
บนัทึกรายงานการประชุมการสมยัสามญัที  1 / 256   ครังที  1 

วนัที    กุมภาพนัธ์   2564 

ณ  ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือ 

เปิดประชุมเวลา  09.30 น 

              โดยมีนายลาํพูน  จนัทอง  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื ทาํหนา้ทีเป็นประธาน 

ในทีประชุม  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองผือ ท ําหน้าทีเป็นเลขาฯ                     

ในทีประชุม  ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี 

ระเบียบวาระที 1  เรืองประธานแจง้ใหที้ประชุมทราบ 

ประธานฯ .เรืองการยนืชาํระภาษี ภงด.  ตามเอกสารทีแจกของกองคลงัเป็นหนงัสือรับรองภาษีณ ทีจ่าย 

ใหไ้ปยนืทีสรรพากรภายใน  มี.ค. ของทุกปี ปีนีขยายถึง  มิ.ย.  

มติทีประชุม            รับทราบ   

ระเบียบวาระที  2  เรืองการรับรองรายงานการประชุมครังทีแลว้ (วนัที   ธนัวาคม 2563) 

ประธานฯ ไดเ้ชิญใหส้มาชิกฯไดต้รวจรายงานการประชุมครังทีแลว้ตามเอกสารทีแจกใหล่้วงหนา้แลว้                   

ขอมติ    ทีประชุมรับรองรายงานการประชุมครังทีแลว้                           

มติทีประชุม             มีมติรับรองรายงานการประชุมครังทีแลว้  อยา่งเป็นเอกฉนัท ์ 

ระเบียบวาระที  3    เรืองกระทูถ้าม 

ประธานฯ เชิญสมาชิกทียนืเอกสารกระทูถ้าม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที      เรืองทีคณะกรรมการทีสภาทอ้งถินตงัขึนพิจารณาแลว้เสร็จ(ถา้มี) 

-ไม่มี-                                                                                                                                         / 

ระเบียบวาระที      เรืองนาํเสนอเพือโปรดพิจารณา 

 5.1  เรืองการกาํหนดจาํนวนสมยัประชุมสมยัสามญัประจาํปีของปีพ.ศ. 2564/สมยัแรกของปีพ.ศ. 2565 

ประธานฯ นาํปรึกษาทีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมกาํหนดจาํนวนสมยัประชุมสมยัสามญัประจาํปี 

พ.ศ.   และสมยัแรกของปีถดัไป(พ.ศ. 2565)และเชิญใหป้ลดัอบต.ชีแจงระเบียบทีเกียวขอ้ง 

ใหที้ประชุมทราบ 

ปลดัอบต. แจง้พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพ.ศ. 2537 แกไ้ขเพมิเติม(ฉบบัที 5) 

พ.ศ. 2546 ส่วนที 1 สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาตรา 53* ในปีหนึงใหมี้สมยัประชุมสองสมยัหรือหลายสมยั

แลว้แต่สภาจะกาํหนดแต่ตอ้งไม่เกินสีสมยั วนัเริมสมยัประชุมสามญัให้สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํหนดสมยั

หนึงๆมีกาํหนดไม่เกินสิบห้าวนั  ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน 

พ.ศ. 2547 ขอ้ 11 (3)  กาํหนดวา่ใหป้ระธานสภานาํปรึกษาในทีประชุมเพอืให้สภากาํหนดวา่ปีนนัจะมีสมยัประชุม

สามญัประจาํปีกีสมยั แต่ละสมยัในปีนนัเริมแต่เมือใด แต่ละสมยัในปีนนัมีกาํมีกาํหนดกีวนั กบัใหก้าํหนดวนัเริม

ประชุมสมยัประชุมสามญัประจาํปีสมยัแรกของปีถดัไป และกาํหนดกีวนั 

ประธานฯ ตามห้วงปฏิทินงานทีเกียวกบัการพิจารณาของสภาตามอาํนาจหนา้ที ตามมาตรา  .)ใหค้วาม

เห็นชอบแผนพฒันาฯ .)ให้ความเห็นชอบร่างขอ้บงัคบัตาํบล/ร่างขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายประจาํปีฯ .) 

ควบคุมการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารฯ สอบถามวา่จะมีปีหนึงกีสมยั                       /นายประชา... 
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นายประชา เสนอใหมี้  สมยั 

ประธานฯ มีท่านอืนเห็นเป็นอยา่งอืนหรือไม่/ปรากฏวา่ไม่มี 

มติทีประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉนัทก์าํหนดให้มีการประชุมสมยัสามญัประจาํปี พ.ศ. 256  สมยัแรกของปี

ถดัไปกาํหนดใหมี้การประชุมสมยัสามญัประจาํปี พ.ศ. 256    ดงันี                             

1.  สมยัสามญัสมยัที 2/256   กาํหนดจาํนวน 15 วนั ระหวา่งวนัที   1-15 พฤษภาคม  2564          

2.  สมยัสามญัสมยัที 3/256   กาํหนดจาํนวน 15 วนั ระหวา่งวนัที  10-24 สิงหาคม    2564 

3.  สมยัสามญัสมยัที 4/256   กาํหนดจาํนวน 15 วนั ระหวา่งวนัที    5-2  ธนัวาคม  2564 

4.  สมยัสามญัสมยัที 1/2565  กาํหนดจาํนวน 15 วนั ระหวา่งวนัที 5-19 กุมภาพนัธ์  2565 กาํหนดวนัประชุมวนัแรก

คือวนัที  5 กุมภาพนัธ์  2565  ทงันีจะทาํหนงัสือแจง้ให้อีกครังหนึงหากมีการเปลียนแปลง 

5.2 เรืองการรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีปีงบประมาณพ.ศ. 256  ของอบต.หนองผือ 

ประธานฯ              ไดเ้ชิญผูบ้ริหารอบต.หนองผอืชีแจงรายละเอียดใหที้ประชุมทราบ 

นายกฯ  ทกัทายทีประชุม  การรายงานผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง คือช่วงตน้ 

ปีงบประมาณ (ประมาณสมยัสามญัสมยัที1) และช่วงปลายปีก่อนทาํขอ้บญัญตัิงบประมาณของปีต่อไป(ประมาณ

สมยัสามญัสมยัที3) ท่านสามารถสอบถาม/กระทูถ้ามไดซึ้งเป็นสิงทีดี ทงันีเพอืประโยชน์ของประชาชนและให้

ถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย  ถา้ท่านสงสัยอะไรใหส้อบถามพนกังานเจา้หนา้ทีได ้ ในส่วนของผูบ้ริหารดูในเชิง

นโยบายเรืองระเบียบกฎหมายเจา้หนา้ทีดูให้อาศยัอาํนาจแห่งพรบ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพ.ศ.

2537แกไ้ขเพมิเติม(ฉบบัที 5)พ.ศ. 2546 ส่วนที 2 นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ม.58/*5  ใหน้ายกอบต.รายงาน

ผลการปฏิบติังานตามนโยบายต่อสภาฯเป็นประจาํทุกปี  ซึงไดด้าํเนินการแลว้ส่วนรายละเอียดตามเอกสารทีแจก

ใหล่้วงหนา้เชิญส่วนทีเกียวขอ้ชีแจงให้ทีประชุมทราบ                                                              / 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

อปท. พ.ศ. 2547 ขอ้ 105 ให้หวัหนา้ส่วนการคลงัจดัทาํรายงานแสดงผลการดาํเนินงาน เสนอผูบ้ริหาร ประกาศ

ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบซึงไดด้าํเนินการแลว้  และขอชีแจงรายละเอียดสถานะการเงินและการคลงั

รายไดข้องอบต.หนองผือ   ปีงบประมาณ 2563 สามารถดาํเนินการงบพฒันาครบทุกโครงการ 

 ประมาณการรายรับไว ้ ,500,000  บาท                                                       

 รายไดท้งัสิน          , ,269.4      บาท  (รายละเอียดตามเอกสารทีแจกและชีแจงในทีประชุม) 

 รายจ่ายทงัสิน        , ,807.24      บาท  (รายละเอียดตามเอกสารทีแจกและชีแจงในทีประชุม) 

 เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์อุดหนุนเฉพาะกิจ  ไดรั้บ , , .   บาท 

    รายงานเงินสะสม  ยอดยกมา ณ  วนัที   มกราคม  256  จาํนวน ,065,642.   บาท 

ปีงบประมาณ 2564 ประมาณการรายรับไว ้ ,100,000  บาท ณ  วนัที   มกราคม  2564                                              

 รายไดท้งัสิน          , ,241.24     บาท  (รายละเอียดตามเอกสารทีแจกและชีแจงในทีประชุม) 

 รายจ่ายทงัสิน        , ,256.       บาท  (รายละเอียดตามเอกสารทีแจกและชีแจงในทีประชุม) 

 เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์อุดหนุนเฉพาะกิจ  ไดรั้บ  , .   บาท 

รายละเอียดตามเอกสารทีแจกและชีแจงทา้ยบนัทึกการประชุม 

ผอ.กองคลงั  เรืองการรายงานสถานะการเงินและการคลงัไดชี้แจงรายละเอียด ดงัต่อไปนี      /รายรับ... 
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 รายรับ – รายจ่าย ตงัแต่วนัที 1 ต.ค. 2563 – 11 ก.พ.                                                                                              

