
๑ 

 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๖๓ 

วันที ่๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

รำยช่ือผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายสุรศักดิ์  รัตนวัน ประธานสภา สุรศักดิ์  รัตนวัน  
๒ นายประดับ  อรรคบุตร รองประธานสภา ประดับ  อรรคบุตร  
๓ นายประยูร  รัตนวัน ส.อบต.ไผ่ ม.๔ ประยูร  รัตนวัน  
๔ นายสวาท  หงษ์อินทร์ ส.อบต.ไผ่ ม.๓ สวาท  หงษ์อินทร์  
๕ นายโส  บุญช่วย ส.อบต.ไผ่ ม.๖ โส  บุญช่วย  
๖ นายทวี  จันทะพันธ์ ส.อบต.ไผ่ ม.๑๑ ทวี  จันทะพันธ์  
๗ นายชาติชาย  ค าโสภา ส.อบต.ไผ่ ม.๓ ชาติชาย  ค าโสภา  
๘ นายบรรจง  หินกอง ส.อบต.ไผ่ ม.๑ บรรจง  หินกอง  
๙ นายปุ่น  เสียงอ่อน ส.อบต.ไผ่ ม.๑๐ ปุ่น  เสียงอ่อน  

๑๐ นายทองสูรย์  จันทะพันธ์ ส.อบต.ไผ่ ม.๙ ทองสูรย์  จันทะพันธ์  
๑๑ นายนุกูล บุญราช ส.อบต.ไผ่ ม.๑๒ นุกูล  บุญราช  
๑๒ น.ส.ปราณี  รัตนวัน ส.อบต.ไผ่ ม.๒ ปราณี  รัตนวัน  
๑๓ นายวีระ  จันทพันธ์ ส.อบต.ไผ่ ม.๘ วีระ  จันทพันธ์  
๑๔ นายวิจิตร  พันธ์ไผ่ ส.อบต.ไผ่ ม.๑๑ วิจิตร  พันธ์ไผ่  
๑๕ นายทองแดง  บุญราช ส.อบต.ไผ่ ม.๑ ทองแดง  บุญราช  
๑๖ นายสมศรี  บุญราช ส.อบต.ไผ่ ม.๘ สมศรี  บุญราช  
๑๗ นายสุบรรณ  นนทวงษ์ ส.อบต.ไผ่ ม.๗ สุบรรณ  นนทวงษ์  
๑๘ นายทองสา  เสนานนท์ ส.อบต.ไผ่ ม.๑๒ ทองสา  เสนานนท์   
๑๙ นายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว ส.อบต.ไผ่ ม.๑๐ ศิลป์ชัย  แว่นแก้ว  
๒๐ นายบุญส่ง  ภูนุภา ส.อบต.ไผ่ ม.๔ บุญส่ง ภูนุภา  
๒๑ นายวรากร  รัตนวัน ส.อบต.ไผ่ ม.๕ วรากร  รัตนวัน  
๒๒ นายสมาน  รัตนวัน ส.อบต.ไผ่ ม.๗ สมาน  รัตนวัน  

     
 
 
 
รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายประสิทธิ์  เจตนา นายก อบตไผ่ ประสิทธิ์  เจตนา  
๒ นายธีรักพงษ์   รัตนะวัน รองนายก อบต.ไผ่ ธีรักพงษ ์ รัตนะวัน  
๓ นายไพโรจน์  รัตนวัน รองนายก อบต.ไผ่ ไพโรจน์  รัตนวัน  

/๔ นางสาวจารุณี... 



๒ 

 

๔ นางสาวจารุณี  จ าปาพันธ์ เลขาฯ อบต.ไผ่ จารุณี  จ าปาพันธ์  
๕ นายกิตติศักดิ์  จริยาปรีชานนท์ ปลัด อบต.ไผ่ กิตติศักดิ์  จรยิาปรีชานนท์  
๖ นางสุดาพร  อ าไพ รองปลัด อบต.ไผ่ สุดาพร  อ าไพ  
๗ นางปวันรัตน์  อัคบุตร หัวหน้าส านักงานปลัด ปวันรัตน์  อัคบุตร  
๘ นายพิพัฒน์  พรหมโลก ผู้อ านวยการกองช่าง พิพัฒน์  พรหมโลก  
๙ น.ส.นัทธมน  สภุาพ ผู้อ านวยการกองคลัง นัทธมน  สุภาพ  

