
๑ 

 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี ๔/๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

 
รำยช่ือผู้มำประชุม 

๑. นายสุรศักดิ์   รัตนะวัน  ประธานสภา อบต.ไผ่ 
๒. นายสวาท   หงส์อินทร์  สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๓ 
๓. นายทวี   จันทะพันธ์  สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๑๑ 
๔. นายนุกูล   บุญราช   สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๑๒ 
๕. นายบุญส่ง   ภูนุภา   สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๔ 
๖. นายประยูร   รัตนวัน  สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๔ 
๗. น.ส.ปราณี  รัตนวัน   สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๒ 
๘. นายทองสูรย์  จันทะพันธ์  สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๙ 
๙. นายวีระ   จันทะพันธ์  สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๘ 
๑๐. นายโส   บุญช่วย  สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๖ 
๑๑. นายปุ่น   เสียงอ่อน  สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๑๐ 
๑๒. นายบรรจง   หินกอง  สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๑ 
๑๓. นายวิจิตร   พันธ์ไผ่  สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๑๑ 
๑๔. นายสมาน   รัตนวัน  สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๗ 
๑๕. นายประดับ   อรรคบุตร  รองประธานสภา อบต.ไผ่ 
๑๖. นายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว  สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๑๐ 
๑๗. นายชาติชาย   ค าโสภา  สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๓ 
๑๘. นายสมศรี  บุญราช   สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๘ 
๑๙. นายทองสา   เสนานนท์  สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๑๒ 
๒๐. นายสุบรรณ   นนทะวงษ์  สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๗ 
๒๑. นายวรากร   รัตนวัน   สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๕ 
๒๒. นายทองแดง  บุญราช  สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๑ 

 
รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม 
  นายประสิทธิ์  เจตนา   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
  นายธีรักพงษ์  รัตนะวัน   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
  นายไพโรจน์  รัตนวัน   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
  นางจารุณี  จ าปาพันธ์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
  นางสุดาพร อ าไพ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
  นางปวันรัตน์  อัคบุตร  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
  นางสาวนัทธมน  สุภาพ  ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
  นายพิพัฒน์  พรหมโลก  ผู้อ านายการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

/นางสาว… 



๒ 

 

  นางสาวอินทิราภรณ์  ค าแสน ผู้อ านวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
  นายศรายุทธ  เนตรสุวรรณ นักพัฒนาชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
  นายสุนทร  แสงใสย์  นิติกรองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
   
 ผู้มำประชุม  ๒๒ คน 

 ลำประชุม - คน 

 ขำดประชุม -  คน 

เปิดประชุมเวลำ 
 ๐๙.๓๐น. 
 เมื่อที่ประชุมมาพร้อมกันแล้ว  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ ท าความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้น
ประธานฯกล่าวเปิดประชุม 

ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

นำยสุรศักดิ์  รัตนวัน เนื่องจากนายกิตติศักดิ์   จริยาปรีชานนท์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่            
ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ท าให้การประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ดังนั้น ผมขอเชิญ นายสุนทร  แสงใสย์  ชี้แจงข้อ
ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่ในการประชุมสภา 
ตามระเบียบวาระ เชิญครับ 

นำยสุนทร  แสงใสย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก อบต. ทุกท่าน กระผมนายสุนทร  แสงใสย์       
ขอชี้แจงระเบียบ กฎหมายฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคท้าย  
ความว่า “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่
อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น าความในข้อ ๑๓ และข้อ 
๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการ
ยกมือ” ดังนั้นขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนต าบล เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯชั่วคราวครับ 

นำยสุรศักดิ์  รัตนะวัน ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาฯ 
ชั่วคราว ครับ 

นำยประยูร รัตนะวัน ผมขอเสนอ นายวีระ  จันทะพันธ์ สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่  ๘ ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาชั่วคราวครับ 

นำยโส  บุญช่วย ผมขอรับรอง นายวีระ  จันทะพันธ์ สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๘ 

นำยสุบรรณ  นนทวงษ์ ผมขอรับรอง นายวีระ  จันทะพันธ์ สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๘ 

/นายสุรศักดิ์… 



๓ 

 

