
บนัทึกรายงานการประชุมการสมยัสามญัที  1 / 2563  ครังที  1 

วนัที    กุมภาพนัธ์   2563 

ณ  ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือ 

เปิดประชุมเวลา  09.30 น 

              โดยมีนายลาํพูน  จนัทอง  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื ทาํหนา้ทีเป็นประธาน 

ในทีประชุม  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองผือ ท ําหน้าทีเป็นเลขาฯ                     

ในทีประชุม  ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี 

ระเบียบวาระที 1  เรืองประธานแจง้ใหที้ประชุมทราบ 

ประธานฯ .มีท่านสมาชิกฯลา  ท่าน .นายสุพรรณ  พาสูนย ์ .นายสุพฒัน์  คาํมะลี  .นางศิริญา  ทิราช  . 

นางมลณิษา  มณีไวย ์ 

  . ไดรั้บเกียรติจากท่านญาณวฑุ  สุขคง ทอ้งถินอาํเภอท่าลี เขา้ร่วมประชุมดว้ย  ขอเชิญท่าน

พบปะแจง้ขอ้ราชการใหท้างสภาทราบ 

นายญาณวฑุ ยินดีไดเ้ขา้ร่วมประชุมสภาอบต.หนองผอื ขอแจง้ขอ้ราชการ  เรือง 

1 . วนันีมายนืใบสมคัรกกต.ทอ้งถินของอบต.หนองผือ ซึงทางปลดัไดป้ระกาศรับสมคัร ตงัแต่ 

วนัที  มกราคม  รับสมคัร  กพ.-  กพ.  จาํนวน  ท่าน โดยรายละเอียดตามประกาศของทาง อบต. ก็

ถือเป็นการเตรียมพร้อมอีกระดบัหนึงของการเลือกตงัทอ้งถินเรา ทุกท่านทีสนใจก็ตอ้งเตรียมทาํการบา้นเขา้หาคน

ในพนืที วดักนัทีผลงาน ตามพรบ.ใหม่ สมาชิกลดเหลือหมู่บา้นละ  คน (ใชเ้ขตหมู่บา้นเป็นเขตการเลือกตงั)  

2 การพิจารณาอตัราภาษีทีดินและสิงปลูกสร้างตามพรบ. ปี  ทอ้งถินอาจพิจารณาปรับค่าอตัรา 

ภาษีดงักล่าวได ้ตามมาตรา  แห่งพรบ.นี กาํหนดใหส้ภาฯมีหนา้ทีพิจารณาอตัราภาษีทีดินฯ (หากทอ้งถินไม่เห็น

ดว้ยกบัราคาประเมินตามของธนารักษที์ดิน) จะมีคณะกรรมการประเมินภาษีระดบัจงัหวดัพิจารณา หากไม่

เห็นชอบจะส่งคืนใหส้ภาทบทวน ถา้ยนืยนัตามมติเดิม มติ /  ส่งใหน้ายอาํเภอเห็นชอบประกาศใช ้หากเสียงไม่

เห็นชอบ /  เป็นอนัตกไป 

3. สนง.ปฎิรูปทีดินจ.เลย จะรับขึนทะเบียนเกษตรกรผูไ้ร้ทีดินทาํกินทียงัไม่ไดขึ้นทะเบียนผูไ้ร้ทีดิน

ทาํกินกบั ส.ป.ก. เพือเป็นขอ้มูลในการวางแผนการดาํเนินการจดัสรรทีดินใหแ้ก่เกษตรกรตามแบบคาํร้องฯ ทีอบต.

แจกใหท้า่นสมาชิกฯทงันีอบต.จะทาํหนงัสือให้ผูใ้หญ่บา้นประชาสัมพนัธ์อีกครังหนึง 

มติทีประชุม            รับทราบ   

ระเบียบวาระที  2  เรืองการรับรองรายงานการประชุมครังทีแลว้ (วนัที   พฤศจิกายน   2562) 

ประธานฯ ไดเ้ชิญใหส้มาชิกฯไดต้รวจรายงานการประชุมครังทีแลว้ตามเอกสารทีแจกใหล่้วงหนา้แลว้                   

ขอมติ    ทีประชุมรับรองรายงานการประชุมครังทีแลว้                           

มติทีประชุม             มีมติรับรองรายงานการประชุมครังทีแลว้  อยา่งเป็นเอกฉันท ์ 

ระเบียบวาระที  3    เรืองกระทูถ้าม 

ประธานฯ เชิญสมาชิกทียนืเอกสารกระทูถ้าม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที      เรืองทีคณะกรรมการทีสภาทอ้งถินตงัขึนพิจารณาแลว้เสร็จ(ถา้มี) 