๑๐ น.ส.อินทิราภรณ์  ค าแสน ผู้อ านวยการกองการศึกษา อินทิราภรณ์  ค าแสน  
๑๑ น.ส.ปุณิกา  เนื้อทอง นักวิเคราะห์ฯ ปุณิกา  เนื้อทอง  
๑๒ นายสุนทร  แสงใสย์ นิติกร สุนทร  แสงใสย์  
๑๓ นายชัยฤทธิ์  วินทะไชย จพง.การประปา ชัยฤทธิ์  วินทะไชย  

 

เปิดประชุมเวลำ 
 ๐๙.๓๐น. 
 เมื่อที่ประชุมมาพร้อมกันแล้ว  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธำนสภำฯ  -ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
ประธำนสภำฯ กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ่านรายงาน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  สมัยสามัญที่  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด 

เลขำนุกำรสภำฯ อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด 

ประธำนสภำฯ ตามที่ท่านเลขาฯ ได้อ่านรายงายการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ  และ
ตามส าเนาที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่าน  มีท่านใดที่จะแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือมีส่วน
หนึ่งส่วนใดขาดหายไป หรือไม่ถูกต้องสมบูรณ์  สามารถเสนอแก้ไขได้ 

ที่ประชุม  ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธำนสภำฯ  ถ้าท่ีประชุมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  กระผมขอมติเพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
   สมัยสามัญท่ี  ๑/๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญท่ี  ๑/๒๕๖๓  

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยสุนทร  แสงใสย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร ในการประชุมคราวนี้ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ มีข้อราชการที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้ 
 

/๓.๑ แจ้งผลการ... 



๓ 

 

๓.๑ แจ้งผลกำรด ำเนินกำรตัดรอนกิ่งต้นยำง บ้ำนเมี่ยง หมู่ที่ ๔ 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ด าเนินการตัดรอนกิ่งต้นยาง ใน
บริเวณถนนเส้นบ้านเมี่ยง – บ้านคูสระ เพ่ือเป็นการป้องกันภยันตรายอันอาจจะ
เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ของพ่ีน้องประชาชน ซึ่งกิ่งขนาดใหญ่แห้งและตาย ซึ่ง
ด าเนินการในงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท ส่วนล าต้นต้องได้รับอนุญาตจากองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ และส านักงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ จึงจะด าเนินการตัดได ้
๓.๒ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ กรณีเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก (ITA ของส ำนักงำน ป.ป.ช.) 
 ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ส านักงานป้องกันการทุจริตแห่งชาติ ได้เปลี่ยนแปลงให้
สมาชิกสภาท้องถิ่น ทุกแห่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ต้องให้ข้อมูลในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานที่สังกัด ในระบบ ITA ผ่าน เว็บไซด์
www.nncc.go.th   
๓.๓ กำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรม “โครงกำรจิตอำสำป้องกันภัยพิบัติ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดศรีสะเกษ และองค าการบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้ด าเนินการจัดการฝึกอบรม
ใน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘  กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีและครอบครัว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ จ านวน ๕๐ คน ประกอบด้วย 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และจิตอาสา  จึงขอแจ้งให้
ท่านสมาชิกได้รับทราบ และเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม  

ประธำนสภำ  ขอขอบคุณท่านนิติกรที่ได้แจ้งข้อราชการให้สภาฯได้รับทราบ 
 
ระเบียบวำระท่ี ๔         เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 

๔.๑ เรื่องกำรพิจำรณำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

นำยสุรศักดิ์  รัตนวัน ในวาระที่ ๔ นี้ ทางคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติในขอให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ขอเชิญผู้บริหาร
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ชี้แจงต่อสภาฯ 

น.ส.ปุณิกำ  เนื้อทอง เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

/และงบประมาณ... 



๔ 

 

และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และประกาศไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ มีความ
จ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือประโยชน์
ของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
และ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/
๒๕๖๓ ขึ้น เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ เป็นประโยชน์ของ
ประชาชนและเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้ โดยใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงด าเนนิการดังน้ี 

 (๑) เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่พิจารณา 

 (๒) เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแล้วส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ต่อไป  

  ในวันนี้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนจึงขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้
ตรวจดูในแผนฯ ของแต่ละหมู่บ้านว่าครบถ้วนหรือไม่ โดยจะชี้แจงให้ทราบตาม
ยุทธศาสตร์ ให้ท่านสมาชิกพิจารณาตาม และหากจะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงให้ทักท้วง
และเสนอแก้ไข เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงได ้  

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มีท่านใดจะเพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ จะถามที่ประชุมที่ละหมู่บ้าน 

นายบรรจง  หินกอง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า  
บ้านไผ่ หมู่ที่ ๑ เดิม จากบ้านนายประถม การปลูก – บ้านนายเกื้อ  จ าปาพันธ์ เป็น 
จากบ้านนายจ ารัส พันธ์ไผ่ – บ้านนายล าดวน  บุญอินทร์ 

น.ส.ปุณิกา เนื้อทอง โครงการนี้มีบรรจุอยู่ในแผนเล่มใหญ่มีแล้วค่ะ 

/นายวรากร... 



