
นายชันชา บุญโย
นายสุเทพ โยธี
นายวินัย พิจารณ
นายวี ไกแกว
นายตัน ประจักษจิตร
นายสุชาติ โยธี
นางสาวจิรนันท เตมีย
นายธนกร แกวธรรม
นางสาวนิภาพร โยธี
นางสาวสุพัส ศรีสะอาด
นายกรกฎ พวงเพชร

ตําแหนง
นายอําเภอไพรบึง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก
รองปลัด อบต.
ที่ปรึกษานายก
ผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ประธาน อปพร.
ผูชวยผูใหญบาน
ผูใหญบาน

หมูที่
9
1
10
1
11
11
10

หัวหนาสํานักปลัด อบต.
ผอ.โรงเรียนบานปราสาทเยอ

ผช.จนท.บันทึกขอมูล
พยาบาลวิชาชีพ
ผูใหญบาน

3

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
สุรชัย ยุติธรรมนนท
สุวภัทร อุโลก
ลา
สมจิตร พุมพันธ
วรปรัชญ ปรางมาศ
นฤทธิ์ กาเมือง
สําเภา พิจารณ
ปรีชา สาระไทยวีรกุล
ชันชา บุญโย
สุเทพ โยธี
วินัย พิจารณ
วี ไกแกว
ตัน ประจักษจิตร
สุชาติ โยธี
จิรนันท เตมีย
ธนกร แกวธรรม
นิภาพร โยธี
สุพัส ศรีสะอาด
กรกฎ พวงเพชร

ผูมาประชุม 21 คน
ผูไมมาประชุม - คน
ลาประชุม 1 คน
ผูเขารวมประชุม ตามบัญชีรายชื่อแนบทาย
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอม และครบองคประชุม นางสาวนฤพร อายุวงษ เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลปราสาทเยอ เชิญนายสุธี โยธี ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ เปดการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- การประชุมสภาในครั้งนี้ นายบัญชา สมาคม ส.อบต.บานกันตรุม หมูที่ 6 ไดทําหนังสือขอ
ลากิ จ เนื่ องจากในหมู บ า นกั น ตรุ มไดจั ดงานฌาปนกิ จ ศพ นางทรั พย ไชยโชติ จะมี การ
ประชุมเพลิง เวลา 10.00 น. ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
เป น พิ ธี ก รในงานดั ง กล า ว จึ ง ไม ส ามารถเข า ร ว มการประชุ ม ได (รายละเอี ย ดตาม
เอกสารแนบทาย 2)
- รับทราบ
/ประธานสภาฯ...

3
ประธานสภาฯ

นายกฯ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายกฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ

1. การกํ า หนดหลั กเกณฑ การใช จ า ยเงิ น สะสมขององค กรปกครองส วนท องถิ่ น ตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่น ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
เชิญนายก อบต.ชี้แจง
- ดวยอําเภอไพรบึง ไดรับแจงจากจังหวัดศรีสะเกษ วาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 13
กั น ยายน 2559 เห็ น ชอบในหลั ก การมาตรการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน
เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการนําเงิน
สะสมมาใช ใ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยใหกระทรวงมหาดไทยกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ
ตามมาตรการดังกลาว กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองส ว นท องถิ่ น พ.ศ. 2547 และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม ขอ 4 กํ าหนดหลั กเกณฑ การใช
จายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน
2559 เพื่ อ ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ถื อ เป น แนวทางปฏิ บั ติ (รายละเอี ย ดตาม
เอกสารแนบทาย 2)
- รับทราบ
2. กําหนดเขตควบคุมไฟปาในเขตพื้นที่ปาอนุรักษทองที่จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป พ.ศ.
2560
เชิญนายกชี้แจง
- ดวยอําเภอไพรบึง ไดรับแจงจากจังหวัดศรีสะเกษ วาไดสงประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง
กําหนดเขตควบคุมไฟปาในเขตพื้นที่ปาอนุรักษทองที่จังหวัดศรีสะเกษ ประจําป พ.ศ. 2560
- ในชวงฤดูแลงของทุกป มักจะเกิดไฟปาขึ้นเปนประจํา สาเหตุสําคัญประการหนึ่งของการ
เกิดไฟปา เกิดจากการเผาไร ฟางขาว ซังขาวโพด หญาและวัชพืชในที่ดินทํากินของเกษตรกร
ที่อยูใกลพื้นที่ปา เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไมมีการควบคุมในที่สุดไฟก็ไหมลุกลามเขาไป
ติดพื้นที่ปากลายเปนไฟปาขึ้น ดังนั้น เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหายจากไฟปาดังกลาว
อีกทั้งใหราษฎรไดมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาไฟปา อาศัยอํานาจตามมาตรา
15 แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จึงกําหนดใหพื้นที่แนบ
ท า ยประกาศนี้ เ ป น “เขตควบคุ ม ไฟป า ” และกํ า หนดมาตรการในการป อ งกั น ไฟป า
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 3)
- รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
2.1 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
- ตามเอกสารรายงานการประชุมที่ทุกทานไดรับ ขอใหตรวจดูวามีรายละเอียดหรือขอความ
ที่ ไ ม ต รงกั บ การที่ เ ราได ป ระชุ ม กั น ไปแล ว หรื อ ไม หากมี ก็ ข อให แ จ ง เลขานุ ก ารสภาได
ปรับเปลี่ยนใหถูกตองดวย
- ตรวจสอบแลวไมมีการแกไข
/ ประธานสภาฯ ...
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ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาฯ

นายกิ่ง บุทธนา
ส.อบต.หมูที่ 1
นายสมพงษ กรรมธร
ส.อบต.หมูที่ 8
นายสถาวร ไกแกว
ส.อบต.หมูที่ 7
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

นายแกน ศรีเพ็ง
ส.อบต.หมูที่ 11
นายนิคม คําภา
ส.อบต.หมูที่ 10
นายสมบุญ ผองใส
ส.อบต.หมูที่ 11
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายคํากอง โยธี
ส.อบต.หมูที่ 2
นายพุฒ ศรีมะณี
ส.อบต.หมูที่ 5
นายสนั่น สิทธิศร
ส.อบต.หมูที่ 3

- ขอมติ ส ภาฯ รั บ รองรายงานการประชุ ม สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปราสาทเยอ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
- มติเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ
สมั ยวิ สามั ญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจํ าป พ.ศ. 2559 เมื่ อวัน ที่ 8 พฤศจิ กายน พ.ศ.
2559
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป
พ.ศ. 2560 ตามขอ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
- เชิ ญสมาชิ ก ฯ กํ าหนดวั น เริ่ มสมั ย ประชุ ม สามั ญ และระยะเวลาของสมั ย ประชุ มสามั ญ
ประจําป พ.ศ. 2560 ตามข อ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิน่ พ.ศ. 2547 โดยขอผูรับรอง จํานวน 2 ทาน เชิญครับ
- กระผมขอเสนอการกําหนดสมัยประชุม 3 สมัย
- ผูรับรองคนที่ 1
- ผูรับรองคนที่ 2
- มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ
- ไมมี
- ถาไมมีทานใดเสนอ จึงถือเปนมติที่ประชุมในการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.
2560 โดยกําหนดเปนจํานวน 3 สมัย
- เมื่อกําหนดสมัยการประชุมฯไว 3 สมัยแลว กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญและระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจําปวา การประชุมแตละสมัยอยูในหวงเวลาใด และมีกําหนดกี่วัน
โดยขอผูรับรอง จํานวน 2 ทาน เชิญครับ
- กระผมขอเสนอ สมัยที่ 1 ในหวงวันที่ 1-15 เดือนกุมภาพันธ 2560 กําหนด 15 วัน
- ผูรับรองคนที่ 1
- ผูรับรองคนที่ 2
- มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ
- ไมมี
- กระผมขอเสนอ สมัยที่ 2 ในหวงวันที่ 1-15 เดือนพฤษภาคม 2560 กําหนด 15 วัน
- ผูรับรองคนที่ 1
- ผูรับรองคนที่ 2
/ประธานสภาฯ ...
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ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
นายลอน โยธี
ส.อบต.หมูที่ 10
นายสาลี โพนปลัด
ส.อบต.หมูที่ 9
นายงา ทองเลิศ
ส.อบต.หมูที่ 8
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

- มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ
- ไมมี
- กระผมขอเสนอ สมัยที่ 3 ในหวงวันที่ 1-15 เดือนสิงหาคม 2560 กําหนด 15 วัน
- ผูรับรองคนที่ 1
- ผูรับรองคนที่ 2
- มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ
- ไมมี
- กระผมขอสรุป การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําป พ.ศ. 2560 ตามข อ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และขอมติที่ประชุม
- สมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ. 2560

สมัยที่ 1 ในหวงวันที่ 1-15 เดือนกุมภาพันธ 2560 กําหนด 15 วัน
สมัยที่ 2 ในหวงวันที่ 1-15 เดือนพฤษภาคม 2560 กําหนด 15 วัน
สมัยที่ 3 ในหวงวันที่ 1-15 เดือนสิงหาคม 2560 กําหนด 15 วัน
ที่ประชุมฯ
- มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบ การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจําป พ.ศ. 2560 ตามขอ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
พักการประชุมเวลา 10.30 น. (รอองคประชุม)
เริ่มการประชุมเวลา 10.45 น.
ประธานสภาฯ
นายกฯ

3.2 การจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ
เชิญนายกชี้แจง
- คําแถลงงบประมาณ ประกอบการจายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อขอ
อนุมัติสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ เพื่อจายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1
1. สถานะทางการคลัง
1.1 ดานเงินคงคลัง
- เงินสะสม (ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) จํานวน 3,361,673.68 บาท
- เงินทุนสํารองเงินสะสม (ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) จํานวน
3,749,284.41 บาท
2. รายละเอียดการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1/2560
- เงินสะสม
จํานวน
3,361,673.68
บาท
- กันเงินคาใชจายจําเปน
จํานวน
1,900,587.87
บาท
- คงเหลือเงินสะสมหลังกัน จํานวน
1,461,085.81
บาท
- ขออนุมัติจายขาด
จํานวน
1,460,900.00
บาท
บันทึกหลักการและเหตุผล
หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
ยอดรวม 1,460,900.00 บาท
/แยกราย ...
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แยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังนี้
ก.ดานบริหารชุมชนและสังคม (00200)
ยอดรวม 1,460,900.00 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
ยอดรวม 1,460,900.00 บาท
เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ การแกไขปญหาและบรรเทาความ
เดือดรอนของราษฎรในพื้นที่ จึงขอเสนออนุมัติจายขาดเงินสะสม สําหรับดําเนินการ เพื่อให
สภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ พิจารณาอนุมัติตอไป
รายละเอียดงบประมาณจายขาดสะสมประจําปงบประมาณ 2560
- ประมาณการรายจาย จําแนกรายหนวยงาน และตามแผนงานของกองชาง ประมาณการ
รายจายทั่วไปรวมทั้งสิ้น 1,460,900.00 บาท แยกเปน ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
1. คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ (420900)
1.1 โครงการกอสรางสะพานทอลอดเหลี่ยม(บล็อกคอนเวิรด) บานปราสาทเยอใต หมูที่
2 ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกวาง 2.40 x 2.40 เมตร ยาว
8 เมตร จํานวน 2 ชอง ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอกําหนด ประมาณ
การกอสรางจํานวน 499,000.- บาท (สี่แสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน)
2. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (421100)
2.1 โครงการซอมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุกภายในตําบลปราสาทเยอ จํานวน 4 สาย
ดังนี้
2.1.1 ซอมแซมถนนลูกรังบานปราสาทเยอ หมูที่ 1 – คลองสหกรณ (ถนนสายบาน
ปราสาทเยอ หมู ที่ 1 – คลองสหกรณ ) ตํ าบลปราสาทเยอ อํ าเภอไพรบึ ง จั งหวั ดศรี สะเกษ
กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,390.00 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ
กําหนด ประมาณการกอสรางจํานวน 231,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
2.1.2 ซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 11 – คลองสหกรณ (ถนนสายบานนายกรกฏ พวง
เพ็ ช ร หมู ที่ 11 – คลองสหกรณ ) ตํ า บลปราสาทเยอ อํ า เภอไพรบึ ง จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
กว าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ตามแบบองค การบริห ารสว นตําบลปราสาทเยอ
กําหนด ประมาณการกอสราง 126,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถวน)
2.1.3 ซ อมแซมถนนหินคลุ กสายบานหนองพั ง หมู ที่ 4 – บ านตราด เขตตําบลไพรบึ ง
(ถนนสายบานหนองพังหมูที่ 4 – บานตราด) ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
กวาง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ตามแบบองค การบริหารสว นตําบลปราสาทเยอ
กําหนด ประมาณการกอสรางจํานวน 59,900.- บาท (หาหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน)
2.1.4 ซอมแซมถนนหินคลุกสายบานเตรี๊ยะ หมูที่ 5 – บานกันตรุม หมูที่ 6 (ถนนสาย
บานเตรี๊ยะหมูที่ 5 – บานกันตรุมหมูที่ 6) ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
กวาง 4.00 เมตร ยาว 2,400.00 เมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ
กําหนด ประมาณการกอสรางจํานวน 189,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเกาพันบาทถวน)
2.2 โครงการขุดลอกคลองสหกรณ หมูที่ 11 – หวยชลัง ตําบลปราสาทเยอ อําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ ปากบนกวาง 9.00 เมตร กนคลองกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,240 เมตร
ตามแบบองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปราสาทเยอกํ า หนด ประมาณการก อ สร า ง จํ า นวน
356,000.- บาท (สามแสนหาหมื่นหกพันบาทถวน) (ตามเอกสารแนบทาย 4)
/ประธานสภาฯ ...
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ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ
นายสมบุญ ผองใส
ส.อบต.หมูที่ 11
นายแกน ศรีเพ็ง
ส.อบต.หมูที่ 11
นายคํากอง โยธี
ส.อบต.หมูที่ 2

