
๑ 

 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันที่ ๙ มีนำคม  ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

รำยชื่อผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายสุรศักดิ์  รัตนวัน ประธานสภา สุรศักดิ์  รัตนวัน  
๒ น.ส.ปราณี  รัตนวัน ส.อบต.ไผ่ ม.๒ ปราณี  รัตนวัน  
๓ นายโส  บุญช่วย ส.อบต.ไผ่ ม.๖ โส  บุญช่วย  
๔ นายทองสา  เสนานนท์ ส.อบต.ไผ่ ม.๑๒ ทองสา  เสนานนท์  
๕ นายทวี  จันทะพันธ์ ส.อบต.ไผ่ ม.๑๑ ทวี  จันทะพันธ์  
๖ นายบรรจง  หินกอง ส.อบต.ไผ่ ม.๑ บรรจง  หินกอง  
๗ นายปุ่น  เสียงอ่อน ส.อบต.ไผ่ ม.๑๐ ปุน  เสียงอ่อน  
๘ นายวีระ  จันทะพันธ ์ ส.อบต.ไผ่ ม๘ วีระ  จันทะพันธ ์  
๙ นายชาติชาย  ค าโสภา ส.อบต.ไผ่ ม.๓ ชาติชาย  ค าโสภา  

๑๐ นายสุบรรณ  นนทวงษ์ ส.อบต.ไผ่ ม.๗ สุบรรณ  นนทวงษ์  
๑๑ นายสวาท  หงษ์อินทร์ ส.อบต.ไผ่ ม.๓ สวาท  หงษ์อินทร์  
๑๒ นายประยูร  รัตนวัน ส.อบต.ไผ่ ม.๔ ประยูร  รัตนวัน  
๑๓ นายนุกูล  บุญราช ส.อบต.ไผ่ ม.๑๒ นุกูล  บุญราช  
๑๔ นายวิจิตร  พันธ์ไผ่ ส.อบต.ไผ่ ม.๑๑ วิจิตร  พันธ์ไผ่  
๑๕ นายสมาน  รัตนวัน ส.อบต.ไผ่ ม.๗ สมาน  รัตนวัน  
๑๖ นายบุญส่ง  ภูนุภา ส.อบต.ไผ่ ม.๔ บุญส่ง  ภูนุภา  
๑๗ นายวรากร  รัตนะวัน ส.อบต.ไผ่ ม.๕ วรากร  รัตนวัน  
๑๘ นายประดับ  อรรคบุตร รองประธานสภา ประดับ  อรรคบุตร   
๑๙ นายสมศรี  บุญราช ส.อบต.ไผ่ ม.๘ สมศรี  บุญราช  
๒๐ นายทองสูรย์  จันทะพันธ์ ส.อบต.ไผ่ ม.๙ ทองสูรย์  จันทะพันธ์  
๒๑ นายทองแดง  บุญราช ส.อบต.ไผ่ ม.๑ ทองแดง  บุญราช  
๒๒ นายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว ส.อบต.ไผ่ ม.๑๐ ศิลป์ชัย  แว่นแก้ว  

     
 
 
 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายประสิทธิ์   เจตนา  นายก อบตไผ่ ประสิทธิ์   เจตนา  
๒ นายไพโรจน์  รัตนวนั รองนายก อบต.ไผ่ ไพโรจน์  รัตนะวนั  
๓ นายธีรักพงษ์  รัตนวนั รองนายก อบต.ไผ่ ธีรักพงษ์  รัตนวนั  

/๔. นางจารุณี… 



๒ 

 

๔ นางจารุณี  จ าปาพันธ์ เลขานุการนายกฯ จารุณี จ าปาพันธ์  
๕ นางสุดาพร  อ าไพ รองปลัด อบต.ไผ่ สุดาพร  อ าไพ  
๖ นายพิพัฒน์  พรหมโลก ผอ.กองช่าง พิพัฒน์  พรหมโลก  
๗ น.ส.อินทิราภรณ์  ค าแสน ผอ.กองการศึกษา อินทิราภรณ์  ค าแสน  
๘ นางปวันรัตน์  อัคบุตร หัวหน้าส านักงานปลัด ปวันรัตน์  อัคบุตร  
๙ นายสุนทร  แสงใสย์ นิติกร สุนทร  แสงใสย์  

๑๐ น.ส.นัทธมน  สุภาพ ผู้อ านวยการกองคลัง นัทธมน  สุภาพ  
 

ผู้มำประชุม  ๒๒      คน 

 ลำประชุม -  คน 

 ขำดประชุม -  คน 

เปิดประชุมเวลำ 
 ๐๙.๓๐น. 
 เมื่อท่ีประชุมมาพร้อมกันแล้ว  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ 
 
ระเบียบวำระที่  ๑ เร่ืองประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ประธำนสภำฯ  ๑.๑ เรื่อง นายอ าเภอราษีไศล นายธนกฤต ฉันทะจ ารัสศิลป์ ได้ย้ายไปด ารง