 รายรับเงินรายได ้ ณ ปัจจุบนั    ,244,202.   บาท (เงินรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนทวัไป) จ่ายจริง  ณ 

ปัจจุบนั  5,699,623.   บาท  คงเหลือ  ,732.45  บาท ซึงอบต.ไดจ่้ายลาํรายได(้อบต.มีภาระรายจา่ยประจาํเดือน

ละ 1,500,000 บาท ) 

 รายรับเงินอุดหนุนทวัไปฯ  ณ ปัจจุบนั    ,082,125.   บาท (เงินอุดหนุนทวัไป) จ่ายจริง , ,952.42  

บาท  ก่อหนีผกูพนั 20,327.30  บาท คงเหลือ  ,297,786.08  บาท                                    

 เงินรายได+้อุดหนุนทวัไปประมาณการไว ้ , ,   บาท  รับจริง , , .  บาท ก่อหนีผกูพนั 

2,053,447.   บาท จ่ายจริง , , .   บาท คงเหลือ , .  บาท 

เงินอุดหนุนทวัไประบุวตัถุประสงค/์อุดหนุนเฉพาะกิจ , ,670.00 บาท   สรุปณ  ปัจจุบัน  รายรับทังสิน 

, , .  บาท  จ่ายจริง  , , .  บาท คงเหลือ , , .  บาท   

ส่วนการดาํเนินการตามโครงการจา่ยขาดเงินสะสม เบิกจ่ายไปแลว้  โครงการ เหลือ การจดัหารถกระเชา้/

โครงการ หมู่ที /โครงการหมู่ที  

ประธานฯ สอบถามเรืองการจดัหารถกระเชา้ติดขดัประเด็นใดหรือไปดาํเนินการถึงขนัไหน 

ผอ.กองคลงั ไดด้าํเนินการจดัพาพสัดุระบบ E-Bidding  อยูร่ะหวา่งกาํหนด Tor (Term of reterence) 

รายละเอียดร่างขอบเขตงาน,รายละเอียดงาน ตอ้งมีการวจิารณ์ และมีผูว้จิารณ์  ราย วา่ลกัษณะเหมือนเป็นการปิด

กนับางราย เลยตอ้งปรึกษาผูเ้ชียวชาญไดข้อปรึกษาไปทีวิทยาลยัเทคนิคเลย มีอจ.ทีจบทางช่างยนตโ์ดยตรง เลย

จาํเป็นตอ้งมีการทบทวนใหม่อาทิตยห์นา้จะประสานมาร่วมประชุมคณะกรรมการฯ 

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ 

ปรากฏวา่ไม่มี 

มติทีประชุม รับทราบ/ดาํเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท ี 6    เรืองอืนๆ 

  .  ปัญหาความเดือดร้อนกรณีเร่งด่วนของประชาชน 

ประธานฯ เชิญสมาชิกฯนาํเสนอต่อทีประชุม 

นางอรอุมา เงินพอทาํโครงการงบพฒันาหรือยงัคะ  จะดาํเนินการไดว้นัไหนเสนอใหด้าํเนินการของหมู่  

เป็นอนัดบัตน้ๆ เนืองจากเดือดร้อนหนกัและไม่สามารถดาํเนินการช่วงฤดูฝนไดเ้ลย 

ผอ.กองคลงั ตอนนีมีพอสาํหรับจา่ยประจาํ และตามภารกิจเลือกทาํ ตามแผนงบพฒันาจะประมาณ เมษายน- 

กนัยายน ช่วงนีการจดัเก็บภาษียงัไม่ไดเ้ตม็ทีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ  การปรับแผนไดต้ามความจาํเป็นเร่งด่วน และ

ตอ้งกนัเงินไวจ่้ายรายจ่ายประจาํดว้ย 

ผอ.กองช่าง ตามแผนงานจะเป็นถนนเพือการเกษตร หมู่ที /รางระบายนาํหมู่ที ,  

ประธานฯ  ใหเ้พิมหมู่  ต่อเป็นถนนเพอืการเกษตร หมู่ที /รางระบายนาํหมู่ที , /คสล.หมู่  

นายประชา หมู่  ทาํเรืองถนนสาย  โซง้มานานแลว้ ชาวบา้นขบัรถไปไม่ไดเ้ลย มนัลึก 

รองอยัเรศ ครับจะใหก้องช่างออกไปดูให ้

นางจารุวรรณ หมู่  ชาวบา้นเดือดร้อนจากการประปาส่วนภูมิภาคโกยดินไปถมใส่ทางเดินเดือดร้อนมาก/รอง... 
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รองอยัเรศ ใหท้่านทาํเป็นหนงัสือมาจะไดส่้งเรืองไปทีการประปาส่วนภูมิภาคดาํเนินการต่อไป 

