
บันทึกรายงานการประชุมการสมัยสามัญที   /   ครังที   

วันที    เมษายน  พ.ศ.  

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองผือ 

เปิดประชุมเวลา  .  น. 

              โดยมีนายลาํพนู  จนัทอง  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื ทาํหนา้ทีเป็นประธาน 

ในทีประชุม  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื ทาํหนา้ทีเป็นเลขาฯ  ในที

ประชุม  ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี 

ระเบียบวาระที 1  เรืองประธานแจ้งให้ทปีระชุมทราบ 

1.1 แจง้ระเบียบวาระการประชุมสมยัสามญัที   /  ครังที ว่ามี  วาระ  

1.2 แนะนาํชือนายอาํเภอท่าลีท่านใหม่ นายประชา  แสนกลาง ยา้ยมาจากจ.น่าน 

มติทีประชุม            รับทราบ   

ระเบียบวาระที  2  เรืองการรับรองรายงานการประชุมครังทีแล้ว (วันที    กุมภาพนัธ์  ) 

ประธานฯ ไดเ้ชิญให้สมาชิกฯไดต้รวจรายรายงานการประชุมครังทีแลว้ตามเอกสารทีส่งไปพร้อมหนงัสือ 

และไดข้อมติทีประชุม 

มติทีประชุม             มีมติรับรองรายงานการประชุมครังทีแลว้  อยา่งเป็นเอกฉนัท ์ 

ระเบียบวาระที  3    เรืองกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที      เรืองทคีณะกรรมการทีสภาท้องถินตังขึนพิจารณาแล้วเสร็จ(ถ้ามี) 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที      เรืองนาํเสนอเพือโปรดพิจารณา 

  .  เรืองการจดัทาํโครงการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 

โควิด-  (Coronavirus Disease 2019) 

ประธานฯ เชิญนายกอบต.ชีแจงให้ทีประชุมทราบ 

รักษาการนายกฯ ตามทีเกิดสถาณการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด – 19 ทวัโลกรวมทงัประเทศไทยและจงัหวดัเลย ซึงไดมี้

ผูป่้วยโรคดงักล่าวดว้ยปัจจุบนั  คน ทางส่วนกลางกรมก็มีนโยบายต่างๆมากมายใหท้อ้งถินถือปฏิบตัิในการการจดัทาํ

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชือไวรัสโคโรนาโควิด-  (Coronavirus Disease 2019)  

ปลดัอบต. ตามทีไดเ้กิดมีโรคเชือไวรัสโคโรนาโควิด-  (Coronavirus Disease 2019) ทางกรมฯไดใ้ห้ทาง

ทอ้งถินจดัอบรมชุดวิทยากรครู ก เมือวนัที  มีนาคม และใหง้บประมาณผลิตหนา้กากผา้ งบประมาณ ,  บาท 

จดัสรรให้หัวละ .  บาท ,  คน แต่งบประมาณทีทางกรมฯจดัสรรไม่เพียงพอในการดาํเนินการ ในการจดัการ

ป้องกนั/เฝ้าระวงัการติดเชือไวรัสโคโรนาโควิด-  (Coronavirus Disease 2019) เนืองจากเป็นอาํนาจหนา้ทีของอปท.

ตามพรบ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.  และทีแกไ้ขเพมิเติม (ฉบบัที ) พ.ศ.  ม. ( ) 

ใหอ้บต.มีหนา้ทีในการป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ ประกอบกบัหนงัสือสังการ                  

  /ด่วนทีสุด 
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ด่วนทสุีดที มท . /ว  วนัที  มีนาคม  ซกัซ้อมแนวทางปฎิบตัิการใชจ่้ายงบประมาณของอปท.ในการ

ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชือไวรัสโคโรนาโควิด-  (Coronavirus Disease 2019) 

จึงไดจ้ดัทาํโครงการดงักล่าวขึน งบประมาณทงัสิน ,   บาท เป็นค่าวสัดุอุปกรณ์หนา้กากผา้ ,  บาท/ค่า

เครืองวดัไขดิ้จิตอลแบบยงิ  เครือง ,  บาท/ค่าเจลลา้งมือ  มล.  ขวด ,  บาท/ยาฆ่าเชือ  ลิตร  ขวด 

