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ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

รำยชื่อผู้มำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายสุรศักดิ์  รัตนวัน ประธานสภา สุรศักดิ์  รัตนวัน  
๒ นายประดับ  อรรคบุตร รองประธานสภาฯ ประดับ  อรรคบุตร  
๓ นายนุกูล  บุญราช ส.อบต.ไผ่ ม.๑๒ นุกูล  บุญราช  
๔ นายบุญส่ง  ภูนุภา ส.อบต.ไผ่ ม.๔ บุญส่ง  ภูนุภา  
๕ นายวีระ จันทะพันธ ์ ส.อบต.ไผ่ ม.๘ วีระ  จันทะพันธ ์  
๖ นายทองสูรย์  จันทะพันธ์ ส.อบต.ไผ่ ม.๙ ทองสูรย์  จันทะพันธ์  
๗ นายโส  บุญช่วย ส.อบต.ไผ่ ม.๖ โส  บุญช่วย  
๘ นายวีระ  จันทะพันธ ์ ส.อบต.ไผ่ ม๘ วีระ  จันทะพันธ ์  
๙ นายสวาท  หงษ์อินทร์ ส.อบต.ไผ่ ม.๓ สวาท  หงษ์อินทร์  

๑๐ นายทวี  จันทะพันธ์ ส.อบต.ไผ่ ม.๑๑ ทวี  จันทะพันธ์  
๑๑ นายศิลป์ชัย  แว่นแก้ว ส.อบต.ไผ่ ม.๑๐ ศิลป์ชัย  แว่นแก้ว  
๑๒ นายบรรจง  หินกอง ส.อบต.ไผ่ ม.๑ บรรจง  หินกอง  
๑๓ นายชาติชาย  ค าโสภา ส.อบต.ไผ่ ม.๓ ชาติชาย  ค าโสภา  
๑๔ นายสมาน  รัตนวัน ส.อบต.ไผ่ ม.๗ สมาน  รัตนวัน  
๑๕ นายวรากร  รัตนะวัน ส.อบต.ไผ่ ม.๕ วรากร  รัตนะวัน  
๑๖ นายปุ่น  เสียงอ่อน ส.อบต.ไผ่ ม.๑๖ ปุ่น  เสียงอ่อน  
๑๗ นายสุบรรณ  นนทวงษ์ ส.อบต.ไผ่ ม.๗ สุบรรณ  นนทวงษ์  
๑๘ นายประยูร  รัตนวัน ส.อบต.ไผ่ ม.๔ ประยูร  รัตนวัน   
๑๙ นายสมศรี  บุญราช ส.อบต.ไผ่ ม.๘ สมศรี  บุญราช  
๒๐ นางปราณี  รัตนวัน ส.อบต.ไผ่ ม.๒ ปราณี  รัตนวัน  
๒๑ นายทองแดง  บุญราช ส.อบต.ไผ่ ม.๑ ทองแดง  บุญราช  

     
     

 
 
 
รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑ นายธีรักพงษ์  รัตนะวัน รองนายก อบตไผ่ ธีรักพงษ์  รัตนะวัน  
๒ นายไพโรจน์  รัตนวนั รองนายก อบต.ไผ่ ไพโรจน์  รัตนะวนั  
๓ นางสุดาพร  อ าไพ รองปลัด อบต.ไผ่ สุดาพร  อ าไพ  
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๔ น.ส.นัทธมน  สุภาพ ผอ.กองคลัง นัทธมน  สุภาพ  
๕ น.ส.อินทิราภรณ์  ค าแสน ผอกองการศึกษาฯ อินทิราพร  ค าแสน  
๖ นางปวันรัตน์  อัคบุตร หัวหน้าส านักปลัด ปวันรัตน์  อัคบุตร  
๗ นายพิพัฒน์  พรหมโลก ผอ.กองช่าง พิพัฒน์  พรหมโลก  
๘ นายสุนทร  แสงใสย์ นิติกร สุนทร  แสงใสย์  
๙ นายธีระศักดิ์  พรรษา นักวิเคราะห์ฯ ธีระศักดิ์  พรรษา  
     

 

ผู้มำประชุม  ๒๒ คน 

 ลำประชุม -  คน 

 ขำดประชุม -  คน 

เปิดประชุมเวลำ 
 ๐๙.๓๐น. 
 เมื่อท่ีประชุมมาพร้อมกันแล้ว  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ 
 