๕ 

 

นายวรากร  รัตนวัน ขอเพ่ิมโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าของบ้านคูสระ หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางทองใบ  
นนทวงษ์ – นายวัลชัย  รัตนวัน  

นายโส  บุญช่วย ส าหรับบ้านหนองยางหมู่ที่ ๖ ขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นทาง
ไปหนองมะหลัด แก้ไขความกว้าง จากเดิมกว้าง ๔ เมตร เป็น ๕ เมตร และขอ
เพ่ิมเติมโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนายทวี - ทางไปหนองยาง กว้าง ๕ 
เมตร ยาว ๓๐ เมตร 

นำยสมำน รัตนวัน ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการด าเนินก่อสร้างถนนซึ่งด าเนินการไปแล้วใน ปี ๒๕๖๓ ซึ่ง  
ในปี งบประมาณ ๒๕๖๔ หากจะด าเนินการเกรงว่าจะเกิดปัญหา จึงขอให้เพ่ิมเติม
ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของบ้านคูสระน้อย หมู่ที่ ๗ จากบ้าน
นางเกสร – ครค้าไม้ ขอให้เพ่ิมเติมเป็นโครงการต่อเนื่อง ใน หน้าที่ ๑๑ ซึ่งจะน าเข้า
ข้อบัญญัติปี ๖๔ 

นายสมศรี  บุญราช ขอแก้ไขโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นหลังปั๊มน้ ามัน – เขตต าบลส้มป่อย ความ
กว้างของถนน จากเดิม กว้าง ๔ เมตร ขอแก้ไขเป็นความกว้าง ๕ เมตร 

นายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว ขอเสนอโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จากบ้านคูสระ – เขตต าบลเมืองแคน และ
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคูสระ หมู่ที่ ๑๐  

นายสุนทร  แสงใสย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธรณ
ภัย ขอเสนอโครงการที่มีความจ าเป็น โดยขอเสนอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแผนครั้งนี้ ซึ่ง
กระผมได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 โครงการที่ ๑ ขอเสนอโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ คันใหม่
งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในปี ๒๕๖๕ ซึ่งคันเดิมใช้งานมา ๑๔ ปี เริ่ม
เสื่อมสภาพ ซ่อมบ ารุงแต่ละครั้ง ใช้งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็น
การสิ้นเปลืองงบประมาณเม่ือเทียบกับอายุการใช้งาน 

 โครงการที่ ๒ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอโครงการ จัดซื้อ
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จ านวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และจ้าง
เหมาเก็บขนขยะ และค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการขยะ
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ซึ่งเนื่องมาจากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก
ปัญหาการทิ้งขยะชุมชน คูสระ และได้ร้องเรียนต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
ซึ่งทางจังหวัดต้องการให้มีแนวทางแก้ปัญหาโดยการจัดหารถเก็บขนขยะ 

โครงการที่ ๓ โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าใต้พ้ืนดิน ของระบบประปา
ทุกแห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

  จึงขอเสนอโครงการไว้เพ่ือเสนอขอรับงบประมาณ อุดหนุนเฉพาะกิจ จาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

/ที่ประชุม... 



๖ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภา  มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยหรือจะขอเพ่ิมเติมแก้ไขโครงการต่างๆอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภา ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  

           ๔.๒ เรื่อง ขอควำมเห็นชอบกำรรับบริจำคครุภัณฑ์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กำร
   บริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

ประธำนสภำ       ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
นำยประสิทธิ์  เจตนำ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

ได้รับบริจาคครุภัณฑ์ จากนายประคมสัน  เภาพาษ อยู่บ้านเลขที่ ๒๖๔ หมู่ที่ ๒ 
ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นเครื่องปริ๊นเตอร์ จ านวน ๑ 
เครื่อง คือเครื่อง HP laserjet pr๐ M ๑๒a  จ านวน ๑ เครื่อง  มูลค่า ๓,๒๐๐ บาท 
(สามพันสองร้อยบาทถ้วน) ให้กับส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
ซึ่งผู้บริจาคให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ อันเป็นภาระผูกพันแก่ราชการแต่อย่างใด และ
เป็นทรัพย์สินที่ปลอดจากภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ต้องถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุด 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๖๒๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน 
๒๕๖๑  ข้อที่  ๑  ประเด็นการรับมอบพัสดุที่ มีผู้ อุทิ ศ ให้ เป็ นกรรมสิทธิ์แก่         
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ
นั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มี
ความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๓ มาตรา ๓ บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศ ข้อบัญญัติ และ
ข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ 
ส าหรับกรณี อ่ืนที่มิ ได้ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคง
ด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศ
พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี 
หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ “การบริหาร
พัสดุ” ต่อไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ จึงน าเสนอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

/ประธานสภา... 



