
บันทึกรายงานการประชุมการสมัยสามัญที   /   ครังที   

วันที    พฤษภาคม  พ.ศ.  

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองผือ 

เปิดประชุมเวลา  .  น. 

              โดยมีนายลาํพูน  จนัทอง  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือ ทาํหนา้ทีเป็นประธาน 

ในทีประชุม  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื ทาํหนา้ทีเป็นเลขาฯ  ในที

ประชุม  ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี 

ระเบียบวาระที 1  เรืองประธานแจ้งให้ทปีระชุมทราบ 

แจง้ระเบียบวาระการประชุมสมยัสามญัที   /  ครังที ว่ามี  วาระ และมีสมาชิกลา จาํนวน  ท่าน .นายด่วน เขม็

พร .นางอรอุมาสุวรรณสิงห์ 

มติทีประชุม            รับทราบ   

ระเบียบวาระที  2  เรืองการรับรองรายงานการประชุมครังทีแล้ว (วันที    กุมภาพนัธ์  พ.ศ. ) 

ประธานฯ ไดเ้ชิญใหส้มาชิกฯไดต้รวจรายรายงานการประชุมครังทีแลว้ตามเอกสารทีส่งไปพร้อมหนงัสือ 

ทงันีทางงานกิจการสภาไดล้งเวฟ็เพจของอบต.ไวแ้ลว้ และไดข้อมติทีประชุม 

มติทีประชุม             มีมติรับรองรายงานการประชุมครังทีแลว้  อยา่งเป็นเอกฉนัท ์ 

ระเบียบวาระที  3    เรืองกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที      เรืองทคีณะกรรมการทสีภาท้องถินตังขึนพิจารณาแล้วเสร็จ(ถ้ามี) 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที      เรืองนําเสนอเพือโปรดพิจารณา 

 .  เรืองการรายงานจดัหารถกระเชา้ไฟฟ้าเครนดมัพ ์สูงไม่นอ้ยกวา่  เมตร เครืองดิเซลไม่นอ้ยกวา่  แรงมา้ 

ประธานฯ เชิญท่านผูบ้ริหาร/ส่วนทีเกียวขอ้งชีแจงรายละเอียด 

นายอยัเรศ(รษก.นายกฯ) การจดัหารถกระเชา้ไฟฟ้าดงักล่าว กองคลงัไดป้ระกาศจดัทางอิเลคทอนิทตามระเบียบพสัดุ 

พ.ศ.  ไปแลว้ และไดย้กเลิกประกาศฯเนืองจากมีผูม้ีคุณสมบตัิครบเพียงรายเดียว รายละเอียดให้กองคลงัเสนอต่อสภา 

ผอ.กองคลงั ตามบนัทึกที ลย /  ลงวนัที  พฤศจิกายน  เรือง ขออนุมตัิดาํเนินโครงการจ่ายขาดเงิน

สะสม ปีงบประมาณ  โครงการจดัซือรถกระเชา้ไฟฟ้าเครดมัพ ์สูงไม่น้อยกว่า  เมตร เครืองยนตดี์เซลไม่นอ้ย

กว่า  แรงมา้ จาํนวน  คนั ตามบนัทึกรายงานการประชุมสภาสมยัวิสามญัสมยัที /  ครังที  วนัที  ตุลาคม 

 เวลา .  น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองผือ ระเบียบวาระที  เรือง นําเสนอเพือโปรด

พิจารณา ขอ้ .  เรือง การพิจารณาขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ  เพือช่วยแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนกรณีเร่งด่วน โครงการจดัซือรถกระเชา้ไฟฟ้าเครดมัพ์ สูงไม่นอ้ยกว่า  เมตร เครืองยนตดี์เซลไม่น้อย

กวา่  แรงมา้ จาํนวน  คนั จาํนวนเงิน ,800, .-บาท และให้กองคลงัดาํเนินการในส่วนทเีกยีวขอ้งต่อไปนนั                          

/ ข้อเทจ็จริง... 
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 ข้อเท็จจริงตามคาํสงัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือที /  ลงวนัที  มกราคม  เรือง แต่งตงั

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพสัดุสาํหรับการประกวดราคา

ซือโครงการจดัซือรถกระเชา้ไฟฟ้าเครดมัพ ์สูงไม่นอ้ยกว่า  เมตร เครืองยนตดี์เซลไม่นอ้ยกว่า  แรงมา้ จาํนวน  

คนั ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึงแต่งตงัพนกังานส่วนตาํบลจาํนวน  ราย เป็นคณะกรรมการ

พจิารณาผลการประกวดอิเลก็ทรอนิกส์ และตามประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือเมือวนัที  มีนาคม  