นำยสุรศักดิ์  รัตนวัน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับ
เลือกเป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราวนะครับ 

มติที่ประชุม เลือกให้นายวีระ  จันทะพันธ์ สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๘ เป็นสมาชิกสภาฯ ชั่วคราว 
นำยสุระศักดิ์  รัตนวัน ล าดับต่อไป เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สมัย

สามัญ ที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวำระท่ี  ๑ เรื่องประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

ประธำนสภำฯ   ๑.๑ เรื่อง แนะน าเจ้าหน้าที่ใหม่ นางสาววลัยพร  วงษ์บุญ   ต าแหน่ง 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนต าบลแขม อ าเภอ
อุทุมพรพิสัย 

  ๑.๒ เรื่องพนักงานจ้าง รายนางสาววาสนา  ศิริจันทร์ ต าแหน่งผู้ช่วย
นักวิชาการเกษตร สังกัดส านักปลัด ลาออกเพ่ือประกอบอาชีพส่วนตัว 

๑.๓ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๖ 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ อันเป็นวันที่ นายก อบจ. และ สมาชิกสภา อบจ. ต้องพ้นจาก
ต าแหน่ง และต้องมีการเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน โดย กกต.ก าหนดให้มีการเลือกตั้ง ใน
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 

ประธำนสภำฯ กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ชี้แจงรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  สมัยสามัญที่  ๓ /๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่  
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด 

เลขำนุกำรสภำฯ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  ให้ละเอียด 

ประธำนสภำฯ เมื่อทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมแล้วหากมีท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไข/
รายงานการประชุมขอให้เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมในระเบียบวาระนี้ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ
ที่ประชุม 

  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ สมัยสามัญ ที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม   มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ทั้งสิ้น ๒๒ ท่าน  
    รับรองรายงานการประชุม  จ านวน  ๒๑ เสียง 
    ไม่รับรองรายงานการประชุม จ านวน   - เสียง 
    งดออกเสียง   จ านวน  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
 

/ระเบียบวาระ… 



๔ 

 

 
ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 

๓.๑ ญัตติขอควำมเห็นชอบเลือกเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
นำยสุรศักดิ์  รัตนวัน ผมขอเชิญนายสุนทร  แสงใสย์ นิติกร ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการเลือกเลขานุการสภา 

เชิญครับ 

นำยสุนทร  แสงใสย ์ การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ก าหนดไว้ ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภา รองประธานสภา ท้องถิ่น 
เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบก าหนดของสภาท้องถิ่น ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น 
แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 

  (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
แทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่าง
ลง 

  ข้อ ๑๙ วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภา
ท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ 
ให้สภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น คน
หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้น า
ความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนน
เลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ 

  ข้อ ๑๓  วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วให้เลขานุการสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

  ข้อ ๘ วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่ งที่ตนเห็นว่าสมควรให้ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัด
จ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัว
และชื่อสกุลผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม
ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นผู้ที่คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม 
ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้
ได้คะแนนสูงสุดเท่านั้น 

  ข้อ ๒๖ เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุมและสมาชิสภาท้องถิ่นมาครบองค์
ประชุมแล้วไม่มีประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่
ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้มีอายุมากที่สุดซึ่ง
อยู่ในที่ประชุมคราวนั้น เป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว เพ่ือด าเนินการให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น โดยการให้เสนอชื่อและลงคะแนน



๕ 

 

ด้วยวิธีการยกมือถ้าในระหว่างการเลือกนั้นประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้ระงับการเลือกนั้นเสีย
หรือถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าที่ และน าความในข้อ ๗ และ ข้อ 
๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่
ให้ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากหน้าที่ส าหรับการ
ประชุมนั้นและให้ด าเนินการเลือกประธานที่ประชุมชั่วคราวตามวรรคหนึ่งเพ่ือ
ด าเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น 