ต าแหน่งนายอ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดปราจีนบุรี 
 ๑.๒ เรื่องครูประจ าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ า

ต าบลไผ่ รายนางสาวกฤติยา  โสภาสพ ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าท่ีแทน นางสาวสุกัลยา  
เล่ือนฤทธิ์  

 
ระเบียบวำระที่ ๒ เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่ผ่ำนมำ 
ประธำนสภำฯ กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ช้ีแจงรายงาน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  สมัยวิสามัญท่ี  ๑ /๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี  
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ท่ีประชุมทราบโดยละเอียด 

เลขำนุกำรสภำฯ ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
สมัยวิสามัญท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  ใหล้ะเอียด 

ประธำนสภำฯ เมื่อทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมแล้วหากมีท่านใดประสงค์ท่ีจะแก้ไข/
รายงานการประชุมขอให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติท่ีประชุม 

/สมาชิกฯ… 



๓ 

 

  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ สมัยวิสามัญ ท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม   มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ท้ังส้ิน ๒๐ ท่าน  
    รับรองรายงานการประชุม  จ านวน  ๑๙ เสียง 
    ไม่รับรองรายงานการประชุม จ านวน   - เสียง 
    งดออกเสียง   จ านวน  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวำระที่ ๓ เร่ืองเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
นำยสุนทร  แสงใสย์ ๓.๑ แนะน าเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ รายนายธีระศักด์ิ  พรรษา 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดส านักปลัด ซึ่งสอบเล่ือนระดับเปล่ียน
สายงาน บรรจุแต่งต้ังเมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๓.๒ แนะน าเจ้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ราย นางสาวเบญจมาศ  พาที 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดส านักปลัด ย้ายมาจาก อบต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ 
จ.ศรีสะเกษ 
๓.๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลพร้อมกันท่ัวประเทศ ท้ังเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลต าบล พร้อมกันท่ีประเทศ ในวันท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และทาง
คณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีการประกาศให้มีการจัดการเลือกต้ังท าให้ ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลต้องพ้นจากต าแหน่งและหยุดปฏิบัติ
หน้าท่ีต้ังแต่วันท่ีมีประกาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ส่วนในรูปแบบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ต้องรอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการจัดการเลือกต้ัง 
และคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศให้มีการเลือกต้ัง ซึ่งจะเป็นวันไหนนั้นยังไม่
ทราบ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ส่ัง ค.ส.ช.ท่ี ๑ /๒๕๕๗ ต่อไป 
๓.๔ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลฉบับแก้ไขใหม่ (ฉบับท่ี 
๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เปล่ียนแปลงสาระส าคัญจาก พรบ. ฉบับเดิมหลายอย่าง 
โดยเฉพาะจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเฉพาะสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ีก าหนดให้ จ านวนสมาชิก อบต. เหลือเพียงหมู่บ้านละ 1 คน 
โดยให้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกต้ัง หากหมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎรไม่ถึง ๒๕ คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน หาก 
อบต. ใด มีเพียง ๑ หมู่บ้าน ให้มีสมาชิก ๖ คน หากมี ๒ หมู่บ้าน ให้มีสมาชิก
หมู่บ้านละ ๓ คน หากมี ๓ หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๒ คน หากมี ๔ หมู่บ้าน
ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๑ คน และ ๒หมู่บ้านท่ีมีประชากรมากเพิ่มอีกหมู่บ้านละ ๑ 
คน และหากมี ๕ หมู่บ้านให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๑ คน และอีก ๑ หมู่บ้านท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุดเพิ่มอีก ๑ คน กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ มี ๑๒ หมู่บ้าน 
ซึ่งเกิน ๖ หมู่บ้านจะมีสมาชิกได้ หมู่บ้านละ ๑ คน 

 

/ระเบียบ… 



๔ 

 

ระเบียบวำระที่ ๔         เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำ 
๔.๑ เร่ืองกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ สมัยสำมัญ
สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และ ๔ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และก ำหนดสมัยประชุมสภำ
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕  

ประธำนสภำฯ เรียนเชิญท่านนิติกรองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับการก าหนดสมัย
ประชุมสภา ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

     นำยสุนทร  แสงใสย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ต้องมีการก าหนดสมัยประชุม
สภาสมัยสามัญ ไว้เป็นการชัดเจน ซึ่งการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญนั้น จะ
ก าหนดไม่น้อยกว่า ๒ สมัย และไม่เกิน ๔ สมัย และต้องมีการก าหนดสมัยประชุม
และวันประชุมสมัยท่ี ๑ ของปีถัดไปไว้ อย่างชัดเจน ในครั้งนี้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ ต้องมีการก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ , ๓ และ ๔ ของปี 
๒๕๖๔ และก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้ใน
คราวประชุมสมัยนี้ 

