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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 



บันทึกรายงานการประชุมการสมัยสามัญที   /   ครังที   

วันที    เมษายน  พ.ศ.  

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหนองผือ 

เปิดประชุมเวลา  .  น. 

              โดยมีนายลาํพนู  จนัทอง  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื ทาํหนา้ทีเป็นประธาน 

ในทีประชุม  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื ทาํหนา้ทีเป็นเลขาฯ  ในที

ประชุม  ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี 

ระเบียบวาระที 1  เรืองประธานแจ้งให้ทปีระชุมทราบ 

1.3 แจง้ระเบียบวาระการประชุมสมยัสามญัที   /  ครังที ว่ามี  วาระ  

1.4 วนันีมีสมาชิกฯลาต่อประธาน  ท่าน คือ นางมลณิษา มณีไวย ์สมาชิกฯหมู่ที  ติดภาระกิจประชุมทีจงัหวดั 

มติทีประชุม            รับทราบ   

ระเบียบวาระที  2  เรืองการรับรองรายงานการประชุมครังทีแล้ว (วันที    กุมภาพนัธ์  ) 

ประธานฯ ไดเ้ชิญให้สมาชิกฯไดต้รวจรายรายงานการประชุมครังทีแลว้ตามเอกสารทีส่งไปพร้อมหนงัสือ 

และไดข้อมติทีประชุม 

มติทีประชุม             มีมติรับรองรายงานการประชุมครังทีแลว้  อยา่งเป็นเอกฉนัท ์ 

ระเบียบวาระที  3    เรืองกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที      เรืองทคีณะกรรมการทีสภาท้องถินตังขึนพิจารณาแล้วเสร็จ(ถ้ามี) 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที      เรืองนาํเสนอเพือโปรดพิจารณา 

 .  เรืองการรายงานติดตามและประเมินแผนพฒันาสีปี  (พ.ศ.  –พ.ศ. ) 

ประธานฯ เชิญนายกอบต.ชีแจงให้ทีประชุมทราบ 

นายกฯ อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติม(ฉบบัที ) 

พ.ศ.  ส่วนที  มาตรา  ( ) นายกอบต.มีอาํนาจหนา้ทีจดัทาํแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ประกอบ

กบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (ฉบบั ที ) พ.ศ.  

หมวดที  ข้อ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถนิมีอํานาจหน้าท ี..( ) รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถนิ เพือเสนอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา

ต่อสภาฯ และคณะกรรมการพฒันาท้องถนิ  พร้อมทงัประกาศผลการติดตามประเมินแผนพฒันาให้ประชาชนใน

ท้องถินทราบในทีเปิดเผย ภายใน  วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  วัน  โดยอย่างน้อยปีละ  ครัง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 บดันีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื โดยคณะกรรมการติดตามฯ/คณะกรรมการพฒันาทอ้งถินของอบต.และคณะ

ผูบ้ริหารได ้   ดาํเนินการจดัทาํการติดตามแผนพฒันาสี  (พ.ศ.  –พ.ศ. )เสร็จเรียบร้อยแลว้        /ตามเอกสาร… 
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ตามเอกสารทีจดัส่งใหท่้านสมาชิกฯ   แลว้ หากท่านใดจะมีขอ้ประเด็นเพมิเติมให้    แจง้ในทีประชุม รายละเอียดให้

เจา้หนา้ทีทีรับผดิชอบงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน ชีแจงให้ทราบต่อไป                                

จนท.ฯ รายงานการติดตามแผนพฒันาสี  (พ.ศ.  –พ.ศ. ) 

 ตามเอกสารทีแจกในทีประชุม      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาของอปท.(ฉบบัที ) 

พ.ศ.  “กาํหนดใหอ้ปท.ตอ้งติดตามและประเมินแผนพฒันาอยา่งนอ้ยปีละสองครังภายในเดือนเมษายนและภายใน

เดือนตุลาคมของปี  เพอืเป็นเครืองมือในการใชง้บประมาณ วสัดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทอ้งถินตอบสนองความตอ้งการของประชาชน”  ภายใต้

วิสัยทศัน์     

  “พฒันาโครงสร้างพืนฐานครอบคลุมทุกพืนที  เนน้การมีส่วนร่วมและพฒันาคุณภาพชีวิต  สร้างเศรษฐกิจ