-ไม่มี-                                                                                                                                         /ระเบียบวาระที  ... 
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ระเบียบวาระที      เรืองนาํเสนอเพือโปรดพิจารณา 

 5.1  เรืองการกาํหนดจาํนวนสมยัประชุมสมยัสามญัประจาํปีของปีพ.ศ. 2563/สมยัแรกของปีพ.ศ. 2564 

ประธานฯ นาํปรึกษาทีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมกาํหนดจาํนวนสมยัประชุมสมยัสามญัประจาํปี 

พ.ศ.   และสมยัแรกของปีถดัไป(พ.ศ. 2564)และเชิญใหป้ลดัอบต.ชีแจงระเบียบทีเกียวขอ้ง 

ใหที้ประชุมทราบ 

ปลดัอบต. แจง้พระราชบญัญตัิสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพ.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  .)ให้ความ

เห็นชอบแผนพฒันาฯ .)ให้ความเห็นชอบร่างขอ้บงัคบัตาํบล/ร่างขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายประจาํปีฯ .) 

ควบคุมการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารฯ สอบถามวา่จะมีปีหนึงกีสมยั 

นายประชา เสนอใหมี้  สมยั 

ประธานฯ มีท่านอืนเห็นเป็นอยา่งอืนหรือไม่/ปรากฏวา่ไม่มี 

มติทีประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉนัทก์าํหนดให้มีการประชุมสมยัสามญัประจาํปี พ.ศ. 2563 สมยัแรกของปี

ถดัไปกาํหนดใหมี้การประชุมสมยัสามญัประจาํปี พ.ศ. 2563   ดงันี                             

1.  สมยัสามญัสมยัที 2/2563  กาํหนดจาํนวน 15 วนั ระหวา่งวนัที   1-15 เมษายน  2563          

2.  สมยัสามญัสมยัที 3/2563  กาํหนดจาํนวน 15 วนั ระหวา่งวนัที  10-24 สิงหาคม  2563 

3.  สมยัสามญัสมยัที 4/2563  กาํหนดจาํนวน 15 วนั ระหวา่งวนัที    5-2  ธนัวาคม  2563 

4.  สมยัสามญัสมยัที 1/2564  กาํหนดจาํนวน 15 วนั ระหวา่งวนัที 5-19 กุมภาพนัธ์  2564 กาํหนดวนัประชุมวนัแรก

คือวนัที  5 กุมภาพนัธ์  2564  ทงันีจะทาํหนงัสือแจง้ให้อีกครังหนึง 

5.2 เรืองการรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีปีงบประมาณพ.ศ. 2562 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                                                              /ตามระเบียบ… 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

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

ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบซึงไดด้าํเนินการแลว้  และขอชีแจงรายละเอียดสถานะการเงินและการคลงั

รายไดข้องอบต.หนองผือ   ปีงบประมาณ 2562  สามารถดาํเนินการงบพฒันาครบทุกโครงการ 

 ประมาณการรายรับไว ้ ,400,000  บาท                                                       

 รายไดท้งัสิน          , ,276.54     บาท  (รายละเอียดตามเอกสารทีแจกและชีแจงในทีประชุม) 

 รายจ่ายทงัสิน        ,841,125.89    บาท  (รายละเอียดตามเอกสารทีแจกและชีแจงในทีประชุม) 

 เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์อุดหนุนเฉพาะกิจ  ไดรั้บ , , .   บาท 

    รายงานเงินสะสม  ยอดยกมา ณ  วนัที   มกราคม  2563 จาํนวน ,052,872.93  บาท 

รายละเอียดตามเอกสารทีแจกและชีแจงทา้ยบนัทึกการประชุม 

ผอ.กองคลงั  เรืองการรายงานสถานะการเงินและการคลงัไดชี้แจงรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

 รายรับ – รายจ่าย ตงัแต่วนัที 1 ต.ค. 2562 – 31 ม.ค.                                                                                            

 รายรับเงินรายได ้ ณ ปัจจุบนั    ,872,203.11  บาท (เงินรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนทวัไป) จ่ายจริง  ณ 

ปัจจุบนั  5,362,625.52  บาท  คงเหลือ  , ,321.59  บาท(ซึงอบต.มีภาระรายจ่ายประจาํเดือนละ 1,100,000 บาท ) 

 รายรับเงินอุดหนุนทวัไปฯ  ณ ปัจจุบนั    10,822,065.80  บาท (เงินอุดหนุนทวัไป) จ่ายจริง , ,952.42  

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

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

707,583.30  บาท จ่ายจริง , , .  บาท คงเหลือ , , .  บาท 

เงินอุดหนุนทวัไประบุวตัถุประสงค/์อุดหนุนเฉพาะกิจ  ,370.00 บาท  จ่ายจริงรวมยมืเงินสะสม   , .    