,  บาท/ชุดปฏิบตัิการป้องกนัสารเคมี  ชุด ,  บาท/เครืองพ่นยา  เครือง ,  บาท/อุกรณอ์ืนๆ ,  บาท 

โดยใชเ้งินจ่ายขาดเงินสะสมโดยอาํนาจผูบ้ริหารคือนายกอบต. ทงันีจะรีบเร่งดาํเนินการทีเกียวขอ้งต่อไป 

ทงันีสถาณการณ์จ.เลย  ณ วนัที  เมษายน  คนป่วยพบเชือ สะสม  ราย /รายใหม่  ราย/สะสม  ราย (ไม่พบ

เชือ  ราย/พบเชือ  ราย/รอผล  ราย) ระดบัประเทศ ผูป่้วยสะสม ,  ราย (รายใหม่  /เสียชีวิต  ราย) 

ประธานฯ เจลลา้งมือนาํไปไวไ้ปใชที้ไหนบา้ง 

ปลดัอบต. ไวที้สนง.สาํหรับบริการประชาชนผูม้าใชบ้ริการทีสถานทีราชการ/พนกังานจนท.ใชก่้อนเขา้ปกิบตัิ

หนา้ท ีเพอืเป็นการป้องกนัการแพร่เชือ ตามนโยบายขอ้สงัการ และอาจจะนาํไปหมอบไวบ้ริการประชาชนทีมาจบัจ่าย

ซือสินคา้ทีตลาดสดทงั  แห่งในพนืทีต.หนองผอื ถา้หมู่บา้นใดประสงคม์ีเหตุจาํเป็นก็ให้แจง้มาทีอบต. 

รองอิสรภาพ ยาฆ่าเชือตอนนีมีแลว้  ลงั และไดน้าํไปฉีดพ่นลา้งตลาดและทีสนง.แลว้  รอบ 

มติทีประชุม รับทราบ 

 .  เรืองการยา้ย/รวมศูนยข์องศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหาดพระ 

ประธานฯ เชิญนายกอบต.ชีแจงให้ทีประชุมทราบ 

รักษาการนายกฯ การยา้ย/รวมศูนยข์องศูนยพ์ฒันาบา้นหาดพระ อบต.ไดม้ีการไปประชุมร่วมกบัหมู่บา้น กรรมการ

ศูนยฯ์ ทีประชุมมีความเห็นตกลงร่วมกนัใหมี้การเรียนรวมศูนยไ์ปทีศูนยบ์า้นปากหว้ย เด็กนกัเรียนปัจจุบนัจาํนวน  

คน ปีหนา้คาดว่าจะเหลือ  คน รายละเอียดให้จนท.ชีแจงเพิม 

รองปลดัอบต. ตามทีมีการยุบรร.บา้นหาดพระของสพฐ.ทาํใหมี้ผลกระทบต่อศพด.บา้นหาดพระในเรืองการบริหาร

จดัการอบต.ไดอ้อกประชาคมเพือรับปัญหาความเดือดร้อนของผูป้กครองและนกัเรียนศพด.บา้นหาดพระ หมู่ที  เมือ

วนัที  มกราคม  โดยไดม้ีมติเห็นชอบใหย้า้ย/รวมศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็โดยพร้อมใจจะนาํเด็กนกัเรียนทงั  คนของ

ศพด.บา้นหาดพระมาเรียนรวมกบัศพด.บา้นปากหว้ย หมู่ที  ทงันีตงัแต่วนัที  กพ.  ก็ปรากฏว่าเด็กนกัเรียน

สามารถเขา้กนัไดดี้และผูป้กครองก็มีความยนิดีทีจะใหน้กัเรียนศพด.บา้นหาดพระมารวมกบัศพด.บา้นปากหว้ยได้

อยา่งไม่มีปัญหา ตามขอ้ระเบียบกฎหมาย อา้งถึงมาตรฐานการดาํเนินงานศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของอปท. มาตรฐานที  

ดา้นการจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก . ดา้นการบริหาร 

.  การยา้ย/รวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  จะตอ้งมีขนัตอนการดาํเนินการต่อไปนี 