เรือง ประกวดราคาซือโครงการจดัซือรถกระเชา้ไฟฟ้าเครดมัพ ์สูงไม่นอ้ยกว่า  เมตร เครืองยนตดี์เซลไม่นอ้ยกว่า 

 แรงมา้ จาํนวน  คนั ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกาํหนดระยะเวลายนืขอ้เสนอและเสนอ

ราคาทางระบบจดัซือจดัจา้งทางภาครัฐดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวนัที  มีนาคม  

ระหว่างเวลา .  น. นนั 

 ตามบนัทึกที ลย /  ลงวนัที  เมษายน  เรือง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจดัซือรถกระเชา้ไฟฟ้าเครดมัพ ์สูงไม่น้อยกว่า  เมตร เครืองยนต์ดีเซลไม่

นอ้ยกว่า  แรงมา้ จาํนวน  คนั ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพือพิจารณาเอกสารทีเอกชนผูย้นื

เอกสารประกวดราคาทุกราย (บญัชีเอกสารส่วนที  และบญัชีเอกสารส่วนที ) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไดพิ้จารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ตามโครงการดงักล่าว มีผูส้นใจขอรับเอกสารหลาย

รายแต่ยนืขอ้เสนอเพียง  ราย แต่มีผูผ้่านคุณสมบติัการเสนอราคาเพียงรายเดียว อาจมีความเขา้ใจคลาดเคลือนเกียวกบั

หลักเกณฑ์การเสนอราคา หรือได้รับทราบขอ้มูลไม่ครบถว้น ดังนัน เพือให้เกิดความเป็นธรรมและไม่ให้เกิดการ

ไดเ้ปรียบเสียเปรียบและใหมี้การแข่งขนัดา้นราคา 

 จึงเห็นควรยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามบนัทึกที ลย /  ลงวนัที  เมษายน  

เรือง ขออนุมติัยกเลิกประกาศประกวดราคา เลขทีโครงการ  ชือโครงการจดัหารถกระเชา้ไฟฟ้าเครดมัพ ์

สูงไม่นอ้ยกว่า  เมตร เครืองยนตดี์เซลไม่นอ้ยกว่า  แรงมา้ จาํนวน  คนั ในครังนีเพือดาํเนินการประกวดราคาซือ

โครงการจดัซือรถกระเชา้ไฟฟ้าเครดมัพ ์สูงไม่น้อยกว่า  เมตร เครืองยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า  แรงมา้ จาํนวน  คนั ดว้ยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซือดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ครังที  ต่อไป 

 ข้อกฎหมาย- ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการจดัซือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะเพือให้การดาํเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซือจดัจา้งและการ

บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  จึงขออนุมติัเรียนเชิญผูเ้ชียวชาญจากวิทยาลยัเทคนิคเลย จาํนวน  ท่าน เพอืร่วมพิจารณา

การร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) การจัดซือรถกระเช้าไฟฟ้าเครดัมพ์ สูงไม่น้อยกว่า  เมตร 

เครืองยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า  แรงม้า จ ํานวน  คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครังที                  

เพือดาํเนินการจดัซือครุภณัฑ์ดังกล่าวขนัตน้ ต่อไป สรุปคือ มีผูรั้บเอกสาร  ราย ยนืเอกสาร  ราย ผ่านคุณสมบัติ                  

 ร า ย  จึ ง ไ ด้ เส น อ ผู ้บ ริ ห า ร ย ก เลิ ก ป ระ ก า ศ ฯ  แ ล ะ ไ ด้ เส น อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กําห น ด ร า ค าก ล าง ใ ห ม่                                         

โดยเพมิ อจ.จากวิทยาลยัเทคนิค  ท่าน คาดว่าอาทิตยห์นา้จะดาํเนินการประกาศใหม่ได ้

รองอิสรภาพ วนัศุกร์ที  ทีผา่นมาไดร้ายละเอียดกบัผูท้รงคุณวุฒิมาแลว้ขนัตอนต่อไปจะเร่งประกาศฯอีกรอบ 

และไม่ตอ้งมีการวิจารยอี์กรอบเพอืความรวดเร็ว                                                                      /มติทีประชุม...            
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มติทีประชุม             รับทราบ/ดาํเนินการต่อไป                    

 .  เรืองปัญหาความเดือดร้อนกรณีเร่งด่วน(ถา้มี) 

ประธานฯ เชิญสมาชิกฯนาํเสนอต่อทีประชุม 

นางจารุวรรณ .ทางบา้นปากห้วยมีเรืองเดือดร้อนถนนรอบหมู่บา้นชาํรุดมากและไดย้นืญตัติเสนอเพือใหส้ภาช่วย