บาท  คงเหลือ  , .  บาท สรุปณ  ปัจจุบัน  รายรับ , , .  บาท ก่อหนีผูกพัน 707,583.30  บาท จ่าย

จริง , , .  บาท คงเหลือ , , .  บาท  เงินสะสม , , .   บาท 

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ 

นางอรอุมา เงินพอทาํโครงการงบพฒันาหรือยงัคะ  ใชเ้งินสะสมไดห้รือไม่ 

ผอ.กองคลงั ตอนนีมีพอสาํหรับจา่ยประจาํ และตามภารกิจเลือกทาํ ตามแผนงบพฒันาจะประมาณ เมษายน- 

กนัยายน ช่วงนีการจดัเก็บภาษียงัไม่ไดเ้ตม็ทีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ  การปรับแผนไดต้ามความจาํเป็นเร่งด่วน และ

ตอ้งกนัเงินไวจ่้ายรายจ่ายประจาํดว้ย 

ประธานฯ การใชเ้งินสะสมก็ตามระเบียบ ตามความจาํเป็นและความเดือดร้อนของประชาชน  ตอนนีก็น่าจะ

มีปัญหางบประมาณส่วนกลางเรืองรายจ่ายประจาํปีทีมีปัญหาเสียบบตัรแทนกนิั ถา้นบัจากตุลาคม – เมษายน นีถา้

งบพฒันายงัไม่ออกเราก็ตอ้งพิจารณากนั  สําคญัท่านดูความเดือดร้อนจริงๆของชาวบา้น  แลว้ส่งเรืองมาทีอบต.

เป็นหนงัสือพร้อมลงนามผูเ้ดือดร้อน แลว้ค่อยนาํมาปรึกษากนั 

นายด่วน โครงการตามงบฯถา้งบยงัไม่ออกใชเ้งินสะสมไปทาํก่อนไดห้รือไม่   ปีทีผา่นมาไม่มีฝนถนน

การเกษตรไม่ค่อยเดือดร้อน ช่วงนีเดือดร้อนเรืองขาดแคลนนาํใชท้งัการเกษตรและเลียงสัตว ์  

ปลดัอบต. โครงการตามงบประมาณใชเ้งินสะสมไม่ได(้ถือวา่ซาํซอ้น)                       /แต่หาก 
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แต่หากมีปัญหาเดือดร้อนสภาก็ใชอ้าํนาจพิจารณาไดต้ามอาํนาจหนา้ทีและระเบียบหนงัสือสังการทีเกียวขอ้ง 

นายด่วน เสนอใหขุ้ดเจาะบ่อบาดาล  เห็นชาวบา้นเจาะเองแลว้ใชไ้ฟแผงโซล่าเซลใชง้บ ,  – 70,000  

บาท ซมัเมอร์ส+พลงัแสงอาทิตย ์ ไม่ตอ้งมีแบตเตอร์รีมีแสงอาทิตยก์็ใชไ้ดแ้ลว้ ใชช่้างลองไปศึกษาดู 

ผอ.กองช่าง ใชง้บขุดเจาะบ่อบาดาลประมาณ ,  ต่อ  บ่อ  เจาะบ่อพร้อมโซล่าเซลลไ์ม่น่าจะเกิน  

,   บาท  ถา้บ่อละประมาณ ,  บาท เป็นบ่อพร้อมซมัเมอร์ส  เจาะ  เมตรใชท้่อผกู ถา้ไม่มีไฟฟ้าใช้

ระบบปัมโมบายเครืองไถนาสูบเอา  จะใชไ้ดแ้ค่เลียงสัตว/์รดนาํผกั 

ประธานฯ เขตบา้นเราประมาณ  – 80 เมตร ก็มีนาํ สรุป .) กรณีไฟถึงเจาะบ่อซมัเมอร์ส  ประมาณ 

,  บาท  .) กรณีโซล่าเซลลไ์ฟไมถึ่ง  ประมาณ ,  บาท  การสร้างกรณีทีสาธารณะก็จะสะดวกกวา่ที

เอกชน  ทีเอกชนก็ตอ้งมีใบยินยอมสร้างและใหค้นอืนร่วมใช(้ไม่กนัรัว) 

นายประชา ระวงัเรืองชาวบา้นทีไม่ไดจ้ะโวยวายร้องเรียนได ้

ประธานฯ สอบถามมีสมาชิกฯท่านใดจะซกัถามอะไรอีกหรือไม่ -ปรากฏวา่ไม่มี-  

มติทีประชุม  :  รับทราบ  

ระเบียบวาระท ี 6    เรืองอืนๆ 

 .  หนงัสือสงัการ/ขอ้ราชการ 

ปลดัอบต. : ( .)แจง้ขอ้ราชการประชุมประจาํเดือนวนัที  กพ.อาํเภอ .โครงการบริหารจดัการขยะในพนืที 

ตามแผนปฎิบติัการ  วนั”แยกก่อนทิง” ยงัตอ้งดาํเนินการอยา่งเขม้ ใชห้ลกั  ช. ใชน้้อย/ใชซ้าํ/นาํกลบัมาใชใ้หม ่

.โครงการขดุลอกร่องนาํโดยนาํวสัดุทีไดจ้ากการขุดลอกมาเป็นค่าจา้งในการขดุลอก  อาํเภอเลือกต.หนองผอืและ

เทศบาลต.ท่าลี โดยให้ช่างจดัเตรียมสาํรวจโครงการ .การตงัศูนยป์ฏิบติัการเคลือนทีเร็วป้องกนัและช่วยเหลือผู ้

ประสพภยัแลง้ไฟป่าและการเผาออ้ย(สาํรวจปัญหา/วเิคราะห์ความรุนแรง/สรุปรายงาน/ให้ความช่วยเหลือ) . เรือง

การหา้มดืม/จาํหน่าย เครืองดืมแอลกอฮอลลใ์นสถานทีราชการ . เรืองโครงการจิตอาสา “เราทาํความดี เพอืชาติ 

ศาสน์ กษตัริย”์ ตอนนีเรืองใหท้อ้งถินจดังบอบรม “จิตอาสาภยัภิบติั”  50 คน งบประมารณ ,  บาทภายใน

เดือนกพ.นี  . การแจง้ประกาศการหา้มเผาป่าเผาหญา้เผาไร่ออ้ย ไดใ้หง้านปภ.ส่งใหผู้ใ้หญ่บา้นประกาศเตือน

ชาวบา้น หากพบเจอผูก้ระทาํดงักล่าวจะมีโทษตามกฎหมาย ทงัจบั/จาํคุก/ปรับ  ใหทุ้กท่านช่วยเตือนและช่วยกนั

เฝ้าระวงัหากเกิดเหตุรีบแจง้ให้อบต.งานป้องกนัภยัโดยตรงเลยก็ได ้ -  

งานพฒันาชุมชน  . แจง้มีกรณีเรียกเงินคืนเบียยงัชีพคนชรา ซึงมาทราบภายหลงัวา่เป็นผูไ้ม่มีสิทธิรับเบียดงักล่าว

เนืองจากไดรั้บเงินบาํนาญรายเดือน ของนายสมบูรณ์ พรหมพกัต ์ม.  จาํนวน ,  ระยะเวลารับเบีย  ปี 

. การโอนเงินระบบกรมบช.กลาง  ,  คน โอนไม่สาํเร็จ  คน เป็นผูสู้งอายทีุไม่มีวนัเกิด มีแต่ปีพ.ศ.ตอนนี

แกไ้ขรีบร้อยแลว้  รับเงินสดจาํนวน  คน 

.การแจง้ซกัซอ้มจ่ายเงินผูสู้งอาย ุ  ประเด็น การบริจาคเงินเขา้กองทุนสาํหรับผูไ้ม่ประสงครั์บเงินเบียยงัชีพ/การ

เปลียนแปลงหมายเลขบญัชี การปรับปรุงขอ้มูลในระบบ อบต.เราไม่มี/โอนเงินกรณีเป็นนกัโทษ ใหผู้บ้ญัชาการรับ

เงินแทนได/้กรณีจา่ยเงินก่อนกรมบช.กลางจะคืนเงินให้/กรณีเสียชีวติกรมฯยงัไม่ซกัซอ้มวา่ส่งเงินคืนทีใครระหวา่

กรมบช.กลางและอบต.*รบกวนหากมีการเสียชีวติรีบแจง้อบต./กรณีผูรั้บเงินบาํนาญมาขอใหน้าํเงินเขา้คืนเป็น 

รายไดแ้ผน่ดิน/กรณีจ่ายซาํซอ้นให้ประสานกรมบช.กลาง/                                      /การผิดพลาด.. 
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การผดิพลาดขอ้มูล  เครสจะไดเ้งินยอ้นหลงั/จะโอนเงินเขา้ก่อนวนัที  ทุกเดือน/การระงบัสิทธิผดิพลาดอืนๆ

ใหอ้บต.ประสานกรมส่งเสริมฯเช่นชือไม่ตรงสะกดผดิ 

มติทีประชุม รับทราบ 

ประธานฯ เรืองทีเคยคุยเรืองไปทศันศึกษาดูงานของปี   ส่วนตวัผมวา่ช่วงนีชะลอไปก่อนก็น่าจะเป็น

เรืองทีดี ยงัไม่พร้อมหลายๆอยา่ง ทงัเรืองงบประมาณและสถาณการณ์ทวัไปไม่เอืออาํนวย  ส่วนเรืองการจ่ายขาด

เงินสะสมก็ถือปฏิบติัตามระเบียบเหมือนทีเคยทาํมา ประชาชนมีความเดือดร้อนจริงๆ  และถา้นบัจากเดือนตุลาคม

มาจนถึงเมษายน  ถา้งบพฒันายงัไม่ออกเราก็ตอ้งมาพิจารรณาร่วมกนัในการประชุมสมยัสามญั  ดูเรืองความ

เดือดร้อนของประชาชนเป็นหลกั 

มติทีประชุม รับทราบ 

นางจารุวรรณ แจง้ . ปัญหาความเดือดร้อนชาวบา้นปากห้วยเรืองฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายบนถนนในหมู่บา้นที

ผูรั้บเหมาทาํตลิงทาํฟังไวเ้ส้นทางขึนไปแก่งโตน/เส้นนาํประปาส่วนภูมิภาค(เคยทาํเรืองมาครังหนึงแลว้) 

. ปัญหาความเดือดร้อนชาวบา้นปากหว้ยเรืองฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายจากลานมนัหจก.จนัทร์พาณิชย ์

รองอิสรภาพ เมือวานวนัที  ไดข้ีรถไปดูทีป้ายโครงการ และผูป้ระกอบการ(ผูรั้บเหมา)เขารับปากจะทาํซ่อม

ถนนใหจ้ะถามใหอี้กรอบหนึงวา่จะดาํเนินการเมือใด  ส่วนเรืองฝุ่ นละอองหจก.จนัทร์พาณิชย ์ชาวบา้นก็เขา้มาหา

ผม สีทงัคืน จะนดัออกไปดูพืนทีโดยเร็ว 

มติทีประชุม รับทราบ 

นางผาณิตา แจง้เรือง . การรับชุดจิตอาสา ทีมีการลงเพมิเติง ในวนัที  กุมภาพนัธ์ เวลา .  น.ทีหอ้ง

ประชุมราชสีห์ อาํเภอท่าลี  การแต่งกายเสือเหลือง        

. การเรียนรวมของศูนยพ์ฒันาบา้นหาดพระ อบต.ไดมี้การไปประชุมร่วมกบัหมู่บา้น กรรมการศูนยฯ์ ทีประชุมมี

ความเห็นตกลงร่วมกนัใหม้ีการเรียนรวมศูนยไ์ปทีศูนยบ์า้นปากหว้ย เด็กนกัเรียนปัจจุบนัจาํนวน  คน ปีหนา้คาด

วา่จะเหลือ  คน 

มติทีประชุม รับทราบ 

นายด่วน สอบถามช่างมีการรังวดัลาํนาํสอบถามเขาวา่จะเอาดินทรายไปขาย ไดห้รือ 

ผอ.กองช่าง เป็นโครงการของอาํเภอตามทีท่านปลดัแจง้โครงการขดุลอกร่องนาํโดยนาํวสัดุทีไดจ้ากการขุด

ลอกมาเป็นค่าจา้งในการขดุลอก   ไม่มีงบฯผูรั้บเหมาตอ้งเอาทรายทีขดุไปใชป้ระโยชน์เอง 

นายประชา สอบถามเรืองทีดินออกเอกสารติดตลิงริมนาํไดเ้ลยหรือ  

ผอ.กองช่าง ไม่ปกติตอ้งกนัทีสาธารณะ 

ประธานฯ           สอบถามวา่มีท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่   

ปรากฏวา่ไม่มี   

นดัประชุมคราวถดัไป วนัที  กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. แต่งกายชุดสุภาพ 

 ปิดประชุมเวลา  .  น. 

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

              (นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย)                                                                 (นายลาํพนู  จนัทอง)                         

 เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือ                        ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื 