๗ 

 

ประธำนสภำ  ขอเชิญปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ครับ 
นำยกิตติศักดิ์  จริยำปรีชำนนท์  เนื่องด้วย นายประคมสัน  เภาพาษ อยู่บ้านเลขที่ ๒๖๔ หมู่ที่ ๒ ต าบล

เมืองคง อ าเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้บริจาค เครื่องปริ้นเตอร์ให้ ที่ต้องขอ
ความเห็นชอบเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องมีการบ ารุงรักษาและจะต้องมาผูกพันกับ 
อบต.จึงต้องขอให้สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้รับบริจาคฯ ตามระเบียบฯ 

นำนยสุรศักดิ์  รัตนวัน มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพ่ิมเติม 
ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ์ให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๒๑  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวำระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธำนสภำ ในระเบียบวาระอ่ืนมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะ หรือสอบถามท่านคณะ

ผู้บริหารหรือไม่ 
นำยชำติชำย  ค ำโสภำ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ขอเสนอโครงการที่เกินศักยภาพ ขอเสนอท่าน

ประธานสภา ถึงท่านคณะผู้บริหารเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างสัญญาณไฟจราจร ตาม
แยกขอให้ผู้บริหารพิจารณาด าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างในถนนเส้นหลัก
ตามจุดต่างๆ จากบ้านยาง บ้านไผ่ และระบบตีเส้นจราจร เสนอไว้ในดุลพินิจของ
ทางคณะผู้บริหาร 

นำยไพโรจน์  รัตนวัน โครงการนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้น าเสนอต่อทางหลวงชนบท โดยขอ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างจากบ้านยาง ถึงเขตอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ซึ่งทางแขวง
ทางหลวงชนบท ได้ออกมาส ารวจถนนเส้นนี้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร และท่านปลัด 
และก็ได้เสนอผ่านที่ประชุมซึ่งแขวงทางหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนที่ห้องประชุมแห่งนี้ 

นำยสุนทร  แสงใสย์  ต้องขอขอบคุณท่าน ส.อบต.ชาติชาย ค าโสภา ที่ ได้เสนอปัญหา ในการติดตั้ง
สัญญาณ หรือเครื่องหมายต่างๆ ในถนนเส้นบ้านยาง - บ้านด่าน ซึ่งถนนเส้นนี้ อยู่
ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบท จังหวัดศรีสะเกษ ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ จะไม่สามารถด าเนินการได้เลย ซึ่งในเรื่องนี้ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ ได้รายงานความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในการใช้ถนนเส้นนี้ กับทาง
แขวงทางหลวงชนบท เพ่ือให้ด าเนินการพิจารณาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในกิโลเมตรที่ 
๓ – ๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

นำยบุญส่ง  ภูนุภำ เรียนท่านประธานสภา กระผมเรียนถามเกี่ยวกับการใช้ ที่สาธารณประโยชน์ดอน
หวาย ทางชุมชนบ้านเมี่ยงได้ปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้ในที่สาธารณประโยชน์ดอนหวาย 
จ านวนหนึ่ง ทางชมชุนบ้านเมี่ยงจะสามารถใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ หรือต้อง
ด าเนินการเช่นใด 

นำยสุนทร  แสงใสย์ เรียนท่านประธานสภา ในเรื่องที่สาธารณประโยชน์ต่างๆในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาลที่ต้องเป็นผู้ก ากับ
ดูแล ในการที่จะด าเนินการต่างๆในที่สาธารณประโยชน์ ต้องแจ้งและขออนุญาต

/ทางองค์กร... 
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ทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ดูแล ในกรณีที่ชาวบ้านบ้านเมี่ยง หมู่ที่ ๔ 
ได้ปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้ในเขตที่สาธารณประโยชน์ดอนหวาย นั้น ถือเป็นสมบัติของ
แผ่นดินตามที่สาธารณประโยชน์ หากชุมชนบ้านเมี่ยงจะน าไปใช้ประโยชน์ ต้องแจ้ง
และได้รับอนุญาตจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ จึงจะสามารถด าเนินการได้ 
และจะต้องใช้ในส่วนรวมเท่านั้น 