มนัคง  ดาํรงไวซึ้งหลกัธรรมาภบิาล  ภายใตห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง  นาํสู่ประชาคมอาเซียน”   

 ส่วนรายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารและทีเจา้หนา้ทีวิเคราะห์นโยบายและแผนไดน้าํเสนอตามเอกสารทีแจก

ให/้ตามทีไดข้อปรับเปลียนในทีประชุม จาํนวน  แผ่น  บท  ตงัแต่ ตุลคม  - กุมภาพนัธ์  ดาํเนินการ ตาม

แผน   ยทุธศาสตร์ ดงันี 

 .ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการโครงสร้างพืนฐานและเทคโนโลย-ีสารสนเทศ 

จาํนวน  โครงการจากทงัหมด  โครงการ คิดเป็นร้อยละ .  

 .ยทุธศาสตร์การพฒันาคน สังคม คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ความมนัคงเพือสังคม

สงบสุข จาํนวน  โครงการจากทงัหมด  โครงการ คิดเป็นร้อยละ .  

 .ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหารจดัการทีดีและการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน จาํนวน  

โครงการจากทงัหมด  โครงการ คิดเป็นร้อยละ .  

 .ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมการท่องเทียว เพอืเพมิขีดความสามารถในการแข่งขนั และการกีฬา 

จาํนวน  โครงการจากทงัหมด  โครงการ คดิเป็นร้อยละ .  

 .ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการศึกษาศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถินและภูมิปัญญาทอ้งถิน จาํนวน  

โครงการจากทงัหมด  โครงการ คิดเป็นร้อยละ .  

 .ยทุธศาสตร์การพฒันาการป้อกนับรรเทาสาธารณภยัและการจดัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติสิงแวดลอ้ม 

จาํนวน  โครงการจากทงัหมด  โครงการ คิดเป็นร้อยละ .  

 .ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การคา้ การลงทุนเชือมโยงกบัประเทศเพือน

บา้น จาํนวน - โครงการจากทงัหมด  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  

ประธานฯ เชิญท่านสมาชิกฯซกัถาม 

นายประชา หนา้  เงินค่ากระแสไฟ , .  บาท เป็นเงินอุดหนุนจากส่วนกลางใช่หรือไม่ 

ผอ.กองคลงั ใช่ค่ะกรมฯจดัสรรมาให้อุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์

ประธานฯ หนา้ / ยุทธศาสตร์ที  .  บาท คือค่าอะไรและอยูร่ะหว่าง ดาํเนินการ  โครงการ /น่าจะเป็น.. 
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น่าจะเป็นถนนหนทาง อยากทราบวา่ทีรอดาํเนินการมีบา้นไหนบา้ง 

ผอ.กองคลงั  .  บาท คือคา่บริการปลด-สับอุปกรณ์ตดัตอนแรงสูง(กองช่าง)/ทาํสญัญาแลว้ หมู่ , ,  และราง

ระบายนาํอีก  โครงการ ทเีหลือให้ช่างกาํหนดราคากลาง 

ประธานฯ อยากใหเ้ร่งดาํเนินการโครงการเพราะงบประมาณเราน่าจะพร้อมแลว้ 

ผอ.กองคลงั ติดขดัเรืองการควบคุมงานช่างดว้ย 

ประธานฯ เชิญปลดัฯชีแจงขอ้ระเบียบเกียวกบัแผนพฒันา 

ปลดัอบต. ตามหนงัสือด่วนทีสุด ที มท . / ว  ลงวนัที  ตุลาคม  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจดัทาํ

และประสานแผนพฒันาทอ้งถินสีปี (พ.ศ.  – 2564)  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  /ตามระเบียบ.. 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (ฉบบัที ) พ.ศ.   

กระทรวงฯมีการปรับปรุงแนวทางการจดัทาํแผนฯของทอ้งถินให้มีความสอดคลอ้งกบั แผนพฒันาจงัหวดั                  

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยกาํหนดใหแ้ผนฯทอ้งถินมีระยะเวลา  ปี และ

ตอ้งใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถดัไป ช่วงปีแรกให้นาํแผน  ปีเก่ามาทบทวนปรับเป็นแผนฯ  

ปี(พ.ศ.  – 2564) โดยในระยะเริมแรกให้ทาํในเวทีระดบัตาํบลก่อน   ซึงทาํแลว้ในวนัที  ตค.    