นายสนั่น สิทธิศร
ส.อบต.หมูที่ 3

นายวินัย พิจารณ
ผูใหญบานหมู 1

นายกรกฎ พวงเพชร
ผูใหญบานม .3

- ขอบคุณทานนายกฯ ที่ชี้แจง ขอใหสมาชิกทุกทาน พิจารณาในแผนและตรวจสอบ
รายละเอียดของขอมูลใหถูกตอง มีทานใดจะสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
- ไมมี
ถาไมมี ขอมติที่ประชุมการจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ
- มีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบการจายขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบล
ปราสาทเยอ
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
- เรื่องอื่นๆ ไมทราบวามีทานใดจะชี้แจงเรื่องใดเพิ่มเติม ขอเชิญครับ
- ขอขอบคุณสําหรับโครงการจายขาดฯ บานประอาง หมูที่ 11
1. ซอมแซมถนนหินคลุ ก หมูที่ 11 – คลองสหกรณ (ถนนสายบานนายกรกฏ พวงเพ็ชร
หมูที่ 11 – คลองสหกรณ)
2. โครงการขุดลอกคลองสหกรณ หมูที่ 11 – หวยชลัง
- อยากใหมมี าตรการในการรักษาถนน เนื่องจากมีรถบรรทุกขนดินหนักสัญจรผานเสนทาง
ตลอดเวลา จึงทําใหเกิดมลพิษและทําใหถนนเสียหาย และนอกจากนั้นยังมีการปลูกตนยูคา
ซึ่งรากของตนยูคาทําใหถนนชํารุดไดงาย จึงอยากใหผูนําชุมชนประชุมหมูบาน เพื่อกําหนด
กฎ ระเบียบ และขอบังคับในการใชถนนสัญจรไป – มา ดวย
- กระผมเห็นดวยกับทานแกน ศรีเพ็ง ส.อบต.หมูที่ 11 ควรหามาตรการในการใชถนน
1. รถขนดิน ในการวิ่ง ควรกําหนดเวลาใหชัดเจน เพื่อปองกันอันตราย
2. อันตรายที่เกิดจากตนไมยืนตาย คือ ตนไมบกขางทางถนนเสน 2111 – ไปวัดปราสาทเยอ
เหนือ เนื่องจากเปนตนไมที่ยืนตาย เกรงวาจะหักโคนลงมาและเปนอันตรายตอผูที่สัญจรไป –
มา ตลอดจนเด็กนักเรียนที่เดินทางไปโรงเรียนทุกวัน
3. ตนยูคาลิปตัสที่ปลูกขางถนน ทําใหถนนชํารุดและบดบังวิสัยทัศนในการสัญจร
และขอเพิ่มเติมเรื่อง รถเกี่ยวขาว ควรมีมาตรการในการเก็บคาบริการ
- กระผมเห็นดวยกับโครงการจายขาดฯ โดยเฉพาะ
1. ซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 11 – คลองสหกรณ (ถนนสายบานนายกรกฏ พวงเพ็ชร
หมูที่ 11 – คลองสหกรณ)
2. ซอมแซมถนนสาย บานเตรี๊ยะหมูที่ 5 – บานกันตรุมหมูที่ 6ซึ่งเปนถนนที่ชํารุดและการ
สัญจรก็คอนขางยากลําบาก จึงอยากใหซอมแซมอยางเรงดวนและขอเพิ่มเติมในสวนของ
มาตรการ การออกกฎ ระเบียบหรือขอบังคับเรื่องของรถขนดินและเกี่ยวขาวเชนกัน
- ซอมแซมถนนลูกรังบานปราสาทเยอ หมูที่ 1 -คลองสหกรณ (ถนนสายบานปราสาทเยอ หมู
ที่ 1 – คลองสหกรณ) เสนนี้น้ําจะทวมทุกป กระผมจึงอยากจะเสนอวา เวลาทําการซอมแซม
ไมอยากใหเกรดหนาดินออก เพราะยิ่งเกรดยิ่งทําใหถนนบาง จุดไหนต่ําหรือเปนหลุมเปนบอก็
ควรจะเพิ่มลูกรัง เพื่อใหไดความสูงเทากันและขอ เพิ่มเติม ถนนสายบานปราสาทเยอ – บาน
เขวา ตําบลสุขสวัสดิ์ ซึ่งถนนเสนนี้จะมีรากตนยูคาใหญมากที่แทงรากเขามาใตพื้นคอนกรีต