 ) การจดัเวทีประชาคม เพอืสาํรวจความตอ้งการของประชาชน 

 ) ให้คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็นาํเรืองเสนอต่อผูบ้ริหาร เพือให้เสนอต่อสภาให้ความเห็นชอบ 

จึงขอเสนอขอความเห็นชอบต่อสภา 

ประธานฯ มีท่านใดจะซักถามอะไรหรือไม่                                                                                    

/นายประชา.. 
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นายประชา เสนอไม่ให้ยบุ ถา้ยุบแลว้ผูป้กครองรุ่นต่อๆไปอาจจะเดือดร้อนในการนาํเด็กออกมาเรียนทีบา้นปาก

หว้ยก็ได ้

นายด่วน ถา้ไม่ยบุคงไวก่้อน อีก  ปี  ปี มีเด็กแลว้เกิดผูป้กครองเดือดร้อนไม่พร้อมต่อการนาํเด็กมาเรียนรวม

ทีบา้นปากห้วยอยากให้คงไวแ้ลว้ให้เด็กมาเรียนรวมไวเ้ฉยๆ 

นายสุพฒัน์ เห็นดว้ยกบัทงั  ท่านครับ 

ประธานฯ เมือไม่มีท่านใดจะเสนออะไรขอมตสิภาให้ความเห็นชอบในการการยา้ย/รวมศูนยข์องศูนยพ์ฒันาเด็ก

เล็กบา้นหาดพระไปศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นปากหว้ย 

มติทีประชุม ทีประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันทใ์นการการยา้ย/รวมศูนยข์องศูนยพ์ฒันาเดก็เล็กบา้นหาดพระไปศูนย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นปากห้วย 

5.3 เรืองการเพมิเติมแผนพฒันาทอ้งถิน พ.ศ.2561-2565   

ประธานฯ เชิญนายกอบต.ชีแจงให้ทีประชุมทราบ 

นายอยัเรศ(รรก.นายกฯ) อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพ.ศ.  แกไ้ข

เพิมเติม(ฉบบัที ) พ.ศ.  ส่วนที  มาตรา  ( ) นายกอบต.มีอาํนาจหนา้ทีจดัทาํแผนพฒันาขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล  ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

(ฉบบั ที ) พ.ศ.  ขอ้ /  ในกรณีมีการการเพมิเติมเปลียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถินทีเกียวกบันโยบายรัฐบาลและ

นโยบายกระทรวงมหาดไทย   ใหเ้ป็นอาํนาจผูบ้ริหารฯและใหส้ภาอบต.พิจารณาตามมาตรา  แห่งพรบ.สภาตาํบล

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พศ. ฯลฯโดยตามทีท่านรองประธานสภาเคยแจง้ต่อสภาว่าจะนดัเพอืเพิมเติม

เปลียนแปลงแผนและพบว่าปัจจุบนัไม่ประสงคข์อเพิมเติมแผนพฒันาทอ้งถิน พ.ศ. - แลว้จึงขอชีแจงให้ทราบ

และคงฉบบัเดิมต่อไป                                

ประธานฯ                มีสมาชิกท่านใดสงสยั หรือจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ 

-ปรากฏว่าไม่มี  

มติทีประชุม รับทราบ 

  .  เรืองปัญหาความเดือดร้อนกรณีเร่งด่วน(ถา้มี) 

ประธานฯ เชิญท่านสมาชิกนาํเสนอต่อสภา 

นายด่วน หมู๋  มีปัญหาเรืองฝารางระบายนาํซ.นายอุบล-ฝาแตก  ฝา (ทีอบต.เก่งไปทาํ)จะให้อบต.ประชาทาํ

เรืองส่งขึนมา เป็นแผ่นสาํเร็จ ขนาดประมาณ .  * .  เมตร 

รักษาการนายก จะพิจารณาให้ครับ 

นางอรรอุมา ติดตามงบพฒันาหมู่ที  ทีมีมติทีประชุมคราวทีแลว้วา่ให้ดาํเนินก่อนพร้อมๆกบัการทาํรางระบาย ม. 

