
บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี 3 / 2561  คร้ังท่ี  1 วันท่ี  10  สิงหาคม   2561 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
เมื่อสมาชิกฯมาพร้อมกนัแล้วได้ด าเนินการเปิดประชุมเวลา  09.30 น 
                      โดยมีนายล าพนู   จนัทอง ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ท าหนา้ท่ีเป็นประธาน 
ในท่ีประชุม  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ   ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ 
และประธานไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ     แจง้เร่ืองใหท่ี้ประชุมทราบดงัน้ี     
 1.1วนัน้ีเป็นการประชุมสมยัสามญัท่ี 3 /2561 คร้ังท่ี  1 เป็นการท่ีสมาชิกฯท าหนา้ท่ีพิจารณาการ 
จดัท าร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ.  2562 ซ่ึงรายละเอียดตามท่ีน าส่งไปแลว้พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม ซ่ึงจะพิจารณาในวาระถดัไป 
 1.2 ไดรั้บเกียรติจากท่านสุวจันะ ทองสาดี ท่านทอ้งถ่ินอ าเภอท่าล่ีเขา้ร่วมประชุมสภาในวนัน้ีดว้ย 
มติท่ีประชุม            รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว (วันท่ี  27 มิถุนายน  2561) 
ประธานฯ ไดเ้ชิญใหส้มาชิกฯไดต้รวจรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ตามเอกสารท่ีแจกใหล้่วงหนา้แลว้   
ประธานฯ ขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้                           
มติท่ีประชุม             มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  อยา่งเป็นเอกฉนัท ์ 
ระเบียบวาระท่ี  3    เร่ืองน าเสนอเพือ่โปรดพจิารณา 

3.1 เร่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ของอบต.หนองผือ 
ประธานฯ              ไดเ้ชิญผูบ้ริหารอบต.หนองผือช้ีแจงรายละเอียดใหท่ี้ประชุมทราบ 
นายอยัเรศ รักษาการนายกฯ  ทกัทายท่ีประชุม  การรายงานผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง คือ
ช่วงตน้ปีงบประมาณ (ประมาณสมยัสามญัสมยัท่ี1) และช่วงปลายปีก่อนท าขอ้บญัญติังบประมาณของปีต่อไป(ประมาณ
สมยัสามญัสมยัท่ี3) ท่านสามารถสอบถาม/กระทูถ้ามไดซ่ึ้งเป็นส่ิงท่ีดี ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของประชาชนและใหถู้กตอ้งตาม
ระเบียบกฎหมาย  ถา้ท่านสงสัยอะไรใหส้อบถามพนกังานเจา้หนา้ท่ีได ้ ในส่วนของผูบ้ริหารดูในเชิงนโยบายเร่ืองระเบียบ
กฎหมายเจา้หนา้ท่ีดูให้อาศยัอ านาจแห่งพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 5)
พ.ศ. 2546 ส่วนท่ี 2 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลม.58/*5ใหน้ายกอบต.รายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบายต่อสภาฯ 

      เป็นประจ าทุกปี  ซ่ึงไดด้ าเนินการแลว้ส่วนรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหล้่วงหนา้มีดงัน้ีรายละเอียดการใชจ่้าย 
งบประมาณพ.ศ.  2561  ขอ้มูล ณ  วนัท่ี  31  กรกฎาคม  2561                                                                                                                                                          
รายรับทั้งส้ินเป็นเงิน                         41,087,599.37  บาท  แยกเป็น 
หมวดภาษีอากรเป็นเงิน                             415,917.17  บาท      
หมวดค่าธรรมเนียมเป็นเงิน                242,737.50  บาท 
หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์นเป็นเงิน            120,718.08  บาท 
หมวดรายไดเ้บด็เตลด็เป็นเงิน                          500.00  บาท                                                       /หมวดรายไดจ้ากทุน.. 