ระเบียบวำระที่  ๑ เร่ืองประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
ประธำนสภำฯ - เรียนท่านคณะผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามท่ีท่านนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้ยื่นญัตติเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
เพื่อให้พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  แต่เนื่องจากในห้วง
ระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สมัย
สามัญท่ีได้ก าหนดไว้ ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ จึงขออนุมัติเพื่อเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ /๒๕๖๔ มีก าหนด 
๑๕ วัน และนาอ าเภอราษีไศล ได้อนุมัติการประชุมสภาสมัยวิสามัญ เป็นท่ีเรียบร้อย
จึงมีการก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สมัยวิสามัญสมัยท่ี ๑ ใน
วันนี้ ประกอบกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ มาครบองค์ประชุมแล้ว
จึงด าเนินการประชุมตามวาระต่อไป 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวำระที่ ๒ เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่ผ่ำนมำ 
ประธำนสภำฯ  กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  ช้ีแจง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  สมัยสามัญท่ี  ๓ /๒๕๖๔ รั้งท่ี 
๒ เมื่อวันท่ี  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ท่ีประชุมทราบโดยละเอียด 
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เลขำนุกำรสภำฯ  ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ สมัยสามัญท่ี ๓/๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔  ให้
ละเอียด 

ประธำนสภำฯ  เมื่อทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมแล้วหากมีท่านใดประสงค์ท่ี
จะแก้ไข/รายงานการประชุมขอให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติท่ีประชุม 

  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ สมัยสามัญ ท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันท่ี สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๔  ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุม   มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ท้ังส้ิน ๒๐ ท่าน  
    รับรองรายงานการประชุม  จ านวน  ๑๙ เสียง 
    ไม่รับรองรายงานการประชุม จ านวน   - เสียง 
    งดออกเสียง   จ านวน  ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) 
 
 
ระเบียบวำระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพื่อพิจำรณำ 

๓.๑ กำรพิจำรณำ (ร่ำง)แผนพัฒนำท้องถ่ิน) พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไผ่ 

ประธำนสภำฯ ด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารได้ช้ีแจงรายละเอียดให้ทางสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้รับทราบ 

นำยธีรักพงษ์  รัตนวัน เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วย
กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๗๔๖๗ ลว ๑๔ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖๖ – ๒๕๗๐) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าข้อมูล
จากแผนพัฒนาฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรบใช้ในการจัดท าหรือ หรือ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยพิจารราให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยในการจัดท า
ประชาคมท้องถิ่นด าเนินการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ .ศ.๒๕๖๖๖ – ๒๕๗๐) ภายใต้ระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ
ปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเกี่ยวข้องและ
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อน ามาก าหนดแนวทาง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง
และข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

๔. กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ .ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

๕. หลังจากด าเนินการตามข้อ ๑ – ๔ แล้วให้ด าเนินการตามข้อ ๒๔ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ท่ี ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ 
บัดนี้  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้ด าเนิ นการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนฯและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ละรายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มายังนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ เพื่อจัดท าญัตติเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ ได้พิจาณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วจึงให้ ผุ้
บริหารน าไปพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร ท่ีแจกแนบวาระการ
ประชุมนี้แล้ว จึงขอเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่าน ร่วมพิจารณาร่าง



5 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไผ่ ตามท่ีคณะผู้บริหารน าเสนอมาในท่ีประชุมครั้งนี้ด้วยครับ 

ประธำนสภำฯ   ตามท่ีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้ช้ีแจงมานี้ขอให้ท่านสมาชิกฯทุก
ท่านร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ ได้จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตาม
ขั้นตอนต่างๆตามท่ีระเบียบของทางราชการได้ก าหนดไว้มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
สอบถามหรือมีข้อสงสัยในเรื่องการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
หรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุม - ไม่มี 

ประธำนสภำ เมื่อท่ีประชุมไม่มีท่านใดมีข้องสงสัย ผมขอมติท่ีประชุมให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ด้วยการยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่ 

ระเบียบวำระที่  ๕ เร่ืองอื่นๆ 
ประธำนสภำ ในระเบียบวาระอื่นมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอแนะ หรือสอบถามท่านคณะ

ผู้บริหารหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
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 ท่ีเสียสละเวลามาประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๑ 
/ ๒๕๖๔ ในวันนี้ ขอปิดประชุม 
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ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น 
 

 ลงช่ือ ทวี  จันทะพันธ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

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

       (นายสุรศักดิ์  รัตนะวัน) 
    ประธานสภา อบต.ไผ่ 
 

 

 

 
 

 