ประธานฯ สอบถามมีสมาชิกฯท่านใดจะซกัถามอะไรอีกหรือไม่ -ปรากฏวา่ไม่มี-  

มติทีประชุม  :  รับทราบ  

  .  หนงัสือสงัการ/ขอ้ราชการ 

ปลดัอบต. : แจง้ขอ้ราชการ . แนวทางการป้องกนั/เฝ้าระวงั การแพร่ระบาดไวรัส โคโรนา  รัฐบาลขยาย

เวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปถึงวนัที  กุมภาพนัธ์  ตอ้งถือปฏิบติัตามคณะกรรมการควบคุม

ส่วนกลาง/จงัหวดั ส่วนของทอ้งถินก็มีหนงัสือสงัการให้ถือปฏิบตัิหลายประการล่าสุดเป็นเรืองเกียวกบัการกาํจดั

ขยะอนัตรายทีอาจมีสารคดัหลงัปนเปือนมากบัขยะ 

.จดัการขยะในพืนที พบวา่ทางไปนาํแคมมีชาวบา้น นาํขยะมาทิงเป็นจาํนวนมากเบืองตน้จะนดัออกไปกาํจดัและ

ติดป้าย/กลอ้งวงจร หากมีผูฝ่้าฝืนทิงจะมีการจบัปรับดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นดัออกพท.  กพ. .  น. 

.แนวทางการจดัทาํประชาคมกรณีมีการจดัทาํและเพมิเติมแผนพฒันาทอ้งถินของอปท.ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา  โดยขอ้สังการขอใหย้กเวน้การจดัทาํประชาคมกรณีมีการเพมิเติม

แผนพฒันาทอ้งถิน พ.ศ. -  (ด่วนทีสุด ที มท . /ว  วนัที  มค. ) 

.การเลือกตงัเทศบาลทวัประเทศ  มีนาคม  ของอบต.อาจจะประมาณเดือน กรกฎาคม  คุณสมบตัิ

เหมือนเดิม ส่วนค่าใชจ่้ายในการเลือกตงัของผูส้มคัรรับเลือกตงั สมาชิกฯ จาํนวน ,  บาท นายก -  หน่วยฯ 

จาํนวน ,  บาท ตงัแต่  หน่วยฯขึนไป ให้เพมิหน่วยเลือกตงัละ ,  บาท ( ,  บาท) 

รองปลดัอบต. แจง้ขอ้ราชการประชุมประจาํเดือน กุมภาพนัธ์ทีอาํเภอ .)กาํหนดการอาํเภอเคลือนที  

กุมภาพนัธ์ ทีตาํบลนาํแคม หมู่ที  .)การกาํหนดวนัหยุดพิเศษปี  (  กพ. วนัตรุษจีน/  เม.ย./  ก.ค.ชดเชย

วนัเขา้พรรษา/  ก.ย. วนัมหิดล) (วนัหยุดประจาํภาค เหนือ วนัที  มี.ค.ประเพณีไหวพ้ระธาตุประจาํปี/อีสาน 

วนัที  พ.ค. บุญบงัไฟ/ใต ้วนัที  ต.ค. ประเพณีสารทเดือน /กลาง วนัที  ต.ค.เทศกาลออกพรรษา) 

.)การติดตงัแอฟฯ”หมอชนะ”ใหข้า้ราชการทุกคนติดตงั 

.)การเลือนยนืชาํระภาษี  ไปถึง  มิ.ย.  

หน.สํานกัปลดั รายงานการตรวจตลาดนดัวนัที  ก.พ. ไดด้าํเนินการแนะนาํเรือการจดัการจราจร/หา้มจาํหน่าย

สินคา้,จอดรถขวางทางการจราจรริมทาง/จดัโซนอาหารสด-แห้ง,สัตวเ์ลียง,เบด็เตล็ด,อุปกรณ์ไฟฟ้า/จดัใหมี้

ห้องนาํ/เรืองความสะอาด/ทางเดิน/ฝุ่ นละออง/การป้องกนัโรคไวรัสโควิด-  ทงันีจะออกประเมินอีกรอบวนัพระ 

 คาํ นดัถดัไป 

มติทีประชุม รับทราบ 

ประธานฯ           สอบถามวา่มีท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่   

ปรากฏวา่ไม่มี   

 ปิดประชุมเวลา  .  น. 

(ลงชือ)  สุดาพร   ทอพิมาย  ผูบ้นัทึกการประชุม                         (ลงชือ)    ลาํพูน  จนัทอง  ผูต้รวจบนัทึกกาประชุม   

              (นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย)                                                                 (นายลาํพนู  จนัทอง)                         

 เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือ                        ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื 

 