 สาํหรับวนันีเป็นขนัตอนการให้ความเห็นชอบจากสภาทอ้งถินพจิารณาการใหค้วามเห็นชอบการติดตามแผนพฒันา

ทอ้งถิน  (พ.ศ.  –พ.ศ. ) อาศยัอาํนาจตาม พรบ.สภาตาํบลและอบต. พ.ศ.  [ แกไ้ขเพมิเติมถึง (ฉบบัที ) 

พ.ศ. ] หมวดที  ส่วนที  มาตรา  สภาอบต.มีหนา้ที ( ) ให้ความเห็นชอบแผนพฒันาอบต.ประกอบกบัระเบียบ

ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถินฯลฯ  

**แจง้ระเบียบมท.ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาของอปท.(ฉบบัที ) พ.ศ. ขอ้  แกไ้ขคาํว่า “แผนพฒันาทอ้งถินสีปี”

เป็น“แผนพฒันาทอ้งถิน” ขอ้  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระคราวละสีปี อาจไดรั้บคดัเลือกอีกได ้ขอ้  เพอื

ประโยชน์ของประชาชน การเพิมเติมแผนพฒันาทอ้งถิน ใหด้าํเนินการตามขนัตอนได ้แลว้ส่งร่างแผนฯทีเปลียนแปลง

ใหส้ภาฯพจิารณาตามมาตรา  แห่งพรบ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.  ดว้ย ขอ้ ( )รายงานผล

และเสนอความเห็นซึงไดจ้ากการติดตามแผนพฒันาทอ้งถินต่อผูบ้ริหารเพอืใหผู้บ้ริหารเสนอต่อสภาและ

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน พร้อมทงัปิดประกาศตามระเบียบฯ อยา่งนอ้ยปีละหนึงครังภายในเดือนธันวาคมของทุก

ปี  **ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ตค.  มีผลนับถดัจากวนัประกาศ 

ประธานฯ                มีสมาชิกท่านใดสงสยั หรือจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ 

-ปรากฏวา่ไม่มี -    จึงขอมติทีประชุมในการพจิารณาการรายงาน พิจารณาการใหค้วามเห็นชอบการติดตามแผนพฒันา

ทอ้งถิน  (พ.ศ.  –พ.ศ. )                                                                                                

มติทีประชุม รับทราบ/ดาํเนินการทีเกียวขอ้งต่อไป 

 .   เรืองการรายงานสถานะการเงินการคลงั 

ประธานฯ เชิญนาํเสนอต่อสภาฯ 

ผอ.กองคลงั   มีความประสงคแ์จง้ยอดเงินสะสม และเงินทุนสาํรองเงินสะสม ณ วนัที    มีนาคม    ดงันี / .เงิน.. 
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1. เงินสะสม ณ  วนัที   มีนาคม            จาํนวน                     , , .       บาท  

หกั  บญัชีลูกหนี  - ภาษีโรงเรือนและทีดิน      จาํนวน                           , .       บาท  

- ภาษีบาํรุงทอ้งที           จาํนวน                              830.02      บาท  

- ภาษีป้าย                   จาํนวน                               .       บาท  

                    บญัชีลูกหนีเงินสะสม                           จาํนวน                           , .       บาท  

                    บญัชีลูกหนีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  จาํนวน                          , .       บาท  

                คงเหลือเงินสะสมทีนาํไปบริหารได ้                จาํนวน                     , , .      บาท  

2. เงินทุนสาํรองเงินสะสม ณ วนัที    มีนาคม         จาํนวน           , , .     บาท  

  อนึง ในการพิจารณานาํเงินสะสมไปใชต้ามอาํนาจหนา้ที องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตอ้งคาํนึงถึงสถานะ 

ทางการคลงัและเสถียรภาพในระยะยาว ทงันี ควรพิจารณากนัเงินสะสมเพอืไวใ้ชจ่้ายเป็นคา่ใชจ่้ายประจาํและกรณี

ฉุกเฉินทีมีสาธารณภยัเกิดขึน ดงันี  

เงินสะสมทีนาํไปบริหารได ้ณ วนัที    มีนาคม      จาํนวน       , , .     บาท    กนัไวเ้พือ        

1.  เพือสาํรองจ่ายงบบุคลากร (ประมาณ  เดือน * , , )  =       7,850,000.00   บาท  

2.  เพือเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงานและกรณีทีมาธารณภยัเกิดขึน (ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี  ( , , * %)                     =       , , .    บาท  

คงเหลือเงินสะสมทีสามารถนาํไปพจิารณาใชจ่้ายเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.   จาํนวนทงัสิน  , , .   