5 

ผอ.กองช่าง ทาํรางระบายนาํก่อน/ถนนเพอืการเกษตร ตามแผนฯ 

ปลดัอบต. ใหป้รับแผนฯตวัทีเสนอมาแลว้ ม. , ,  ใหป้รับต่อดว้ย ม.  , , , , , , ,                

 /ผอ.กองช่าง... 
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ผอ.กองช่าง รอบที  เป็นเริมที ม.  ครับ 

ผอ.กองคลงั จะเร่งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนสองเดือนนี อยา่งนอ้ย % ค่ะ 

นายด่วน รางระบายนาํถนนใหญ่อุดตนัตรงร้านรับทาํโต๊ะจีนแม่ตมั 

นายประชา ใหท้าํเรืองเสนอขอให้นาํไหลลงนาํวกั ทาํใหถึ้งตน้ฉาํฉาใหญ่ นาํมนัออกไม่ไดก้ไ็หลมาเอ่อแต่ทีม.  

ถา้ลอกก็ยงัท่วมขงัเหมือนเดิม 

นางศิริญา รือท่อใหญ่ของหมู่  ตรงทางลงบา้นนายจอมทีเดิมแต่เปลียนท่อให้ขนาดใหญ่ขึน 

ผอ.กองช่าง ตอนทีแกไ้ขโดยใชง้บอบต.งบนอ้ยใชท่้อเล็กกวา่ของแขวงฯ แต่นาํระบายออกภายใน -  ชม. กรม

ทางวางแผนใหน้าํหมู่  ไหลออกมาที หมู่  จุดแกไ้ขจุดนายกแมนกแ็กไ้ขไม่ได ้สรุปตอ้งรือทาํใหม่ 

รักษาการนายก ใหท้าํเรืองลงชือผูเ้ดือดร้อนมาทงั  หมู่บา้น จะพจิารณาส่งเรืองต่อให้ครับ 

มติทีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที  6    เรืองอืนๆ 

 .  หนงัสือสังการ/ขอ้ราชการ 

ปลดัอบต. แจง้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออนัตราย จ.เลย  วนัที  เมย. .งดเวน้การจดังาน

สงกรานตใ์นทุกระดบั/ .งดเวน้การเดินทางกลบัภูมิลาํเนา/ .งดเวน้การรดนาํขอพรญาติผูใ้หญ่ทุกกรณี/ .งดเวน้รวม

กิจกรรมของคนหมู่มาก/การเดินทางไปพนืทีเสียงต่อการติดโรคโดยเด็ดขาด จ.เลย มี  ชุมชนร่วมใจปิดหมู่บา้น 

อ.ท่าลี มี  หมู่บา้น(บา้นวงัเป่ง หมู่  ต.นาํทูน/บา้นนาํกระโทม หมู่  ต.ท่าลี) มาตรการสาํคญัตอนนี .การป้องกนั 

.การคน้หา . การควบคุม . การรักษา 

นายพนัธ์ หมู่บา้นจะนาํพระลงเพือให้ชาวบา้นไปสรงนาํไดห้รือไม่ 

ปลดัอบต. ตอ้งงดตามมาตรการของจงัหวดั/ทงันีทางผูใ้หญ่บา้นจะทราบดีจากทางปกครอง 

ปนระธานฯ ช่วงนีใหต้ิดตามข่าวสารบา้นเมืองอยา่งใกลชิ้ด/การช่วยเหลือจากรัฐบาลส่วนกลาง 

ผอ.กองคลงั แจง้รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน , ,  บาท เงินอุดหนุนทวัไป , ,  บาท เหลือประมาณ  

ลา้นบาท นาํเงินไปทดลองจ่ายภารกิจทีจาํเป็นทีงบไม่เพียงพอ 

มติทีประชุม รับทราบ 

ประธานฯ           สอบถามว่ามีท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่   

ปรากฏว่าไม่มี     ปิดประชุมเวลา  .  น. 

                                                                                     (ลงชือ)                                             ผูบ้นัทึกการประชุม        

                                                                                               ( นางสาวสุดาพร   ทอพิมาย ) 

                                                                                       เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือ 

  (ลงชือ)                                            ผูต้รวจสอบ 

                  ( นายลาํพูน  จนัทอง ) 

 ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื 

 