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หมวดรายไดจ้ากทุนเป็นเงิน                 00.00  บาท 
รายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้ปท.เป็นเงิน        15,090,499.20  บาท          
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไปเป็นเงิน                                25,015,567.42  บาท        
 หมวดเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงคเ์ป็นเงิน          201,660.00  บาท        
รายจ่ายท้ังส้ินเป็นเงิน                        31,770,255.06  บาท  แยกเป็น 
แผนงานบริหารทัว่ไป                          7,397,200.27  บาท  แผนงานบริหารทัว่ไปงานคลงั   1,646,939.00  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน            12,200.00  บาท 
แผนงานการศึกษา                                  2,103,244.24  บาท 
แผนงานการศึกษา(ระดบัก่อนเรียน/ประถมศึกษา) 2,731,044.00  บาท 
แผนงานสาธารณสุข                                         221,818.00  บาท 
แผนงานสร้างความเขม้แขง็                                46,900.00  บาท 
แผนงานศาสนาฯ (งานกีฬา)                               74,780.00  บาท 
แผนงานศาสนาฯ (งานศาสนา)                                  00.00  บาท 
แผนงานบริหารทัว่ไปงานคลงั                       1,646,939.00  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน(บริหารทัว่ไป)      1,567,108.40  บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน(ไฟฟ้า,ถนน)              55,500.00  บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมฯ                                3,379,175.09  บาท 
แผนงานการเกษตร                                             1,200.00  บาท 
แผนงานงบกลาง                                        12,749,472.00  บาท 
เงินรายได้ ณ วันท่ี 10 สิงหาคม  2561 จ านวน   42,475,027.66 บาทเงินรายจ่าย ณ วันท่ี 10 สิงหาคม  2561 จ านวน  
33,172,120.64 บาทรายละเอียดปรากฏตามท่ีหวัหนา้ส่วนการคลงัไดช้ี้แจงตามเอกสารท่ีแจกและน าเสนอในท่ีประชุม 
ประธานฯ สอบถามมีสมาชิกท่านใดสอบถามอะไรหรือไม่   ปรากฏวา่ไม่มี  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองอยา่งเป็นเอกฉนัท ์

3.2 เร่ือง การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 (วาระท่ี 1) การรับ
หลกัการ 

นายอยัเรศ รักษาการนายกฯ     ไดช้ี้แจงแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. 2562โดยตั้งประมาณการรายรับและ
รายจ่าย  ไวเ้ป็นเงิน  50,400,000  บาท  รายระเอียดขอ ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบ 
ดว้ย  อบต.โดยคณะผูบ้ริหารไดร่้วมกนัพิจารณาจดัท าร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี      พ.ศ.  2562  เป็นเงิน   
50,400,000  บาท  โดยมีรายละเอียดรายจ่ายดงัน้ี       งานบริหารท่ัวไป. ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน    11,951,380.00  
บาท  แยกเป็น1.  งบบุคลากร                                              ตั้งจ่าย   9,110,680.00  บาท  แยกเป็น                         
 1.1  หมวดเงินเดือนฯ(ฝ่ายการเมือง)             ตั้งจ่าย    2,571,120.00  บาท       /1.2   หมวดเงินเดือน.. 