บาท   ในการพิจารณานาํเงินสะสมไปใชต้ามอาํนาจหนา้ที  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตอ้งคาํนึงถึงสถานะทางการ

เงินการคลงั และเสถียรภาพในระยะ ทงันี ควรพิจารณากนัเงินสะสมเพือไวใ้ชจ่้ายประจาํและกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณ

ภยัเกิดขึน  เงินสะสมทีนาํไปบริหารได ้ ณ วนัที    มกราคม    จาํนวน , , .   บาท และพร้อมแนบ

ระเบียบทีเกียวขอ้ง  ตามเอกสารทีแจกใหที้ประชุมและเอกสารทา้ยบนัทึกการประชุม 

มติทีประชุม รับทราบ 

 .   เรืองการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ.  

ประธานฯ เชิญผูบ้ริหารนาํเสนอต่อสภาฯ                                                                  

รองนายกฯรักษาราชการฯ :ตามทีท่านสมาชิกสภาฯไดส่้งเรืองรายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสืบเนือง

ดว้ยถนนทีประชาชนใชใ้นการสัญจรไปมาและขนยา้ยผลผลิตทางการเกษตรในปัจจุบนัมีสภาพชาํรุดมาก  เนืองจากมี

จาํนวนหลายเส้นทางและไม่ไดป้รับปรุงซ่อมแซมได้ทวัถึงและเพียงพอต่อความเดือดร้อนและความตอ้งการของ

ประชาชนเพราะงบประมาณรายจ่ายประจาํปีมีจาํนวนนอ้ย     ไม่เพียงพอในการจดัสรรงบประมาณมาดาํเนินการ 

                                                                  /แกไ้ขปัญหา.. 
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แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดงักล่าว    หากไม่ดาํเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทาํให้การสัญจรไปมาและ 

การขนยา้ยผลผลิตทางการเกษตรไดรั้บความเสียหาย ส่งผลต่อความเป็นอยูข่องประชาชนในการสัญจรไป-มา  จึงทาํ

ให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน  และได้มีสมาชิกสภาอบต.หนองผือ/ประชาชนแจ้งความเดือดร้อนเขา้มาทีสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื   และงานการบริหารสถานีสูบนาํดว้ยไฟฟ้าบา้นเมียง  หมอ้แปลงไฟฟ้าชาํรุดมาก

ชาวบา้นเกษตรกรเดือดร้อนหนกัมากเขา้มาร้องทุกขด์ว้ยตนเองบ่อยครังแมอ้บต.ไดจ้ดัทาํส่งเรืองขอรับการสนับสนุน

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสําหรับค่าปรับปรุง

ซ่อมแซมสถานีสูบนาํดว้ยไหฟฟ้า ตามหนงัสือที ลย /  ลงวนัที  พฤศจิกายน  ขอไปทงั  สถานีฯแต่

ไม่ทนัต่อความเดือดร้อนและความตอ้งการของประชาชนทีจะตอ้งสูบนาํทาํนาขา้วจึงตอ้งเสนอขอใชเ้งินสะสมดว้ย**

ทงันีหากไดง้บจากกรมส่งเสริมฯจะนาํชุดหมอ้แปลงไฟฟ้าดงักล่าวไวค้อยเสริมกรณีมีการชาํรุดเดือดร้อน ประกอบกบั

มีหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ทีมท . /ว  ลวท  ธันวาคม  เรือง  แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินเพือสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเขม้แข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน ขอ้  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลว้เห็นว่า อปท.มีอาํนาจหนา้ทีตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะ

เพือประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน สามารถนาํเงินสะสมไปใชเ้พือแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

ตามอาํนาจหนา้ที และสนบัสนุนการดาํเนินงานตามนโยบายของรัฐได ้

จึงขอเสนอสภาพจิารณาจ่ายขาดเงินสะสม จาํนวน   โครงการ เป็นเงินทงัสิน , ,  บาท 

โดยมีรายละเอียดโครงการตามเอกสารทีแจกใหใ้นทีประชุมดงันี 

1.)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนาํดว้ยไฟฟ้า  บา้นเมียง  สถานทีดาํเนินงาน  บา้นปากหว้ย  หมู่ที   ตาํบลหนอง

