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สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไผ่
รำยชื่อผู้มำประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – นำมสกุล
๑
นายสุรศักดิ์ รัตนวัน
๒
นายประดับ อรรคบุตร
๓
นายนุกูล บุญราช
๔
นายบุญส่ง ภูนุภา
๕
นายวีระ จันทะพันธ์
๖
นายทองสูรย์ จันทะพันธ์
๗
นายโส บุญช่วย
๘
นายวีระ จันทะพันธ์
๙
นายสวาท หงษ์อินทร์
๑๐
นายทวี จันทะพันธ์
๑๑
นายศิลป์ชัย แว่นแก้ว
๑๒
นายบรรจง หินกอง
๑๓
นายชาติชาย คาโสภา
๑๔
นายสมาน รัตนวัน
๑๕
นายวรากร รัตนะวัน
๑๖
นายปุ่น เสียงอ่อน
๑๗
นายสุบรรณ นนทวงษ์
๑๘
นายประยูร รัตนวัน
๑๙
นายสมศรี บุญราช
๒๐
นางปราณี รัตนวัน
๒๑
นายทองแดง บุญราช

ตำแหน่ง
ประธานสภา
รองประธานสภาฯ
ส.อบต.ไผ่ ม.๑๒
ส.อบต.ไผ่ ม.๔
ส.อบต.ไผ่ ม.๘
ส.อบต.ไผ่ ม.๙
ส.อบต.ไผ่ ม.๖
ส.อบต.ไผ่ ม๘
ส.อบต.ไผ่ ม.๓
ส.อบต.ไผ่ ม.๑๑
ส.อบต.ไผ่ ม.๑๐
ส.อบต.ไผ่ ม.๑
ส.อบต.ไผ่ ม.๓
ส.อบต.ไผ่ ม.๗
ส.อบต.ไผ่ ม.๕
ส.อบต.ไผ่ ม.๑๖
ส.อบต.ไผ่ ม.๗
ส.อบต.ไผ่ ม.๔
ส.อบต.ไผ่ ม.๘
ส.อบต.ไผ่ ม.๒
ส.อบต.ไผ่ ม.๑

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – นำมสกุล
๑
นายธีรักพงษ์ รัตนะวัน
๒
นายไพโรจน์ รัตนวัน
๓
นางสุดาพร อาไพ

ตำแหน่ง
รองนายก อบตไผ่
รองนายก อบต.ไผ่
รองปลัด อบต.ไผ่

ลำยมือชื่อ
สุรศักดิ์ รัตนวัน
ประดับ อรรคบุตร
นุกูล บุญราช
บุญส่ง ภูนุภา
วีระ จันทะพันธ์
ทองสูรย์ จันทะพันธ์
โส บุญช่วย
วีระ จันทะพันธ์
สวาท หงษ์อินทร์
ทวี จันทะพันธ์
ศิลป์ชัย แว่นแก้ว
บรรจง หินกอง
ชาติชาย คาโสภา
สมาน รัตนวัน
วรากร รัตนะวัน
ปุ่น เสียงอ่อน
สุบรรณ นนทวงษ์
ประยูร รัตนวัน
สมศรี บุญราช
ปราณี รัตนวัน
ทองแดง บุญราช

ลำยมือชื่อ
ธีรักพงษ์ รัตนะวัน
ไพโรจน์ รัตนะวัน
สุดาพร อาไพ

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ
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๔
๕
๖
๗
๘
๙

น.ส.นัทธมน สุภาพ
น.ส.อินทิราภรณ์ คาแสน
นางปวันรัตน์ อัคบุตร
นายพิพัฒน์ พรหมโลก
นายสุนทร แสงใสย์
นายธีระศักดิ์ พรรษา

ผู้มำประชุม

ผอ.กองคลัง
ผอกองการศึกษาฯ
หัวหน้าสานักปลัด
ผอ.กองช่าง
นิติกร
นักวิเคราะห์ฯ

นัทธมน สุภาพ
อินทิราพร คาแสน
ปวันรัตน์ อัคบุตร
พิพัฒน์ พรหมโลก
สุนทร แสงใสย์
ธีระศักดิ์ พรรษา

๒๒ คน

ลำประชุม

-

คน

ขำดประชุม

-

คน

เปิดประชุมเวลำ
๐๙.๓๐น.
เมื่อที่ประชุมมาพร้อมกันแล้ว ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ
ระเบียบวำระที่ ๑
ประธำนสภำฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวำระที่ ๒
ประธำนสภำฯ

เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
- เรียนท่านคณะผู้บริหาร สมาชิก หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ตามที่ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้ยื่นญัตติเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
เพื่อให้พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แต่เนื่องจากในห้วง
ระยะเวลาดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัย
สามัญที่ได้กาหนดไว้ ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ จึงขออนุมัติเพื่อเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๔ มีกาหนด
๑๕ วัน และนาอาเภอราษีไศล ได้อนุมัติการประชุมสภาสมัยวิสามัญ เป็นที่เรียบร้อย
จึงมีการกาหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ใน
วันนี้ ประกอบกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ มาครบองค์ประชุมแล้ว
จึงดาเนินการประชุมตามวาระต่อไป
- รับทราบ
เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ
กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ชี้แจง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๓ /๒๕๖๔ รั้งที่
๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด
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เลขำนุกำรสภำฯ
ประธำนสภำฯ