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 1.2   หมวดเงินเดือนฯ(ฝ่ายประจ า)            ตั้งจ่าย       6,539,560   บาท      
 2.  งบด าเนินการ                                            ตั้งจ่าย       2,602,600   บาท 
 2.1   หมวดค่าตอบแทน                                 ตั้งจ่าย            60,000    บาท 
 2.2  หมวดค่าใชส้อย                                      ตั้งจ่าย       1,088,500   บาท  
 2.3  หมวดค่าวสัดุ                                           ตั้งจ่าย           479,100   บาท             
                               2.4  หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค                ตั้งจ่าย           975,000   บาท       
 3. งบลงทุน                                                     ตั้งจ่าย           228,100  บาท        
 3.1 หมวดค่าครุภณัฑ ์                                     ตั้งจ่าย           228,100  บาท       
 3.2 หมวดรายจ่ายอ่ืน                                       ตั้งจ่าย            10,000  บาท        
                               งานบริหารงานคลงั   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน    2,749,220  บาท  แยกเป็น 
          1 .  งบ บุ ค ล าก ร                                               ตั้ ง จ่ าย    2 ,199 ,800   บ าท   แ ยก เป็ น                         
 1.1  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)                   ตั้งจ่าย   2,355,520   บาท    
 2.  งบด าเนินการ                                            ตั้งจ่าย     353,600  บาท            
 2.1   หมวดค่าตอบแทน                                 ตั้งจ่าย       45,000    บาท 
 2.2  หมวดค่าใชส้อย                                      ตั้งจ่าย       205,000   บาท  
 2.3  หมวดค่าวสัดุ                                           ตั้งจ่าย      103,600   บาท              
            3. งบลงทุน                                                     ตั้งจ่าย       40,100  บาท        
 3.1 หมวดค่าครุภณัฑ ์                                     ตั้งจ่าย       40,100  บาท     
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน    257,000  บาท  แยกเป็น 
  1.  งบด าเนินการ                                            ตั้งจ่าย     110,000  บาท  
            2. งบลงทุน                                                     ตั้งจ่าย    147,000  บาท        
 แผนงานการศึกษา   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน    7,931,344  บาท  แยกเป็น 
 งานบริหารทัว่ไป ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน    3,463,044  บาท  แยกเป็น 
 1.  งบ บุ ค ล าก ร                                               ตั้ ง จ่ า ย    1,231,960  บ าท   แ ย ก เป็ น                         
 1.1  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)                   ตั้งจ่าย   1,231,960   บาท    
          2.  งบด าเนินการ                                            ตั้งจ่าย    2,007,384  บาท 
 2.1   หมวดค่าตอบแทน                                 ตั้ งจ่าย         30,000    บาท2.2  หมวดค่าใช้สอย                                      
ตั้งจ่าย       853,640   บาท 2.3  หมวดค่าวสัดุ                                           ตั้งจ่าย   1,123,744   บาท  
            3. งบลงทุน                                                     ตั้งจ่าย       223,700  บาท      
 งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษาตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน     4,468,300  บาท  แยกเป็น 
 1.  งบบุคลากร                                              ตั้งจ่าย   2,445,300  บาท  แยกเป็น   / 1.1  หมวดเงิน
... 
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 2.  งบด าเนินงาน                                            ตั้งจ่าย        155,000  บาท 
 2.1   หมวดค่าตอบแทน                                 ตั้งจ่าย         40,000    บาท 
 2.2  หมวดค่าใชส้อย                                      ตั้งจ่าย       115,000   บาท 
 2.3  หมวดเงินเดือนหนุน                                ตั้งจ่าย   1,868,000   บาท 
 แผนงานสาธารณสุข   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน       284,200  บาท  แยกเป็น 
 1.  งบด าเนินงาน                                            ตั้งจ่าย        170,000  บาท 
 1.1  หมวดค่าใชส้อย                                      ตั้งจ่าย        170,000  บาท 
 1.2 หมวดค่าครุภณัฑ ์                                    ตั้งจ่าย          14,500   บาท 
 1.3  หมวดเงินเดือนหนุน                                ตั้งจ่าย       100,000   บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน   ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน     1,867,540  บาท  แยกเป็น 
 งานบริหารทัว่ไป                                           ตั้งจ่าย        1,777,540  บาท 
 1.  งบบุคลากร                                              ตั้งจ่าย   1,404,640  บาท  แยกเป็น   
 1.1  หมวดเงินเดือนฯ(ฝ่ายประจ า)                ตั้งจ่าย   1,404,640   บาท    
 2.  งบด าเนินงาน                                            ตั้งจ่าย      240,000  บาท 
 2.1   หมวดค่าตอบแทน                                 ตั้งจ่าย       30,000    บาท 
 2.2  หมวดค่าใชส้อย                                      ตั้งจ่าย     110,000   บาท  
 2.3  หมวดค่าวสัดุ                                           ตั้งจ่าย    100,000   บาท             
 3. งบลงทุน                                                     ตั้งจ่าย     132,900  บาท    (+20,000)    
 3.1 หมวดค่าครุภณัฑ ์                                     ตั้งจ่าย      7,100  บาท    
   3.2 หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                   ตั้งจ่าย    125,800  บาท 
 งานไฟฟ้าฯ 
  1.  งบด าเนินการ                                            ตั้งจ่าย        160,500  บาท     
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน     225,000  บาท  แยกเป็น 
 งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ 
 1.  งบด าเนินงาน                                            ตั้งจ่าย        115,000  บาท 
 1.1  หมวดค่าใชส้อย                                      ตั้งจ่าย        115,000  บาท 
 1.2  หมวดรายจ่ายค่าเงินอุดหนุน                  ตั้งจ่าย         110,000   บาท 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน  270,000  บาท  แยก
เป็น1.1 งานกีฬาและนนัทนาการ                         ตั้งจ่าย        100,000  บาท 
 1.12 งานศาสนา วฒันธรรม                          ตั้งจ่าย        170,000  บาท 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน     5,359,800  บาท  แยกเป็น 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม    5,359,800 บาท                     /งบลงทุน.. 