นำยประยูร  รัตนวัน เรียนท่านประธานสภา กระผมขอน าเรียนปัญหาเกี่ยวกับ การที่มีพ่ีน้องประชาชนได้
ปลูกต้นยูคาลิปตัส ในเขตริมถนนสายต่างๆ ท าให้ถนแคบและได้รับความเสียหาย 
หากจะมีการขยายถนนก็เป็นการล าบาก จึงขอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
ได้ออกมาตรการดูแลเรื่องนี้ด้วย 

นำยสุนทร  แสงใสย์ ในเรื่องนี้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ต้องออกส ารวจทุกเส้น และต้องออกเป็น
ประกาศต าบล ห้ามปลูก และหากได้ท าการปลูกแล้วหากล้ าเข้ามาในเขตถนนต้อง
ด าเนินการตัด หากไม่ด าเนินการตัด องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ จะด าเนินการตัด
ในส่วนที่รุกล้ าและกีดขวางแนวถนน และต้องท าเป็นมาตรการทั้งต าบล หากเลือก
ท าส่วนหนึ่งส่วนได จะถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมแก่พ่ีน้องประชาชน 

นำยประยูร รัตนวัน ขอเรียนถามท่านคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับงบซ่อมแซมเพ่ือที่จะด าเนินการซ่อมแซม
เส้นทาง บ้านเมี่ยง –บ้านคูสระ บริเวณฐานจุดบั้งไฟซึ่งมีท่อระบายน้ าตอนนี้ถนน
ใกล้ขาดแล้ว พอมีงบซ่อมแซมที่จะสามารถด าเนินการซ่อมแซมได้หรือไม่ เพราะเป็น
ถนนเส้นที่มีความจ าเป็นในการสัญจรไปมาระหว่างบ้านเมี่ยง – บ้านคูสระ ขอฝาก
คณะผู้บริหารพิจารณาด้วย 

นำยประสิทธิ์  เจตนำ ในเรื่องนี้ทางคณะผู้บริหารขอรับเรื่องไว้ โดยให้ท่านท าเป็นหนังสือส่งให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ อีกทางด้วย และจะให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาดูว่าเป็น
การก่อสร้างใหม่ หรือการซ่อมแซมและจะได้ประมาณการ เพ่ือที่จะด าเนินการให้
เป็นตามระเบียบของทางราชการและตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และจะได้หาแนวทางเพ่ือด าเนินการ 

นำยชำติชำย  ค ำโสภำ เรียนท่านประธานสภา ขอน าเรียนถามถึงเรื่องกิจการประปา ในเรื่องน้ าดื่มจาก
น้ าประปาของแต่ละหมู่บ้าน เช่นบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๓ และบ้านเมี่ยง หมู่ที่ ๔ ซึ่ง
จะขอน าน้ าประปาที่ใช้ดื่มน าไปตรวจคุณภาพได้หรือไม่ เพ่ือสุขภาพของพ่ีน้อง
ประชาชน และขอเรียนถามเรื่องการขอโอนกิจการประปา หมู่บ้านให้ทางอบต.ไผ่ 
ตอนนี้ด าเนินการถึงขั้นตอนไหน 

นำยไพโรจน์  รัตนวัน ในเรื่องของการขอตรวจคุณภาพน้ าดื่มของประปาแต่ละหมู่ จะให้งานกิจการประปา
รับเรื่องและน าเข้าโครงการเพ่ือตรวจวัดคุณภาพน้ าต่อไป ส่วนเรื่องการขอโอน
กิจการประปาของหมู่ที่ ๓ ตอนนี้อยู่ในช่วงการท าข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๔ ซึ่งจะเริ่มน างบประมาณเกี่ยวกับกิจการประปาของ บ้านหนองดุม
หมู่ที่ ๓ เข้าด้วย 

นำยโส  บุญช่วย เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ขอแจ้งความเดือดร้อนเรื่อง การติดตั้ง
กระจกตามแยกต่างๆ ในเขตต าบลไผ่ ซึ่งตอนนี้ช ารุดหลายจุด ขอให้ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ ด าเนินการแก้ไขด้วย 
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นำยไพโรจน์  รัตนวัน ตอนนี่ทางคณะผู้บริหารได้ให้ทางกองช่างได้ส ารวจทุกจุด แล้วคงจะต้องด าเนินการ
ให้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หากหมู่บ้านได้ที่จะขอเพิ่มเติมในจุดต่างๆ ให้แจ้งเป็น
หนังสือต่อองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

ประธำนสภำฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี วันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน 
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ / 
๒๕๖๓ ในวันนี้ ขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น 
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