มติที่ประชุม

ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ให้
ละเอียด
เมื่อทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมแล้วหากมีท่านใดประสงค์ที่
จะแก้ไข/รายงานการประชุมขอให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ครับ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติที่ประชุม
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลไผ่ สมัยสามัญ ที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๔ ขอให้ยกมือครับ
มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ทั้งสิ้น ๒๐ ท่าน
รับรองรายงานการประชุม
จานวน ๑๙ เสียง
ไม่รับรองรายงานการประชุม
จานวน เสียง
งดออกเสียง
จานวน ๑
เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
๓.๑ กำรพิจำรณำ (ร่ำง)แผนพัฒนำท้องถิ่น) พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลไผ่
ประธำนสภำฯ
ด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลไผ่ ขอเรียนเชิญ คณะผู้ บริห ารได้ชี้แ จงรายละเอียดให้ ทางสมาชิก สภา
องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้รับทราบ
นำยธีรักพงษ์ รัตนวัน

เรี ย นท่ า นประธานสภา ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ และผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ด้ ว ย
กระทรวงมหาดไทย ได้ มี ห นั ง สื อ ด่ว นที่ สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๗๔๖๗ ลว ๑๔
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖๖ – ๒๕๗๐) โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นสามารถนาข้อมูล
จากแผนพั ฒ นาฉบั บ ปั จ จุ บั น มาทบทวนและปรบใช้ในการจั ด ท าหรือ หรื อ
ทบทวนแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยพิ จ ารราให้ มี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในการจัดทา
ประชาคมท้องถิ่นดาเนินการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖๖๖ – ๒๕๗๐) ภายใต้ ร ะเบี ย บ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และวิส าหกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ แจ้ ง แนวทางพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น รับ ทราบ
ปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องและ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทาง
จัด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยให้ น าข้ อ มู ลพื้ น ฐานในการพั ฒ นาจาก
หน่ วยงานต่างๆและข้ อมู ลในแผนพั ฒ นาหมู่บ้ านหรือ แผนชุ มชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทาง
และข้อมูลนามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
๔. กรณีองค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ส าหรั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลต้ อ ง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
๕. หลังจากดาเนินการตามข้อ ๑ – ๔ แล้วให้ดาเนินการตามข้อ ๒๔ แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑
บั ด นี้ ทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไผ่ ได้ ด าเนิ น การประชุ ม
คณะกรรมการสนั บสนุน ฯและคณะกรรมการพัฒ นาท้อ งถิ่น ในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ละรายงานแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มายั ง นายก
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไผ่ เพื่ อ จัด ท าญั ตติ เสนอต่ อ สภาองค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นต าบลไผ่ ได้ พิ จ าณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นแล้ ว จึ ง ให้ ผุ้
บริหารนาไปพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ต่อไป รายละเอียดตามเอกสาร ที่แจกแนบวาระการ
ประชุ ม นี้ แ ล้ ว จึ ง ขอเชิ ญ ท่ า นสมาชิ ก ฯทุ ก ท่ า น ร่ ว มพิ จ ารณาร่ า ง
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลไผ่ ตามที่คณะผู้บริหารนาเสนอมาในที่ประชุมครั้งนี้ด้วยครับ
ประธำนสภำฯ

ตามที่ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ได้ชี้แจงมานี้ขอให้ท่านสมาชิกฯทุก
ท่านร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งทางองค์การบริหาร
ส่วนตาบลไผ่ ได้จัดทาและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตาม
ขั้น ตอนต่ างๆตามที่ ระเบี ยบของทางราชการได้ กาหนดไว้มี สมาชิ ก สภาฯ ท่ านใดจะ
สอบถามหรือมีข้อสงสัยในเรื่องการจัดทา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
หรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธำนสภำ

เมื่อที่ ประชุมไม่มีท่านใดมีข้อ งสงสัย ผมขอมติ ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ด้วยการยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลไผ่

ระเบียบวำระที่ ๕
ประธำนสภำ
ที่ประชุม
นำยประสิทธิ์ เจตนำ

ประธำนสภำฯ

เรื่องอื่นๆ
ในระเบียบวาระอื่นมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะ หรือสอบถามท่านคณะ
ผู้บริหารหรือไม่
- ไม่มี
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ทุกท่าน ตลอด
ระยะเวลา ครบ ๗ ปี ในการที่เราร่วมกันพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ต่าง
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน อย่างสามัคคี ซึ่งที่ผ่านมาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะ
ผู้บริหารหรือฝ่ายบริหาร ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายสภา หรือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่ง
ท่านสมาชิกทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน และ
ได้รับความร่วมมือจากทุฝ่ายในองค์กร ทั้งข้าราชการลูกจ้าง ทุกฝ่ายต่างขับเคลื่อน
ตามอานาจหน้าที่ ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลไผ่ ของเราขับเคลื่อนไปได้ในทาง
ที่ดี ปราศจากเรื่องร้องเรียน ซึ่งหลายๆแห่งประสบอยู่ในขณะนี้ ต้องขอขอบคุณทุก
ฝ่ายอีครั้งหนึ่ง ส่วนในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องรอการสั่งการจากคณะรัฐมนตรีหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ถึงแม้ว่าท่านจะได้เข้ามาหรือไม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่
ตรงนี้ก็ขอฝากให้ที่ได้ตั้งใจพัฒนาเพื่อพี่น้องประชาชนตาบลไผ่ ของเรา
มีสมาชิท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี วันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑
/ ๒๕๖๔ ในวันนี้ ขอปิดประชุม
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ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น
ลงชื่อ ทวี จันทะพันธ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายทวี จันทะพันธ์)
เลขานุการสภา อบต.ไผ่
ลงชื่อ สุรศักดิ์ รัตนะวัน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ รัตนะวัน)
ประธานสภา อบต.ไผ่