พจิารณาโดยจะโอนเงินงบประมาณของปี  นี 

.ทางเขา้นาํประปาส่วนภูมิภาค ทีผูรั้บเหมาเขา้มาทาํตลิงชาํรุดและมีดินทบัถมก่อใหเ้กิดฝุ่ นละออง ชาวบา้นเดือดร้อน

มาก เขาไม่ยอมมาซ่อมแซมให้ทาํหนงัสือมากเ็งียบหาย ฝากท่านรองอยัเรศพิจารณาดว้ย 

นายอยัเรศ(รษก.นายกฯ) รอเมด็เงินพฒันาของอบต. 

รองอิสรภาพ ถนนขา้งล่างเป็นคสล.เอารถไปไถแลว้จะเอารถนาํไปลา้ง ให้ไปดนัดินใหม่แลว้จะเอารถนาํไปลา้งให ้

นายเสริม ท่อระบายนาํอุดตนั  ซอย .ซ.หนา้บา้นนายจอม .ซ.ผูใ้หญ่บุญโฮม ถนนการเกษตรชาํรุด 

.ถนนสายไปโรงไฟฟ้าชาํรุดมาก 

รองอิสรภาพ ส่งเรืองมาทีสนง.อบต. 

ปลดัอบต. ถนนสายไปโรงไฟฟ้าทางไฟฟ้าตอบมาวา่เคยไปซ่อมแซมให้แลว้  รอบ และตอนนีไม่ไดใ้ชร้ถใหญ่ 

บรรทุกผ่านแลว้ ตอนแรกช่างทปีระจาํทีโรงไฟฟ้าบอกจะไดง้บซ่อมแซม  ลา้นไป มๆาลดลงเหลือ  แสน  ทงันีไดใ้หช่้างกามนิต รวบรวม

เอกสารจดัส่งไปไฟฟ้าทงั  งบประมาณดงักล่าว ทงันีจะติดตามกบัจนท.ทโีรงไฟฟ้าอีกครังหนึง ทงันีใหก้องช่างจดัทาํลงทะเบียนคุมทาง

หลวงทอ้งถิน เพอืจะไดเ้ป็นการแกไ้ขปัญหาในระยะยาวในส่วนทีจะของบสนบัสนุนจากกรมฯจากส่วนราชการอืนๆ ทเีกียวขอ้งต่อไป 

กองช่าง  ครับจะดาํเนินการทเีกียวขอ้งต่อไป 

นายประชา .ร่องระบายนาํหนา้บา้นยายเป่า-ซ.ตลาดสด อุดตนัและมีกลินเหม็น 

  .ไฟฟ้าสายกลางหมู่  หนา้บา้นนายเด็ด 

รองอิสรภาพ ไฟฟ้าผมดูแลเองทุกจุดผมจะออกดาํเนินการวนันี 

นายอยัเรศ(รษก.นายกฯ)ร่องระบายนาํส่งเรืองให้ท่านสจ.แลว้ จะประสานวา่จะเอาอยา่งไรจะดาํเนินการต่อไป 

นายพนัธ์ .ถนนทีรองอิสรภาพไปซ่อมยงัไม่ครบเหลือจุดหนา้บา้นอ.พมิล .เงินอุดหนุนมาเพียงพอสาํหรับ

ดาํเนินการไดห้รือยงั 

รองอิสรภาพ ครับจะพิจารณาจดัหาสงัแอสฟัลทเ์พมิ 

ประธานฯ สอบถามมีสมาชิกฯท่านใดจะซกัถามอะไรอีกหรือไม่ -ปรากฏว่าไม่มี-  

มติทีประชุม  :  รับทราบ 

.   เรืองการพจิารณาโอนแกไ้ขเปลียนแปลงคาํชีแจงงบประมาณ พ.ศ.  ครังที /  

ประธานฯ : เชิญส่วนทีเกียวขอ้งชีแจงรายละเอียดต่อสภาฯ 

นายอยัเรศ(รษก.นายกฯ) ไดรั้บเอกสารการยนืญตัิติจากสมาชิกหมู่ที  ว่ามีความจาํเป็นตอ้งเสนอขอเปลียนแปลง

โครงการตามทีไดต้งังบประมาณในการดาํเนินการโครงการดงันี 

.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากกไฮ หมู่ที 7  จาํนวน ,  บาท(แผนพฒันาทอ้งถินห้าปี  

 พ.ศ. 2561 – 2565 หนา้ 48 ลาํดบัที1)(คาํชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก /ขนาด... 
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ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนืที 220.00 ตารางเมตร ตามแบบองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัเลยกาํหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพนืฐาน(00312) 