  ดังนั้น การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าหากไม่มีเลขานุการสภาหรือมีแต่ไม่
อยู่ เข้าในกรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ถือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ จึงให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการที่ว่าง 
โดยการเลือกนั้นให้น าความในข้อ ๑๓ ข้อ ๒๖ วรรคสอง แต่ส าหรับการลงคะแนนนั้น
ให้ยกมือ โดยไม่ต้องเขียนชื่อ ถ้ามีการเสนอชื่อคนเดียวก็ไม่ต้องมีการเลือก แต่ถ้า
มากกว่า ๑ คน ก็ต้องเลือกโดยการยกมือให้พ้นศรีษะ ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีการเลือก
ประธานสภา/รองประธานสภาที่จะต้องเขียนชื่อ สกุล ซึ่งแตกต่างกัน 

นำยสุรศักดิ์  รัตนวัน ขอขอบคุณท่านนิติกร ที่ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ท า
การเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ แทนต าแหน่งที่
ว่าง ขอเชิญครับ 

นำยสุบรรณ  นนทะวงษ์    ผมขอเสนอ นายทวี  จันทะพันธ์ สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่  ๑๑ หน้าที่ เป็น
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

นำยประยูร  รัตนวัน ผมขอรับรอง นายทวี  จันทะพันธ์ สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๑๑ 

นำยศิลป์ชัย  แว่นแก้ว ผมขอรับรอง นายทวี  จันทะพันธ์ สมาชิกสภา อบต.ไผ่ หมู่ที่ ๑๑ 

นำยสุรศักดิ์  รัตนวัน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีก เชิญครับ 

   ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ คนใหม่ คือนายทวี  จันทะพันธ์ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ คนใหม่ กรุณายกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ทั้งสิ้น ๒๒ ท่าน  
    เห็นชอบ    จ านวน  ๒๑ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   จ านวน   - เสียง 
    งดออกเสียง   จ านวน  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

๓.๒ พิจำรณำ หลักเกณฑ์กำรให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไผ่ 

ประธำนสภำ  ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะกรรมการกิจการพัฒนา
บ้ าน เมื อ งและการมี ส่ วน ร่ วมขอ งป ระช าชน  วุฒิ ส ภ า มี ข้ อ เสน อแน ะให้
กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตาม
ความเหมาะสมเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วน

/ท้องถิ่น… 



๖ 

 

ท้องถิ่นทุกระดับ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนมีส านึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองรักชาติบ้านเมืองซึ่งสอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในส่วนที่เกี่ยวกับ ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ การ
กระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมพันธกิจ
ที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ ให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดระเบียบเกี่ยวกับ
การอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา วันนี้ จึงขอให้  
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาร่างระเบียบเกี่ยวกับการให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ 
 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้พิจารณาในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ สมัยสามัญสมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ โดยวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ผู้ประสงค์ที่จะเข้าฟังต้องท าหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและ
ลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุม ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
เพ่ือพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
ไม่น้อยกว่า ๑ วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้า
ฟังการประชุมได้ กรณีที่ผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะ
นั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ต้องระบุถึงจ านวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุม
ด้วย กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์เข้าฟังการประชุมเป็นจ านวนมาก และไม่
สามารถจัดให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ พิจารณาให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสมควร 
หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุมหรือบริเวณใกล้เคียง 
โดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

    ข้อ ๒ ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

(๒) นั่งหรืออยู่ประจ าในที่ที่จัดไว้ส าหรับผู้เข้ารับฟังการประชุม 

/(๓)ต้องประพฤติ… 



๗ 

 

(๓) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกริยาอาการที่กระท าให้เสื่อม
เกียรติของที่ประชุมหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือ
กระท าการใดๆอันเป็นการก่อกวนที่ประชุม 

  (๔) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรือ
อุปกรณ์อ่ืนใดที่อาจจะรบกวนการประชุมได้ 
       (๕) ไม่น าอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 

       (๖) ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 

       (๗) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่  ที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 

                 (๘) ประชาชนผู้เข้ารับฟังการประชุมสภา  ไม่มีสิทธิออกเสียงในการลง
มติในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ประธานสภา มีสิทธิออกค าสั่งให้ออกจากห้องประชุมได้ทันที
หรือกรณีมีมติให้ประชุมลับ 

 ข้อ ๓ ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ด าเนินการดังนี้ 
        (๑) จัดท าแบบค าร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน 

        (๒) รวบรวมค าร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ พิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