ผือ  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย ปริมาณงาน รายการเครืองสูบนาํ หมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด  เควีเอ  เฟส  ไซเกิล  จาํนวน 

 ชุด(รวมค่าติดตงั) จาํนวนเงิน  ,  บาท ตามแบบทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือกาํหนด 

.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายหาดแดง 

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นหนองผอื  หมู่ที 1  ตาํบลหนองผือ  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 800.00 เมตร  พนืที 3,200.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย    

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 150.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  

จาํนวนเงิน  ,  บาท ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายนาคาํสะดึง - นาผอื 

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นหนองผอื  หมู่ที 1  ตาํบลหนองผือ  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 700.00 เมตร  พืนที 2,100.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  

 

 

 

                                                                                                                                                                    /ลง.. 
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ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 125.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  

จาํนวนเงิน  ,9  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายหลงัโรงเรียนแยกหาดหินหมืน - แยกสองคอน 

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นหนองผอื  หมู่ที 1  ตาํบลหนองผือ  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร  พนืที 7,500.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย    

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 200.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  

 จาํนวนเงิน  ,3  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายนาหลวง    

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นปากคาน  หมู่ที 2  ตาํบลหนองผือ  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร  พืนที 4,500.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย    

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 180.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  

จาํนวนเงิน  ,5  บาท    ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายหาดใหญ่ 

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นปากคาน  หมู่ที 2  ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 1,400.00 เมตร  พืนที 4,200.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย    

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 150.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  

จาํนวนเงิน  ,3  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายห้วยสูบ 

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นปากคาน  หมู่ที 2  ตาํบลหนองผือ  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 400.00 เมตร  พนืที 1,200.00 ตารางเมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย    

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 100.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  

จาํนวนเงิน  ,7  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายห้วยปอ 

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นปากคาน  หมู่ที 2  ตาํบลหนองผือ  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย 

ปริมาณงานขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร พนืที 6,000.00 ตารางเมตร ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย    

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 141.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  

 จาํนวนเงิน  ,2  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายหาดหลวง 

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นหาดพระ  หมู่ที 3  ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  พนืที 4,000.00 ตารางเมตร        

                                                                                                                                                  /ปรับแต่ง… 
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ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย    

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 102.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  

จาํนวนเงิน  ,9  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายหาดยาว 

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นหาดพระ  หมู่ที 3  ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  พืนที 4,000.00 ตารางเมตร  

 ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย    

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 100.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  

 จาํนวนเงิน  ,7  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายแยกหว้ยพระใหญ่ 

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นหาดพระ  หมู่ที 3  ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 500.00 เมตร  พนืที 2,000.00 ตารางเมตร   

ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย    

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 120.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  

 จาํนวนเงิน  ,  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายห้วยพระเล็ก 

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นหาดพระ  หมู่ที 3  ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 500.00 เมตร  พนืที 2,000.00 ตารางเมตร   

ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย    

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 100.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  

 จาํนวนเงิน  ,1  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพือการเกษตร  สายห้วยเปียก 

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นหาดพระ  หมู่ที 3  ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 700.00 เมตร  พนืที 2,800.00 ตารางเมตร   

ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย    

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 100.00 ลูกบาศก์เมตร   

พร้อมปรับเกลียเรียบ  

 จาํนวนเงิน  ,5  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพือการเกษตร  สายโสกม่วง  

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นขอนแก่น  หมู่ที 4  ตาํบลหนองผือ  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร  พนืที 8,000.00 ตารางเมตร    /ปรับแต่ง… 
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  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย    

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 120.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  

 จาํนวนเงิน  ,8  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายแก่งหินลาด 

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นขอนแก่น  หมู่ที 4  ตาํบลหนองผือ  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  พืนที 3,000.00 ตารางเมตร   

ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย    

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 110.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  

จาํนวนเงิน  ,4  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายซาํทองนอ้ย 

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นขอนแก่น  หมู่ที 4  ตาํบลหนองผือ  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 2,500.00 เมตร  พืนที 10,000.00 ตารางเมตร   

ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย    

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 140.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  

 จาํนวนเงิน  ,4  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 
             

.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายนาชมซืน 

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นเมียง  หมู่ที    ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง .  เมตร  ยาว , .  เมตร  พืนที , .  ตารางเมตร   

ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย    

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย .  เมตร  จาํนวน .  ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  