แตถามีการซอมแซมจะแจงเจาของพื้นทีต่ ัดออกให
- ตอเนื่องจากนายวินัย พิจารณ ผูใหญบานหมูที่ 1 ในเรื่องของการซอมแซมถนน
1. การซอมแซมถนนในชวงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะทําใหถนนพังเสียหายมากขึ้นกวาเดิม
ดังนั้น ควรดูหวงเวลาในการดําเนินการใหเหมาะสมดวย
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2. ขอบคุณที่สภาฯ เห็นชอบ ซอมแซมถนนหินคลุก หมูที่ 11 – คลองสหกรณ (ถนนสาย
บานนายกรกฏ พวงเพ็ชร หมูที่ 11 – คลองสหกรณ)
3. เรื่องของรถเกี่ยวขาวและรถบรรทุกดิน เห็นดวยกับทานที่กลาวมา ควรมีมาตรการรองรับ
ใหเหมือนกันทั้งตําบล 11 หมูบาน
4. การเสนอโครงการบรรจุในแผนควรจะพิจารณาวาจะเดือดรอนในระยะยาวหรือไม
ประธานสภาฯ
- กระผมก็เห็นดวยกับทุกทานที่กลาวมา
1. ในเรื่องของการเสนอโครงการบรรจุในแผนฯ นั้น ตองผานกระบวนการประชาคมหมูบาน
ก อ นอยู แ ล ว จึ ง สามารถบรรจุ ล งแผนได ซึ่ ง หมู บ า นแต ล ะหมู บ า นมี ก ารเสนอโครงการ
เรียงลําดับความสําคัญ เพื่อนําเสนอใหดําเนินการตอไป
2. สําหรับหัวขอกฎหมายขอใหรองปลัดฯ ชวยชี้แจงระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของวา
สามารถดําเนินการไดอยางไรบาง เชิญครับ
รองปลัดฯ
- 1. รถขนดิน ถารถขนดินทําถนนพัง ก็ตองรับผิดชอบ แตแนวทางนาจะมี แตขอใหปรึกษา
ทางดานกฎหมายที่เกี่ยวของและขอใหหมูบานประชุมเพื่อหามาตรการแกไขตอไป
2. รถเกี่ยวขาว ทางดานหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ใหอํานวยความสะดวกใน
เรื่ อ งของการเดิ น ทางรถเกี่ ย วนวด มี ม าตรการไม เ กิ น ไร ล ะ 600 บาท ถ า หากเราเก็ บ
คาบริการอาจจะมีการยกรถกลับ ซึ่งอาจจะทําใหประชาชนเดือดรอนได
3. ต นไมบ ก ถ าอยูในพื้ น ที่มีเจ าของใหแจงเจ าของพื้ นที่ ตัด แต ถาเป นของสาธารณะให
ผูใหญบานซึ่งเปนเจาพนักงานปกครองทองที่รองขอตอนายอําเภอเปนผูสั่งการอนุญาต โดย
อบต.ไมมีอํานาจเขาไปตัดตนไมนั้น แตถากรณีที่เกิดอันตราย ในเชิงปองกันใหผูใหญบาน
ดําเนินการขออํานาจนายอําเภอสั่งการ ขออนุญาตตามขั้นตอนใหถูกตอง
4. ตนยูคาลิปตัสที่เซาะพื้นถนนคอนกรีตแตกนั้น ในเรื่องนี้กระผมเคยใหคําแนะนําไปแลว
ตัวอยางเชน ถนนคอนกรีตของหมูที่ 1 ที่พัง เนื่องจากน้ําเซาะใตฐานคอนกรีต รากยูคาดัน
ขึ้นมาทําใหถนนชํารุด เพราะฉะนั้นตองแจงเจาของยูคาฯตัดออก พรอมทั้งรื้อตอยูคาฯ ออกดวย
ประธานสภาฯ
- ขอบคุณรองปลัดฯ ที่ชี้แจง มีทานใดจะเพิ่มเติม
นางสาวสุพัส ศรีสะอาด - ขอแจงนโยบายของกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุติดบาน
ตัวแทน รพ.สต.
ติดเตียง โดยมีผูดูแลคือ อสม. แต อสม.ตองไดรับการอบรม โดยตําบลปราสาทเยอเปนตําบล