ประธำนสภำฯ   ขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาและเสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ไผ่ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒, ๓, และ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๔ และสมัยท่ี ๑ ประจ าปี 
๒๕๖๕ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สมัยสามัญ สมัย
ท่ี ๒, ๓, และ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๔ และสมัยท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ ดังนี้  

สมัยสามัญสมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประชุมระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๓๐  มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๖๔ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประชุมระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๓๐ สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๖๔ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประชุมระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๓๐ ธันวาคม 
พ.ศ.๒๕๖๔ 
และสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕ ประชุมระหว่างวันท่ี ๑๕ – ๓๐   
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
ระเบียบวำระที่  ๕ เร่ืองอื่นๆ 
ประธำนสภำ ในระเบียบวาระอื่นมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอแนะ หรือสอบถามท่านคณะ

ผู้บริหารหรือไม่ 

/นายบุญส่ง… 



๕ 

 

นำยบุญส่ง  ภูนุภำ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร กระผมขอน าเรียนเกี่ยวกับ 
กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้ด าเนินการตัดและรอนกิ่งต้นยางนา ท่ีเกิดอยู่
ริมถนนเส้นบ้านเมี่ยง – บ้านคูสระ ซึ่งยังเหลือล าต้นท่ียังไม่ได้ท าการตัด ซึ่งตัว
กระผมเองได้ประสานกับทางเจ้าหน้าป่าไม้ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับแนวทางการ
ด าเนินการ ซึ่ งได้รับการประสานว่านิ ติกรได้ประสานงานถึงเจ้าหน้าท่ีป่าไม้
ผู้รับผิดชอบเรียบแล้ว จึงขอน าเรียนให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบได้ติดตามให้ด้วย และ
ขอขอบพระคุณ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ท่ีได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของ
พี่น้องประชาชนท่ีสัญจรไปมาใสถนนเส้นดังกล่าว 

นำยสุนทร  แสงใสย์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ด้วยงานกฎหมายและคดี ได้รับเรื่องร้องทุกข์
จากพี่น้องประชาชน บ้านเมี่ยง หมู่ท่ี ๔ ในการท่ีต้นยางท่ีท่านสมาชิก หมู่ท่ี ๔ ได้น า
เรียน นั้น ในเรื่องดังกล่าว ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดได้ท า
การขออนุญาตรอนกิ่งเพื่อเป็นการป้องกันภยันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและ
ทรัพย์ของพี่น้องประชาชน เหตุท่ีไม่สามารถล้มต้นได้ สืบเนื่องมาจากการประชุม
ประชาคมของบ้านเมี่ยง หมู่ท่ี ๔ ได้มีมติขอท าไม้เพื่อแปรรูปใช้ประโยชน์ในชุมชน 
ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของส านักงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ 
เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วถึงจะด าเนินการล้มต้นตามระเบียบของ
ทางราชการได้ ซึ่ง กระผมได้ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 

นำยประสิทธิ์  เจตนำ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ทุกท่าน ตลอด
ระยะเวลา ครบ ๗ ปี ในการท่ีเราร่วมกันพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ต่าง
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน อย่างสามัคคี ซึ่งท่ีผ่านมาในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะคณะ
ผู้บริหารหรือฝ่ายบริหาร ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายสภา หรือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่ง
ท่านสมาชิกทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน และ
ได้รับความร่วมมือจากทุฝ่ายในองค์กร ท้ังข้าราชการลูกจ้าง ทุกฝ่ายต่างขับเคล่ือน
ตามอ านาจหน้าท่ี ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ของเราขับเคล่ือนไปได้ในทาง
ท่ีดี ปราศจากเรื่องร้องเรียน ซึ่งหลายๆแห่งประสบอยู่ในขณะนี้ ต้องขอขอบคุณทุก
ฝ่ายอีครั้งหนึ่ง ส่วนในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นต้องรอการส่ังการจากคณะรัฐมนตรีหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ถึงแม้ว่าท่านจะได้เข้ามาหรือไม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าท่ี
ตรงนี้ก็ขอฝากให้ท่ีได้ต้ังใจพัฒนาเพื่อพี่น้องประชาชนต าบลไผ่ ของเรา  

ประธำนสภำฯ มีสมาชิท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี วันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน 
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลามาประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งท่ี ๑ / 
๒๕๖๔ ในวันนี้ ขอปิดประชุม 

 
           ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น 
 
 

/ลงช่ือ… 



๖ 

 

 
 

      ลงช่ือ     ทวี  จันทะพันธ์      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

          (นายทวี  จันทะพันธ์) 
          เลขานุการสภา อบต.ไผ่ 
 
 
          ลงช่ือ  สุรศักดิ ์   รัตนะวัน   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายสุรศักดิ์   รัตนะวัน) 
        ประธานสภา อบต.ไผ่ 
 

 

 

 
 

 