 จาํนวนเงิน ,  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายห้วยเฮืย 

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นเมียง  หมู่ที 5   ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย 

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร  พนืที 4,500.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย    

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 130.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ  

จาํนวนเงิน  ,7  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

19.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายหว้ยฮุง้         

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นเมียง  หมู่ที 5   ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 1,400.00 เมตร  พนืที 4,200.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย     

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 80.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,7  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด                    /20.)โครงการ  … 
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20.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายหว้ยเดือ         

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นเมียง  หมู่ที 5   ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร  พนืที 8,000.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย     

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย .  เมตร  จาํนวน .  ลูกบาศกเ์มตร วางท่อระบายนาํขนาด ๐ 0.40x1.00 เมตร 

จาํนวน 21 ท่อน   ท่อระบายนาํขนาด ๐ 0.60x1.00 เมตร จาํนวน 14 ท่อน  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,8  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

21.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  ซอยปราบเซียน         

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นปากหว้ย  หมู่ที 6   ตาํบลหนองผือ  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 600.00 เมตร  พนืที 1,800.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย      

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 100.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,9  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

22.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายนาหนองห่ม         

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นปากหว้ย  หมู่ที 6   ตาํบลหนองผือ  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 1,300.00 เมตร  พนืที 3,900.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย     

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 200.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,800 บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  

23.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายนาโคกชา้ง         

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นปากหว้ย  หมู่ที 6   ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร  พืนที 600.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย      

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 120.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,000 บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  

24.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายซาํป่าสัก          

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นปากหว้ย  หมู่ที 7   ตาํบลหนองผือ  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 1,200.00 เมตร  พนืที 3,600.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย     

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 120.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,9  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

25.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  ห้วยสาํราญ         

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นปากหว้ย  หมู่ที 7   ตาํบลหนองผือ  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 3,000.00 เมตร  พนืที 9,000.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย     

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 220.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,7  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด     /26.โครงการ...   
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26.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพือการเกษตร  สายนาเหนือ         

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นปากหว้ย  หมู่ที 7   ตาํบลหนองผือ  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 600.00 เมตร  พืนที 1,800.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย      

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 80.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,7  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

27.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายหว้ยป่าเบียก        

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นเมียง  หมู่ที 8   ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 4,000.00 เมตร  พนืที 16,000.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย     

  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 200.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,9  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

28.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายซาํผกัคาว         

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นเมียง  หมู่ที 8   ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร  พนืที 4,500.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย     

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 140.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,700 บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  

29.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพือการเกษตร  สายนาสมซืน         

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นเมียง  หมู่ที 8   ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 700.00 เมตร  พืนที 2,100.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย      

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 60.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,7  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

30.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายซาํบอน         

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นเมียง  หมู่ที 8   ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 1,500.00 เมตร  พนืที 4,500.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย     

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 110.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,8  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

31.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายไร่สีแร่         

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นเมียง  หมู่ที 8   ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 500.00 เมตร  พืนที 1,500.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย      

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 100.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,9  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

32.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายหว้ยนกแซว /สถานที...      
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สถานทีดาํเนินงาน  บา้นเมียง  หมู่ที 9   ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 2,000.00 เมตร  พนืที 8,000.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย     

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 130.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,8  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

33.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายบ่อขยะ         

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นเมียง  หมู่ที 9   ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 600.00 เมตร  พืนที 3,600.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย      

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 100.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน   ,  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

34.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพือการเกษตร  สายซอยคอกหมู        

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นเมียง  หมู่ที 9   ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 1,300.00 เมตร  พนืที 3,900.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย     

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 120.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,2  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

35.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายแก่วขวาง         

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นเมียง  หมู่ที 9   ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 1,000.00 เมตร  พนืที 3,000.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย     

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 120.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,3  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

36.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  ซอยขา้งร้านแตงโม        

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นเมียง  หมู่ที 9   ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย      

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 500.00 เมตร  พืนที 1,500.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย      

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 100.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,9  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

37.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพือการเกษตร  สายลาดทิดกูด         

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นเพชรโสภณ  หมู่ที 10   ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย     

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 1,400.00 เมตร  พนืที 5,600.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย     

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย 0.20 เมตร  จาํนวน 110.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับเกลียเรียบ     