                   (๓) จัดที่นั่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความ
เหมาะสม 

มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ที่ประชุม  - ไม่มี – 
ประธำนสภำฯ  เมื่อทุกท่านได้ทราบถึงรายละเอียดของร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
   ประชุมและการปรึกษา ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ถ้าไม่มีสมาชิท่านใด
   สอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม

และการปรึกษา ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ทั้งสิ้น ๒๒ ท่าน  
    เห็นชอบ  จ านวน  ๒๑ เสียง 
    ไม่เห็นชอบ จ านวน   - เสียง 

งดออกเสียง จ านวน  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 

๓.๓ พิจำรณำกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์และขอสภำพที่ดินสำธำรณประโยชน์ 
เพื่อใช้เป็นสถำนที่ในกำรก่อสร้ำง ระบบประปำหมู่บ้ำน จ ำนวน ๓ หมู่บ้ำน โรงสูบ
น้ ำระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ ๗ สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร หมู่ที่ ๗ 
ก่อสร้ำงวัดป่ำเทพประสิทธิ์ และขอใช้เป็นที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

นำยสุนทร  แสงใสย์  ๓.๓.๑ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้รับงบประมาณโครงการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านไม่มีสถานที่ก่อสร้างระบบประปา



๘ 

 

หมู่บ้าน นอกจากท่ีสาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่ของ
แต่ละหมู่บ้าน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์และขอถอนสภาพ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน ๓ 
หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๗ ,๑๑ และ ๑๒  โรงสูบน้ าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ ซึ่งต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์และขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ จ านวนเนื้อที่โครงการละ ๑ ไร่ และที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์
ป ระ เภ ท พ ล เมื อ งใช้ ร่ ว มกั น  ที่ จ ะขออนุ ญ าต ใช้ แล ะขอถอน สภ าพ ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ประกอบด้วย 

๑. ป่าช้าเก่าบ้านคูสระ บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ ๗ ต าบลไผ่ อ าเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ  
 ๒. หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเลขที่ ศก ๐๔๓๑ ที่ดินเลขที่ ๓๓๖ บ้านไผ่ 
หมู่ที่ ๑๑ (เดิม หมู่ที่ ๑) ต าบลไผ่ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน ๒๙ ไร่ ๒ 
งาน ๔๐ ตารางวา (หนองขุ่น) 
 ๓. หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเลขท่ี ศก ๑๒๔๔ ที่ดินเลขที่ ๔๖๐ บ้านดอน
กลาง หมู่ที่ ๑๒ (เดิม หมู่ที ่๑) ต าบลไผ่ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน  ๘๔ 
ไร่๑ งาน ๑๖ ตารางวา (ดอนปู่ตาสาธารณประโยชน์) 
 ๔. ที่ริมฝั่งห้วยพระบาง บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ ๗ จ านวน ๑ ไร่ เพ่ือใช้เป็นโรง
สูบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคูสระ 
 ๕.ที่ริมฝั่งห้วยพระบาง บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ ๗ จ านวน ๑ ไร่ เพ่ือใช้เป็น
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านคูสระน้อย หมู่ที่ ๗ 

เพ่ือให้การใช้ประโยชน์และขอถอนสภาพที่ดินที่สาธารณประโยชน์ เป็นไป
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจึงได้น าเรื่องเข้าที่ประชุมเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

นำยสุรศักดิ์  รัตนะวัน  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมรับรองการขอใช้และ
ขอถอนสภาพสาธารณประโยชน์เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โรง
สูบน้ าระบบประปาหมู่บ้านฯ และสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร บ้านคูสระน้อย 
หมู่ที่ ๗ 

มติทีป่ระชุม  รับรองการขอใช้-ถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์ จ านวน ๒๑ เสียง 
   ไม่ รับรอง     จ านวน – เสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ๑ เสียง (ประธานสภา) 

นำยสุรศักดิ์  รัตนะวัน เป็น อันว่าที่ ประชุม มีมติ เป็น เอกฉันท์ ในการรับรองการขอใช้ -ถอนสภาพที่
สาธารณประโยชน์เพ่ือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านฯ โรงสูบน้ าระบบ
ประปา  ในเขตต าบลไผ่ 

 ๓.๓.๒กำรขออนุญำตใช้และถอนสภำพที่สำธำรณประโยชน์เพื่อเป็นที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