นํารองเขาสูปที่ 2 โดยมีขอเสนอหลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติป 2559 ซึ่งจะเปนปแรกที่จะเปดงานการดูแลผูสูงอายุเปนครั้ง
แรกเพื่อรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุของไทย โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ
จํานวน 600 ลานบาทเพื่อเปนคาใชจายเพื่อบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่ง
ในป 2559 นี้ ที่จะเริ่มเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นั้น จะเนนการดูแลผูสูงอายุติดบานติด
เตี ย งกว าแสนคน ภายใน 3 ป จ ะขยายให ครบประมาณล านคน เป น การสนั บ สนุ น งบให
สถานพยาบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง นอกจากนั้นยังไดมีการ
ขยายสิทธิการคลอด โดยไมจํากัดจํานวนครั้งดวย และเพิ่มการใหวัคซีน IPV หรือวัคซีน
ปองกันโรคโปลิโอชนิดฉีด จากเดิมที่มีสิทธิประโยชนวัคซีนปองกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน
เทานั้น แตทั้งนี้วัคซีน IPV นั้นตองไดรับการบรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติกอน รวมทั้งเพิ่ม
ขอบเขตบริการป องกั นการติ ดเชื้ อเอชไอวี ซึ่งจะดํ าเนิน การร ว มกับ กรมควบคุมโรค เพื่ อ
ปองกันไมใหเกิดผูติดเชื้อรายใหม จึงขอชี้แจงใหทราบและหากมีความคืบหนาอยางไรจะแจง
ใหทราบตอไป
/ประธานสภาฯ ...
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ประธานสภาฯ
นายสมจิตร พุมพันธ
รองนายก อบต.
ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ
ประธานสภาฯ

- ขอบคุณทาง รพ.สต. ที่ใหขอมูล
- กระผมขอฝากในเรื่องของซอมไฟฟาสาธารณะ หากหมูบานไหนไฟฟาสาธารณะดับ ขอให
มาเขียนคํารองที่ อบต. เสนอเรื่องตามขั้นตอนเมื่อผูบริหารลงนามแลว ประสานเบิกอุปกรณ
กับทางกองชาง แลวเจาหนาที่จะไปซอมให
- รับทราบ
- มีทานใดประสงคจะเสนอหรือชี้แจงกรณีใดอีกหรือไม
- ไมมี
- ขอเลิกและปดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/๒๕๕9

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ) นฤพร อายุวงศ ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวนฤพร อายุวงศ)
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ
(ลงชื่อ) บัญชา ลาสมาคม ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายบัญชา สมาคม)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

สนั่ น สิทธิศร ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายสนั่น สิทธิศร)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

แกน ศรีเพ็ง
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายแกน ศรีเพ็ง)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สุธี โย ธี ผูร บั รองรายงานการประชุม
(นายสุธี โยธี)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ

