
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 

แจง้ระเบียบวาระการประชุมสมยัสามญัที   /  ครังที ว่ามี  วาระ  

มติทีประชุม            รับทราบ   

ระเบียบวาระที  2  เรืองการรับรองรายงานการประชุมครังทีแล้ว (วันที    เมษายน  พ.ศ. ) 

ประธานฯ ไดเ้ชิญให้สมาชิกฯไดต้รวจรายรายงานการประชุมครังทีแลว้ตามเอกสารทีส่งไปพร้อมหนงัสือ 

และไดข้อมติทีประชุม 

มติทีประชุม             มีมติรับรองรายงานการประชุมครังทีแลว้  อยา่งเป็นเอกฉนัท ์ 

ระเบียบวาระที  3    เรืองกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที      เรืองทคีณะกรรมการทีสภาท้องถินตังขึนพิจารณาแล้วเสร็จ(ถ้ามี) 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที      เรืองนาํเสนอเพือโปรดพิจารณา 

 .  เรืองการจดังานกิจกรรมวนัครอบครัว/วนัผูสู้งอายุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  

ประธานฯ เชิญท่านผูบ้ริหาร/ส่วนทีเกียวขอ้งชีแจงรายละเอียด 

นายอยัเรศ(รษก.นายกฯ) การจดังานกิจกรรมวนัครอบครัว/วนัผูสู้งอาย ุประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  วนัที  

เมษายน นีจดัทีวดัใหม่เจริญธรรม เวลา .  น. – 16.30 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมในวนัเวลาดงักล่าว 

จพง.พช. การจดังานฯตงังบประมาณไว ้ ,  บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได ้และอาทิตยที์ผา่นมาได้

ตรวจเช็คสูงอาย ุ  ปีขึนไป จาํนวน ,  คน  หมู่ที  จาํนวน  คน   หมู่ที   จาํนวน  คน หมู่ที  จาํนวน  คน   

หมู่ที  จาํนวน  คน หมู่ที  จาํนวน  คน  หมู่ที  จาํนวน  คน หมู่ที  จาํนวน  คน หมู่ที  จาํนวน  

คน หมู่ที  จาํนวน  คน หมู่ที  จาํนวน  คนซึงมีจาํนวนทีตอบรับเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัดงักล่าวรวมทงัสิน  

จาํนวน  ,  คน  งบประมาณ ,  บาท รายละเอียดตามกาํหนดการทีนาํเรียนและแจกท่านในทีประชุม 

มติทีประชุม             รับทราบ                    

 .  เรืองโครงการประกวดหมู่บา้น/ชุมชนสะอาด ประจาํปี พ.ศ.  

ประธานฯ เชิญผูบ้ริหารชีแจงให้ทีประชุมทราบ 

นายอยัเรศ(รษก.นายกฯ) โครงการประกวดหมู่บา้น/ชุมชนสะอาด ประจาํปี พ.ศ.  ไดอ้อกคาํสงั ที /  /เรือง.. 
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เรือง แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการประกวด”หมู่บา้นสะอาด” มีท่านประธานฯ,รองฯ,ตวัแทนสมาชิกหมู่บา้นละ  ท่าน   รางวลัชนะที  

,  บาท ที  ,  บาท ที  ,   บาท ชมเชย  รางวลัๆ ละ ,  บาท  ค่าอืนๆ  รวมงบประมาณ ,  บาท รายละเอียดเชิญปลดัชีแจง

เพิมเติม 

ปลดัอบต. ตามทีกระทรวงฯใหด้าํเนินการ”แผนปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน  จงัหวดัสะอาด” พ.ศ.   เพือให้มีทุกส่วน

มีส่วนร่วมในการจดัการขยะ มุ่งสู่การแกไ้ขปัญหาขยะอยา่งยงัยนื อบต.จึงไดจ้ดัให้มีการประกวดหมู่บา้นสะอาดขนึ โดยหลกัเกณฑก์าร

ประเมินการประกวดการจดัการขยะมูลฝอย “หมู่บา้น/ชุมชนสะอาด”มีดงันี 

) ร้อยละของครัวเรือนในพนืทีองคก์รปกครองปกครองส่วนทอ้งถินทีเขา้ร่วมเครือข่าย“อาสาสมคัรทอ้งถินรักษโ์ลก” เพือ

ส่งเสริมการจดัการขยะมูลฝอย 

2) ในหมู่บา้น/ชุมชน มีการจดัตงัจุดรวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชน 

) การจดักิจกรรมการนาํขยะมูลฝอยชุมชนกลบัมาใชป้ระโยชน์ในพืนทีของหมู่บา้น/ชุมชน 

) อาสาสมคัรทอ้งถินรักษโ์ลกหรืออาสาสมคัรอืนๆในพนืทีของหมู่บา้น/ชุมชน ในช่วงเดือนตุลาคม  – 

มิถุนายน  

)ร้อยละของครัวเรือนในหมู่บา้น/ชุมชนมีการจดัทาํถงัขยะอินทรียห์รือขยะเปียก 

) การสร้างความร่วมมือในการลดปริมาณและคดัแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาํเนิดมูลฝอย 

) หมู่บา้น/ชุมชน มีนวตักรรมในพืนที 

) หมู่บา้น/ชุมชน มีการจดัการขยะทวัไป 

)  หมู่บา้น/ชุมชน มีการรณรงคใ์หมี้การงดใชโ้ฟม (No Form) ในการจดังานต่างๆ   

รายละเอียดอืนๆ ประกอบการใหค้ะแนนตามเอกสารทีนาํเรียนและแจกในทีประชุม  ทงันีอบต.จะนดัประชุมคณะกรรมการและท่าน

ผูใ้หญ่บา้นกาํนนัในวนัที  เมษายน   และแต่งตงัคณะกรรมการประเมินฯอีกครังหนึง  

ประธานฯ  อยากใหทุ้กท่านให้ความสาํคญัจะติด . เรืองกาํนนัผูใ้หญ่บา้น/สมาชิกอบต.ไม่ขดัแยง้กนั ตอ้งทาํดว้ยช่วยกนั . ให้

ความสาํคญัอยา่ให้แต่เงินรางวลัน่าจะมีเงินสนับสนุนดว้ย  เป็นเรืองพฤติกรรมใจตอ้งพร้อม ก็ยากอยูท่ีจะบงัคบัชาวบา้นทาํ อบต.ถา้ให้

งบสนบัสนุนหมู่บา้นให้ดาํเนินการผดิระเบียบกฎหมายไหมไดไ้หม  ก็จะเป็นเหมือนคราวทีแลว้ทีเคยประกวดไม่พร้อมเท่าไหร่ จาํทีมี

การประเมินระดบัจงัหวดัทีบา้นปากหว้ย หมู่ที  ไดไ้หม ท่านรองโสภณ ถามเรืองเราจะทาํให้เรืองการบริหารจดัการขยะทีเป็นรูปธรรม

ไดอ้ยา่งไร  ท่านนายอาํเภอตอบให้ตงังบของทอ้งถิน 

ปลดัอบต.ฯ ตงังบอบรมให้ความรู้ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะได ้ ตงัตามแนวทางหนงัสือสังการเรือง การจดังาน

ตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการฯ จะมีรายละเอียดวา่เบิกเป็นค่าอะไรไดบ้า้ง สตง.ตรวจงานตาม

หนงัสือสงัการฯ  

นายพนัธ์  เห็นควรให้มีการจดัทาํโครงการ ผลทีไดคื้อบา้นเราสะอาดเรียบร้อยปลูกผกักินผกัปลอดสารพิษเนืองจากปลูกกินเอง 

นายประชา การทาํตามโครงการดงักล่าว หมู่ที  ก็จะยากหน่อยครับ คงไม่เอารางวลั มีตลาดสดควบคุมเรืองขยะยากมาก 

นางมลณิษา หมู่ที  จะสมคัรใหท้างหมู่บา้นวนันีเลย  อยากให้หมู่บา้นสวยสะอาด ถึงแมเ้ราไม่ไดร้างวลัแต่ไดล้งมือทาํกคุ็ม้ /มติ.. 
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มติทีประชุม             รับทราบ/ดาํเนินการต่อไป                    

ระเบียบวาระที  6  : เรือง  อืน  ๆ  ( ถ้ามี ) 

  6.1 หนังสือสงัการ/ขอ้ราชการ 

นางมลณิษา งานโครงการถนนเพอืการเกษตรทุกสายใหท่้านรองอยัเรศเลือกวสัดุคดัเลือกทีดีๆให้เอาดินจากภูซาง

ทุกโครงการ ผลงานออกมาดีชาวบา้นจะไดไ้ม่ตาํหนิ จะเริมทาํโครงการเมือไหร่/งานโครงการตามขอ้บญัญติังบฯ

ดาํเนินการถึงไหนแลว้กีโครงการ **เวลาผูรั้บเหมาเขา้หนา้งานให้แจง้สมาชิกอบต.ดว้ย 

นายอยัเรศ(รษก.นายกฯ) ครับจะเลือกวสัดุคดัเลือกทีดีๆ/จะเร่งดาํเนินการ เริมจาก , , ,  /งานโครงการตาม

ขอ้บญัญติังบฯ ทาํไป -  หมู่บา้นแลว้ แต่ก็ยงัไม่แลว้เสร็จ จะเร่งดาํเนินการใหดี้ทีสุด 

นายพนัธ์ เสาไฟฟ้าจุดหนา้บา้นนายวนัณาใกลบ้า้นครูสมยั เสาเอียงอนัตรายให้รองอิสรภาพช่วยดูให้ดว้ย 

นายด่วน สายไฟฟ้าซ.เจริญสว่างสายไฟมนัขาดสายทองแดงจะไปติดชายคาบา้นอนัตรายอยากใหไ้ปซ่อมก่อน

(จุดร้านซ่อมรถ) 

นางจารุวรรณ ไฟฟ้าจุดคอหกัใหแ้กใ้หเ้ลย มีชาวบา้นบอกใหแ้กใ้หจ้นท.บอกวา่ใหส้.อบต.แจง้มาก่อน ใหบ้อกจนท.

หากออกไปกด็ูความรียบร้อยทาํให้เลยเล็กๆนอ้ยๆไฟกส็ว่างอยู ่

นายประชา .หมู่  ฝากมาโครงการถนนทีมีการวางท่อฯมนัไม่เป็นไปตามทีสาํรวจท่านรองอยัเรศดูใหค้รบจุด

ดว้ยสายห้วยเหียะกเ็อาท่อทีแตกไปลงไว ้ .ไฟฟ้าใกลจ้ะหยดุสงกรานตแ์ลว้เร่งให้จนท.ทาํดว้ย 

นายอิสรภาพ ครับจะเร่งจนท. สัปดาห์ก่อนอบต.นาํแคมยมืรถขยะเก่าไปรถเขาชาํรุด/เรืองหลอดเราขนัน็อตให้โยก

ไดก่้อนแลว้จะดาํเนินการให ้

มติทีประชุม             รับทราบ/ดาํเนินการต่อไป                    

ประธานฯ มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ 

ปรากฏว่าไม่มี 

ปิดประชุม เวลา .  น. 

 

                                                                                      (ลงชือ)    สุดาพร  ทอพิมาย   ผูบ้นัทึกการประชุม        

                                                                                               ( นางสาวสุดาพร   ทอพิมาย ) 

                                                                                       เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือ 

  (ลงชือ)    ลาํพูน  จนัทอง    ผูต้รวจสอบ 

                  ( นายลาํพูน  จนัทอง ) 

 ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื 

 

 