นายสุนทร  แสงใสย์ เนื่องด้วยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้เคยขออนุญาตใช้
ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ที่ศก ๐๗๕๕  บ้าน

/เมี่ยง หมู่ที่ ๔… 



๙ 

 

เมี่ ย ง  ห มู่ ที่  ๔  ต าบ ล ไผ่  อ า เภ อราษี ไศ ล  จั งห วั ด ศ รี ส ะ เกษ  (ด อน ห วาย
สาธารณประโยชน์) เพ่ือใช้เป็นที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  และเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๕๗ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งว่าการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ดังกล่าวยังด าเนินไม่แล้วเสร็จตามที่กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องก าหนดไว้ ประกอบกับปัจจุบันระเบียบที่ก าหนดแนวทางการปฏิบัติได้
เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญที่ต่างไปจากเดิม และกลุ่มงานวิชาการทีดิน ส านักงานที่ดิน
จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ด าเนินการตามก าหนดแนวทาง
และขั้นตอนการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ตามที่ก าหนดใน
ระเบียบปัจจุบัน และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้จัดการ
ประชุมประชาคม หมู่บ้านบ้านเมี่ยง หมู่ที่ ๔ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่สาธารณประโยชน์
ดังกล่าวเกี่ยวกับการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพ่ือใช้เป็นที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ แล้ว  ซึ่งมีเนื้อที่ที่ขอใช้จ านวน ๕๖ ไร่ จึงได้น าเสนอ
เรื่องต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ เพ่ือพิจารณาการขอใช้และขอถอนสภาพ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพ่ือใช้ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ครับ 

นำยสุรศักดิ์  รัตนะวัน  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมรับรองการขอใช้และ
ขอถอนสภาพสาธารณประโยชน์เพื่อใช้เป็นที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

มติที่ประชุม  รับรองการขอใช้และขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์เพื่อเป็นที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่    จ านวน ๒๑ เสียง 

   ไม่ รับรอง     จ านวน – เสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ๑ เสียง (ประธานสภา) 

นำยสุรศักดิ์  รัตนะวัน เป็นอันว่าที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับรองการขอใช้และถอนสภาพที่
สาธารณประโยชน์เพื่อใช้เป็นที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ครับ 

๓.๓.๓กำรขออนุญำตใช้และถอนสภำพที่สำธำรณประโยชน์เพื่อเป็นที่ตั้งวัดป่ำเทพ
ประสิทธิ์ บ้ำนคูสระหมู่ที่ ๑๐ 

นำยสุนทร  แสงใสย์ ด้วยวัดป่าเทพประสิทธิ์ ซึ่งได้สร้างขึ้นในเขตบ้านคูสระหมู่ที่ ๑๐ ต าบลไผ่ อ าเภอ    
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธี และเป็นศูนย์กลางใน
การยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ของพ่ีน้องประชาชน ในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งบริเวณที่ใช้
เป็นสถานที่ก่อสร้างนั้นเป็นที่สาธารณประโยชน์ตามหนังสอส าคัญส าหรับที่หลวงที่ ศก 
๐๔๓๓ ที่ดินเลขที่ ๕ เนื้อที่จ านวน ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๗๒ ตารางวา ซึ่งทางชุมชนบ้าน
ชุ มชนบ้ านคู ส ระ  ได้ มี ก ารป ระชุ มป ระชาชาคมและมี มติ เห็ น ชอบ ให้ ชี ที่
สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน (โนนโพนวัด) เป็นสถานที่ตั้ง
วัดป่าเทพประสิทธิ์ จึงได้น าเสนอเรื่องต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ เพ่ือ
พิจารณาการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เพ่ือใช้ที่ตั้งวั ดป่าเทพ
ประสิทธิ์ครับ 

นำยสุรศักดิ์  รัตนะวัน  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมรับรองการขอใช้และ
ขอถอนสภาพสาธารณประโยชน์เพื่อใช้เป็นที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

/มติที่ประชุม… 



๑๐ 

 

มติที่ประชุม  รับรองการขอใช้และขอถอนสภาพที่สาธารณประโยชน์เพื่อเป็นที่ตั้งวัดป่าเทพประสิทธิ์
       จ านวน ๒๑ เสียง 

   ไม่ รับรอง     จ านวน – เสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ๑ เสียง (ประธานสภา) 
นำยสุรศักดิ์  รัตนะวัน เป็นอันว่าที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับรองการขอใช้และถอนสภาพที่

สาธารณประโยชน์เพื่อใช้เป็นที่ตั้งวัดป่าเทพประสิทธิ์ครับ 

๓.๔.๔กำรขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่ำ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (ส ำนักงำน 
กสทช.) 