.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเหนือ หมู่ที 7 จาํนวน ,  บาท(แผนพฒันาทอ้งถินหา้ปี  

พ.ศ. 2561 – 2565 หนา้ 48 ลาํดบัท ี1)(คาํชีแจงงบประมาณ) เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนืที 150.00 ตารางเมตร ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลย

กาํหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพนืฐาน(00312) 

.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสถานีสูบนาํเมียง1หมู่ที7จาํนวน , บาท(แผนพฒันาทอ้งถินห้า

ปี    ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พนืที 150.00 ตารางเมตร ตามแบบองคก์ารบริหารส่วน  

จงัหวดัเลยกาํหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพนืฐาน(00312) 

รวม   โครงการเป็นเงินงบประมาณ ,  บาท   

 แต่มีความจาํเป็นตอ้งการ ขอแก้ไขเปลยีนแปลงคาํชีแจงงบประมาณ  ตงัจ่ายเป็นรายการใหม่  ดา้น บริหารงานทวัไป  

แผนงาน บริหารทวัไป  งาน บริหารทวัไป  หมวดค่าทีดินและสิงก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค  

รายการ ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางลงแก่งโตน สถานทีก่อสร้าง บา้นปากหว้ยหมู่ที  ต.หนองผือ อ.

ท่าลี จ.เลย ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง .  เมตร ยาว .  เมตร หนา .  เมตรพนืที .  ตารางเมตร พร้อมป้าย

โครงการตามแบบองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักาํหนด งบประมาณ ,  บาท   

ประธานฯ : เชิญปลดัอบต.ชีแจงขอ้ระเบียบกฎหมายให้ทีประชุมทราบ 

ปลดัอบต.ฯ : อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน  พ.ศ.   

หมวด    การโอนและแกไ้ขเปลียนแปลงงบประมาณ  ขอ้     การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพมิ โอนลด ทีทาํให้

ลกัษณะปริมาณ คุณภาพเปลียน  หรือโอนไปตงัจ่ายเป็นรายการใหม่ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมตัิของสภาทอ้งถิน  

ประธานฯ ขอมติทีประชุม 

มติทีประชุม ทีประชุมมีมติอยา่งเป็นเอกฉันทรั์บทราบการแกไ้ขเปลียนแปลงคาํชีแจงในการดาํเนินการตามที    

 นาํเสนอทงัสิน จาํนวน   รายการแกไ้ขเปลียนแปลงคาํชีแจงงบประมาณ(ตามเอกสารทีแจกและนาํเสนอต่อสภา) 

ระเบียบวาระที  6    เรืองอืนๆ 

 .  หนงัสือสงัการ/ขอ้ราชการ 

ปลดัอบต. : ( .)เรืองมาตรการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อเชือไวรัสโคโรนา (โควิด ) ตอ้งปฏิบติัตามมารการ

สาธารณสุข D M H T T A (D – Distancing รักษาระยะห่าง  M- Mask wearing สวมใส่แมส หนา้กากผา้ H – Hand 

washingหมนัลา้งมือบ่อยๆ T- Testing ตรวจวดัไข/้ตรวจใหไ้วถา้ไปพนืทีเสียงT- Thai chana ใชไ้ทยชนะ/หมอชนะ A- 

Application โหลดแอป้ทราบสถาณการณ์ทนัทีรวดเร็ว) ถือปฏิบติัตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนกลาง/จงัหวดั 

ปัจจุบนัพนืทีตาํบลหนองผอืมีผูติ้ดเชือ  ราย อยูที่บา้นเมียง หมู่ที  มาจากพืนทีเสียง  จ.(พท.ควบคุมสูง กทม./

ปทุมธานี/นนทบุรี/สมุทรปราการ/ชลบุรี/เชียงใหม่) ทงันีเนืองจากอายุยงัน้อยไดเ้ขา้รับการรักษาทีรพ.ท่าลีหายแลว้

ออกมาจากรพ.แลว้ และมีการตรวจกลุ่มผูเ้สียงใกลชิ้ด  กลุ่มแลว้ไม่พบผูต้ิดเชือเพิม 

ณ ตอนนีทางรอดทีดีทีสุดคือการ”ลงทะเบียนเพือฉีดวคัซีน”เพอืเป็นการ”สร้างภูมิคุม้กนัหมู”่  /ขอเชิญชวน.. 
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ขอเชิญชวนทุกท่านให้ลงทะเบียนกบัอสม./รพสต. ทีจะออกไปสาํรวจท่าน หรือลงทะเบียนผา่น Appหมอพร้อม 

( .)เรืองความคืบหนา้แจง้ให้รือถอนสิงปลูกสร้างรัวลวดหนามกรณีนางทองเหรียญ รายวนั ตามทีมีเรืองร้องทุกขจ์ากผู ้

เดือดร้อนจากกรณีดงักล่าว ตงัแต่ปี พ.ศ.  และอบต.ดาํเนินการตามขนัตอนและยนืเรืองไปศาล ตอนนีถึงขนัตอน

การรับฟังผลการพจิารณาคดีในวนัที  มิถุนายน  .  น. แจง้ให้ทีประชุมทราบ 

ผอ.กองคลงั รายงานสถานะการเงิน วนัที  พฤษภาคม  รับเงินรายได ้ , , .  บาทก่อหนีผูกพนั 

, ,  บาท เบิกตงัแต่ตน้ปี , , .  บาท คงเหลือ , , .  บาท 

รับเงินอดุหนุนทวัไปฯ , , .  บาทก่อหนีผกูพนั ,  บาท เบิกตงัแต่ตน้ปี , .  บาท คงเหลือ 

, , .  บาท ยงัตอ้งคงไวใ้ชร้ายจ่ายประจาํดว้ยเพราะใชท้งั  เมด็เงินคือรายไดแ้ละอุดหนุน 

( )เรืองการจดัทาํคู่มือการปฏิบตัิงานเพอืป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น เพอืเป็นการป้องกนัการทุจริตและประพฤติไม่

ชอบ ตามกระแสพระราชดาํรัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รัชการท ี  “..ถา้ทุจริตแมแ้ต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอนั

เป็นไป พูดอยา่งนีหยาบคายแต่ว่าขอใหมี้อนัเป็นไป แต่ถา้ไม่ทุจริต สุจริต และมีความตงัใจมุ่งมนัสร้างความเจริญ ก็

ขอให้ต่ออายไุดถ้ึง ๑๐๐ ปี ส่วนคนไหนทีมีอายมุากแลว้ขอให้แขง็แรง ความสุจริตจะทาํให้ประเทศไทยรอดพน้

อนัตราย…” ประเภทผลประโยชน์ทบัซ้อนประกอบดว้ย การรับของขวญัหรือผลประโยชน์/การหาผลประโยชน์ให้

ตนเอง/การทาํงานหลงัเกษียณ/การทาํงานพิเศษ/การรับรู้ขอ้มูลภายใน/การนาํทรัพยสิ์นของหน่วยงานไปใชฯ้ การ

ป้องกนัฯสร้างวฒันธรรมองคก์รทีดี/สนบัสนุนความโปร่งใส หยดึหลกัธรรมาภิบาล 

( )แนะนาํพนง.ใหม่ .นส.อนุชญา เทพนอ้ย นักวิเคราะห์นโยบายฯ .นายวิชยั จนัทะวงค ์คนงาน(กองช่าง) 

นายอยัเรศ(รษก.นายกฯ) อ่านประกาศเจตนารมณ์การป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของอบตหนองผอื 

ตามเอกสารทีแจก/แนบทา้ยบนัทึกฯ พร้อมเชิญชวนแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์หลงัเลิกประชุม 

ประธานฯ อยากใหเ้ร่งดาํเนินงานงบพฒันา ตามระเบียบรายจ่ายประจาํยมืเงินสะสมมาจ่ายไดห้รือไม่ 

ผอ.กองคลงั การใชเ้งินสะสมถา้รายไดย้งัไม่หมดระเบียบยงัไม่เปิดใหใ้ช ้

ปลดัอบต. ใหเ้ริมทยอยดาํเนินการตามแผนฯตามความจาํเป็นตามงบประมาณทีมีอยา่งจาํกดั 

ผอ.กองช่าง แจง้แผนดาํเนินงานเดือนมิถุนายน ถนนเพอืการเกษตรหมู่  ท่อระบายนาํคสล. ม.  

 ถนนคสล. ม.1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ฯ 

นายประชา ติดตามทีผมขอแอสฟัลทฯ์จุดตงัแต่ตลาดสดถึงวดัโพธิชยั ซ.เหนือ ทางสามโซ้งก็ยงัไม่ดาํเนินการ 

รองอิสรภาพ ยงัไงจะสงัแอสฟัลทฯ์เพมิ 

มติทีประชุม รับทราบ 

ประธานฯ           สอบถามวา่มีท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่   

-ปรากฏว่าไม่มี-   

 ปิดประชุมเวลา  .  น. 

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

              (นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย)                                                                 (นายลาํพูน  จนัทอง)                         

 เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือ                        ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื 