จาํนวนเงิน  ,5  บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด 

38.)โครงการ  ซ่อมแซมถนนเพอืการเกษตร  สายซาํทองใหญ่        

สถานทีดาํเนินงาน  บา้นเพชรโสภณ  หมู่ที    ตาํบลหนองผอื  อาํเภอท่าลี  จงัหวดัเลย   /ปริมาณงาน... 
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ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  ยาว 3,400.00 เมตร  พนืที 13,600.00 ตารางเมตร  ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย     

ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉลีย .  เมตร  จาํนวน .  ลูกบาศกเ์มตร วางท่อระบายนาํขนาด๐ 0.80x .  เมตร  

จาํนวน 6 ท่อน  พร้อมปรับเกลียเรียบ           

จาํนวนเงิน  ,000 บาท  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอืกาํหนด  

รวมทงัสินจํานวน   โครงการ  โดยขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครังนี งบประมาณ , , .  บาท   

ประธานฯ : ในการจะจ่ายขาดเงินสะสมครังนีเชิญให้ปลดัอบต.ไดน้าํขอ้ระเบียบกฎหมายทีเกียวขอ้งเสนอและ 

ชีแจงต่อทีประชุม 

ปลดัอบต. : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการรับเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (ฉบบัที ) พ.ศ.  ขอ้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  อาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้ 

โดยไดรั้บการอนุมตัิจากสภาทอ้งถิน ภายใตเ้งือนไข  ดงัต่อไปนี 

.)ให้กระทาํไดเ้ฉพาะกิจการซึงอยูใ่นอาํนาจหนา้ทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินซึงเกียวกบัดา้นการบริการชุมชน 

และสงัคม  หรือกิจการเป็นการเพมิพูนรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  หรือกิจกรรมทีทาํเพอืบาํบดั 

ความเดือดร้อนของประชาชน ทงันีตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  หรือตามทีกฎหมาย 

กาํหนด 

) ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน แต่ล่ะประเภทตามระเบียบแลว้ 

) เมือไดรั้บอนุมตัิใหจ่้ายขาดเงินสะสมแลว้  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตอ้งดาํเนินการก่อหนีผูกพนัให้เสร็จสิน 

ในระยะเวลาไม่เกินหนึงปี ถดัไป หากไม่ดาํเนินการ  ภายในระยะเวลาทีกาํหนดให้การใชจ่้ายเป็นเงินสะสมนนัเป็น 

อนัพบัไป ความเดือดร้อนของประชาชน ทงันีตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  หรือตามที 

กฎหมายกฎหมายกาํหนด  ทงันี ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอทีจะจ่าย   

ค่าใชจ่้ายประจาํกรณีเกิดฉุกเฉินทีมีสาธารณภยัเกิดขึน  โดยการใชจ่้ายเงินสะสมให้คาํนึงถึงฐานะ   การคลงั   

และเสถียรภาพในระยะยาว หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย  ประกอบกบัมีหนงัสือสงัการ ด่วนทีสุด  

ทีมท . /ว  ลวท  ธนัวาคม                                                                                       

เรือง  แนวทางการใชจ่้ายเงินสะสมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเพอืสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง 

ความเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ขอ้  . . .  ปฏิบตัิตามระเบียบการรับเงินฯ ขอ้  วรรคทา้ยทีกาํหนด 

ให้อปท.จะตอ้งมีเงินสะสมคงเหลือพอทีจะจ่ายรายจ่ายประจาํและกรณีฉุกเฉินมีสาธารณภยัรักษาเสถียรภาพในระยะยาว 

 ดงันนัก่อนนาํเงินไปใชต้อ้ง ( ) สาํรองจ่ายคา่บุคลากร ประมาณ  เดือน ( ) สาํรองจ่ายใหป้ชช.เช่นเบียยงัชีพฯ  

กรณีงบประมาณล่าชา้ประมาณ  เดือน  ( )กรณีเกิดสาธารภยั % หลงัจากหักรายการดงักล่าวขา้งตน้ 

 **และใหพิ้จารณาจดัทาํโครงการหรือกิจกรรมทีมีส่วนผสมของยางพารา 

ขอ้ . . .  ใหอ้ปท.นาํเงินสะสมไปใชจ่้ายตามอาํนาจหนา้ทีเพือแกปั้ญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

(ดา้นโครงสร้างพืนฐาน/การพฒันาตลาดทอ้งถิน/การจดัการขยะมูลฝอย/ส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติ(สูงวยั,คนพิการ)/ 