นำยสุนทร  แสงใสย์ ด้วยส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร 
ร่วมกันบูรณาการโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมมาคมเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ส านักงาน กสทช. ก าหนดด าเนินการโครงการเพ่ือ
ขับเคลื่อนบูรณาการดังกล่าวจ านวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดให้มีสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เนตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอบจ านวน ๓,๙๒๐ 
หมู่บ้านและโครงการจัดให้มีอินเตอร์เนตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล จ านวน ๑๕,๗๓๒ 
หมู่บ้าน  ซึ่งจากการด าเนินการพบว่ามีจุกติดตั้ง จ านวน ๑๗,๒๓๓ จุดกระจายตัวอยู่
ในเขตป่าไม้ ในเขตความรับผิดชอบของ ๔,๔๘๘ ต าบล โดยการขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่าต้องมีความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการ
พิจารณาอนุญาตของกรมป่าไม ้

  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ มีจุดด าเนินการในพ้ืนที่บ้านคูสระ 
หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งอยู่ในเขตป่าจึงได้น าเสนอเรื่องต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบการอนุญาตให้ ส านักงาน กสทช. เข้าท าประโยชน์ในโครงการ
ดังกล่าวในเขตป่า ซึ่งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านบ้านคูสระ หมู่ที่  ๑๐ ต าบลไผ่อ าเภอ     
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.)  และกระทรวง
สารสนเทศและการสื่อสาร 

นำยสุรศักดิ์  รัตนะวัน มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติจากท่ีประชุมรับรองการขออนุญาต
เข้าประโยชน์ในเขตป่า บ้านคูสระ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลไผ่ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะ
เกษ ของของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) และกระทรวงสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

มติที่ประชุม รับรองการขออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าของส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน 
กสทช.) และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร 

 จ านวน ๒๑ เสียง 
   ไม่ รับรอง     จ านวน – เสียง 

/งดออกเสียง… 



๑๑ 

 

   งดออกเสียง     จ านวน ๑ เสียง (ประธานสภา) 

นำยสุรศักดิ์  รัตนะวัน เป็นอันว่าที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ในการรับรองการการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์
ในเขตพ้ืนที่ป่า บ้านคูสระ หมู่ที่ ๑๐ ต าบลไผ่ อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ของ
ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) และกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระเบียบวำระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธำนสภำ ในระเบียบวาระอ่ืนมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะ หรือสอบถามท่านคณะ
ผู้บริหารหรือไม่ 

นำยสุนทร  แสงใสย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ด้วยงานกฎหมายและคดี ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
พ่ีน้องประชาชน บ้านคูสระ กรณีที่มีการท าการเกษตรรุกล้ าเข้ามาในเขตถนน เส้น
บ้านคูสระน้อย – บ้านหนองสรวง จึงขอให้ท่านสมาชิกบ้านคูสระ ทั้งสามหมู่ได้ช่วย
สอดส่องดูแลและฝากท่านสมาชิกทุกหมู่ได้ ประชาสัมพันธ์ ให้พ่ีน้องประชาชน อย่าได้
ท าการเกษตรรุกล้ าแนวเขตถนนทุกสาย เพราะจะท าให้ถนนคับแคบ 

ที่ประชุม รับทราบ  

ประธำนสภำฯ มีสมาชิท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี วันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน 
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ / 
๒๕๖๓ ในวันนี้ ขอปิดประชุม 

นำยชำติชำย  ค ำโสภำ ขอเรียนถามท่านคณะผู้บริหารเกี่ยวกับงบประมาณ ในการซ่อมแซมถนน ซึ่งในช่วงนี้
เข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร แต่ถนนหลายเส้นในเขตต าบลไผ่ ยั้งเป็น
หลุมเป็นบ่อแทบจะสัญจรไปมาไม่ได้ สืบเนื่องมาจากช่วงพายุที่ผ่านมา ซึ่งทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ พอที่จะมีงบประมาณในการด าเนินการซ่อมแซม ปรับเกรดถนน
เพ่ือบริการประชาชนในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนี้ หากมีงบประมาณขอความกรุณาได้เร่ง
ด าเนินการด้วย 

นำยไพโรจน์  รัตนวัน ขอคุณท่าน ส.อบต.ชาติชาย  ค าโสภา ที่ได้น าเรียนถึงความเดือดร้อนในการต าบล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งจะผ่านมาได้ ๑ เดือน งบประมาณและรายได้ต่างๆ ยัง
ไม่ได้รับการจัดสรร ซึ่งในช่วงไตรมาส ที่ ๑ – ๒ นี้ นี้งบประมาณนั้นต้องจัดสรรในส่วน
ของรายจ่ายประจ าก่อน  หากมีงบประมาฯเข้ามาก็จะด าเนินการตามที่ท่านได้น าเสนอ
ปัญหา และช่วงนี้จะให้ทางกองช่างได้ด าเนินการส ารวจถนนทุกเส้น เพ่ือจะได้จัดท า
ประมาณการในการซ่อมแซม  

  เรื่องกิจการประปา ของบ้านหนองดุม หมู่ที่ ๓ ซึ่งทางจังหวัดได้อนุมัติในการ
ขอยกเว้นระเบี ยบ  ให้  องค์การบริหารส่ วนต าบลไผ่  เป็ นผู้ ดูแล ขอให้ทาง
คณะกรรมการฯ หมู่ที่ ๓ ได้สรุปรายละเอียดต่าง ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
ด้วย 

นำยธีรักพงษ์  รัตนวัน ในกรณีที่ถนน เส้นต่างๆ ช ารุดเสียหายขอให้ท่านสมาชิกได้แจ้งเป็นหนังสอรายงาน
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนส่งให้ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ขอน าเรียน

/ปัญหาที่เกิด… 



๑๒ 

 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน คูสระหมู่ที่ ๑๐ ในช่วงเช้าที่ผ่านมานี้ ได้มีประชาชนแจ้งว่าใน
บริเวณถนนในบ้านคูสระ หมู่ที่ ๑๐ มีน้ าขังในบริเวณถนน ซึ่งเป็นน้ าที่ไหลจากการใช้
น้ าจากครัวเรือนของประชาชน ซึ่งอาจท าให้เกิด อุบัติเหตุในการสัญจรไปมา จึงขอให้
ทางนิติกรได้ ท าการตรวจสอบพ้ืนที่ดังกล่าว และชี้แจงว่าการกระท าดังกล่าวนั้นขัดต่อ
กฎหมายกชหรือระเบียบใดหรือไม่ 

นำยสุนทร  แสงใสย์ จากกรณีที่ท่านรองธีรักพงษ์   รัตนะวัน ได้น าเรียนนั้น ในชุมชนบ้านคูสระ หมู่ที่ ๑๐ 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ลาดเอียง อยู่ริมฝั่งบึง ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน จะเป็นพ้ืนที่ลุ่ม
รอรับน้ าจาก ที่สูงลงสู่บึง ซึ่งปัญหาจะเกิดขึ้นค่อนข้างถี่ ในการปล่อยน้ าเสียลงสู่ถนน 
ซึ่งไม่คลองระบายน้ า ซึ่งในการปล่อยน้ าเสียลงสู่ถนนนั้น ซึ่งครัวเรือนส่วนมากมีความ
จ าเป็นในการปล่อยลงสู่ถนน หากการบริหารจัดการที่ดี ก็จะไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าหาก
ปล่อยลงสู่ถนนแล้วเกิดมีน้ าขังน้ าเสีย และกลิ่นเหม็นก็จะเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนที่อยู่ใกล้เคียง องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ต้องควบคุมดูแล
ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแนวทางการแก้ไขนั้น ต้องให้ครัวเรือนที่ใช้
น้ าบริหารจัดการในครัวเรือนตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ หรือต้องมีการด าเนินการ
จัดท าบ่อธนาคารน้ าใต้ดินสาธิต ในพ้ืนที่ต้องมีการลงตรวจสอบพ้ืนที่จริงก่อน ผมและ
เจ้าหน้าที่กองช่างจะเข้าตรวจสอบ และขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกทุกหมู่บ้านได้ถือเป็น
แนวปฏิบัติ ถ้าหากในหมู่บ้านของท่าน มีปัญหา หรือความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน ที่ต้องการให้ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้ช่วยแก้ไข หรือช่วยเหลือ 
ตลอดจนให้ค าแนะน าต่างๆ ให้ท่านแจ้งเป็นหนังสือมาที่องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  