ดา้นการศึกษา/การดาํเนินงานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การท่องเทียว/โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซม/โครง… 
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โครงสร้างพืนฐาน ขอ้ .  ให้รายงานผลการจ่ายเงินสะสม  

ตอ้งเป็นประโยชน์สนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง รายละเอียดตามเอกสารทีแจง้และแจกในทีประชุมฯ 

ประธานฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่     

 -ปรากฏว่าไม่มี-  

ประธานฯ   ขอมติทีประชุมเรืองการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณพ.ศ.   เพือดาํเนินการโครงการ 

ปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพนืฐาน และปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนาํดว้ยไฟฟ้า  จาํนวน   โครงการ  เป็นเงิน 

 งบประมาณ , , .  บาท   

มติทีประชุม   อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการรับเงินการฝากเงิน การเก็บ 

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน (ฉบบัที ) พ.ศ.  ขอ้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

อาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดยไดรั้บการอนุมตัิจากสภาทอ้งถิน ทีประชุมมีมติอยา่งเป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิใหจ่้ายขาดเงิน 

สะสมปีงบประมาณ พ.ศ.     เพือดาํเนินการโครงการปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพืนฐานและปรับปรุงซ่อมแซม 

สถานีสูบนาํดว้ยไฟฟ้า  จาํนวน   โครงการ  เป็นเงินงบประมาณ ,350, .  บาท     

 อยา่งเป็นเอกฉนัท ์  และให้ผูบ้ริหารดาํเนินการทีเกยีวขอ้งต่อไป        

ระเบียบวาระที  6    เรืองอืนๆ 

 .  หนงัสือสังการ/ขอ้ราชการ 

ปลดัอบต. : .)แจง้ขอ้ราชการประชุมประจาํเดือนอาํเภอ เรืองรายงานผลการนับคะแนนเลือกตงัสส.อ.ท่าลี 

จาํนวนผูม้ีสิทธิ ,  คน มาใชสิ้ทธิ ,  คน คิดเป็น .  % บตัรดี ,  บตัร คิดป็น .  % บตัรเสีย ,  

บตัร คิดเป็น .  % บตัรไม่เลือกผูส้มคัร  บตัร คิดเป็น .  % เขต  ลาํดบัที  คือ นายธนยศ ทิมสุวรรณ พรรค

ภูมิใจไทย 

.)เรืองการเตรียมการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์พ.ศ.   วนัอนัตราย ( -  เมษายน)

หนองผือ ตงัจุดตรวจทีแก่งโตนจดัอปพร.เขา้เวร/ทาํป้ายรณรงคล์ดอุบติัเหตุ 

.)การจดัตงัศูนยอ์าํนวยการจิตอาสาอ.ท่าลี จะเช็คขอ้มูลจิตอาสาทีมเีหลือคงอยู ่แบ่งออกเป็น  ประเภท(จิตอาสา

พฒันา/จิตอาสาภยัพิบตัิ/จิตอาสาเฉพาะกิจ) อ.ท่าลีมี ,  คน 

.)การดาํเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการ

พืนฟแูละพฒันาแหล่งนาํคูคลอง/โครงการ  อาํเภอ  ถนนเฉลิมพระเกียรติ/โครงการเพมิสวนหยอ่มสวนสาธารณะ

ใหแ้ก่ชุมชน) 

.)การขบัเคลือนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)ในระดบัอาํเภอ เชิญชวนให้สมคัรโดยมีเป้าหมายให้

แต่ละหมู่บา้นมีสมาชิกเพิมอยา่งนอ้ย  คน 

มติทีประชุม รับทราบ 

ประธานฯ           สอบถามว่ามีท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่   

ปรากฏว่าไม่มี                                                                                                  /นดัประชุม… 
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นดัประชุมคราวถดัไป วนัที  เมษายน   เวลา .  น. แต่งกาย ผา้ไทยสีเหลือง 

 ปิดประชุมเวลา  .  น. 

 

 

 

 

                                                                                     (ลงชือ)      สุดาพร   ทอพิมาย    ผูบ้นัทึกการประชุม        

                                                                                               ( นางสาวสุดาพร   ทอพิมาย ) 

                                                                                       เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือ 

  (ลงชือ)        ลาํพูน  จนัทอง    ผูต้รวจสอบ 

                  ( นายลาํพูน  จนัทอง ) 

 ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