นำยประสิทธิ์  เจตนำ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ทุกท่าน ตลอดระยะเวลา 
ครบ ๗ ปี ในการที่เราร่วมกันพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัย
กัน อย่างสามัคคี จากที่ท่านสมาชิกสภา หลายท่านได้น าเรียนปัญหาของพ่ีน้อง
ประชาชนของแต่ละหมู่บ้าน ขอให้ท่านได้แจ้งเป็นหนังสือ เข้าเพ่ือเป็นหลักฐานในการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ที่ต้องอ้างอิงเอกสารจากพ้ีน้องประชาชน รายงานความเดือดร้อน
เข้ามา มีการประชาคมแนบ เพ่ือเป็นหลักเมื่อมีหน่วยตรวจมาตรวจสอบเราจะสามรถ
อ้างอิงได้ กรณีที่ท่านสมาชิกได้น าเรียนถามถึงงบประมาณในการปรับเกรด ผมจะให้
ทางกองช่างได้ท าการส ารวจและและท าประมาณการ ถ้าหากมีงบประมาณเข้ามาจะ
ได้เร่งด าเนินการให้ทันกับฤดูกาลเก็บเก่ียวของพี่น้องประชาชน 

  การจัดสรรงบประมาณ ในช่วงที่ปิดงบประมาณ ประจ าปี  ๒๕๖๓ มี
งบประมาณได้รับการจัดสรรมาจ านวนหนึ่ง แต่ไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ทัน จึงตก
เป็นเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  

นำยบุญส่ง  ภูนุภำ งานประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ ตุลาคม นี้ ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ จะมีการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทงหรือไม่ 

นำยสุรศักดิ์  รัตนวัน ขอบคุณท่าน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ทีได้เสนอปรึกษาหารือในเรื่องการจัดกิจกรรมลอย
กระทงในปีนี้ จึงขอปรึกษาหารือกับทุกท่านในการการจัดกิจกรรมในปีนี้ 

/นายไพโรจน์… 



๑๓ 

 

นำยไพโรจน์  รัตนวัน ในปีนี้สถานการการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ ยังระบาดอยู่ ในการพิจาณา
การจัดกิจกรรมต่างๆต้องระมัดระวังและอยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด 
จึงต้องขอความคิดเห็นจากทางสมาชิก ในการพิจารณาจัดกิจกรรม 

นำยสุบรรณ  นนทวงษ์ ในช่วงนี้ เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงที่ พ่ีน้องประชาชนเกี่ยวข้าว ทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน ต่าง
มีภารกิจ ผมเห็นว่าควรงดการจัดกิจกรรมลอยกระทงในปีนี้ 

นำยวิจิตร  พันธ์ไผ่ ในช่วงวันที่ ๒๘ – ๓๑ ตุลาคม นี้ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าจะมีพายุ ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะท าให้ฝนตก ลมแรงทั่วพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะกระทบกับการจัด
กิจกรรมวันลอยกระทง ผมเห็นว่าควรงดการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงในปีนี้ 

นำยสุรศักดิ์  รัตนวัน มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เชิญครับเป็นอันว่า ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่  งดการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  

ประธำนสภำฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี วันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน 
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔ / 
๒๕๖๓ ในวันนี้ ขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น 
 
 

 ลงชื่อ ทวี  จันทะพันธ์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

         (นายทวี  จันทะพันธ์) 
         เลขานุการสภา อบต.ไผ่ 
 
 
    ลงชื่อ สุรศักดิ์  รัตนะวัน  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายสุรศักดิ์  รัตนะวัน) 
          ประธานสภา อบต.ไผ่ 
 
 
 
 

 

 
 

 