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งบลงทุน   รวม  5,359,800 บาท 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวม  5,359,800 บาท 
ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รวม  5,359,800 บาท 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายรอบหมู่บ้านแยกนาค าสะดึง หมู่ท่ี 1 จ านวน    334,000  บาท                                                                                  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร       พื้นท่ี  
600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลยก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป                                
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายรอบหมู่บ้านคุ้ม 4  หมู่ท่ี 1  จ านวน  116,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร         พื้นท่ี200.00 
ตารางเมตร ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลยก าหนด ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
3.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายข้างวัดใหม่เจริญธรรม  หมู่ท่ี 2                จ านวน  195,700  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 344.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
4. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายท้ายบ้าน  หมู่ท่ี 2            จ านวน  88,300  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 150.00 ตารางเมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
5.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายไปนาหลวง  หมู่ท่ี 2            จ านวน  79,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 90.00 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อขนาด ø 0.60 เมตร จ านวน 6.00 ท่อน    ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
 6.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอย 1    หมู่ท่ี 3          จ านวน  77,700  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 120.00 ตารางเมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
7.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอย 2    หมู่ท่ี 3          จ านวน  112,500  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 180.00 ตารางเมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป                                                               /8.โครงการปรับปรุง.. 
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8.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอย 3    หมู่ท่ี 3       จ านวน  159,800  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา
0.15เมตร พื้นท่ี 260.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเลยก าหนด   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
9.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายข้างโรงสี    หมู่ท่ี 4     จ านวน  116,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 200.00 ตารางเมตร 
ตามแบบองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
10.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต สายเรียบน ้าคาน  หมู่ท่ี 4          จ านวน  334,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 584.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเลยก าหนด    ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
11.โครงการต่อเติมรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็รูปตัวยู ซอยแสงอรุณ หมู่ท่ี 5         จ านวน  83,600  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตวัยู ขนาดภายในกวา้ง 0.25 เมตร         ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร          พร้อมฝาปิดเหล็ก ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป     
12.โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยแสงอรุณ-โรงฆ่าสัตว์ หมู่ท่ี 5     จ านวน 366,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด ø 0.40 เมตร จ านวน 270 ท่อน         ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 
พร้อมบ่อพกั  ขนาด 0.80x0.80 เมตร จ านวน 12 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเลย
ก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป     
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายข้างดอนหอ  หมู่ท่ี 6              จ านวน   87,800   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร               พื้นท่ี 
150.00  ตารางเมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
(00310)          งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยหลงัโกดัง      จ านวน   87,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร          พื้นท่ี 150.00  
ตารางเมตร ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป                         
 15.โครงการปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีต ซอย 4  หมู่ท่ี 6              จ านวน   83,000  บาท เพื่ อ จ่าย
เป็นค่าปรับปรุงต่อเติมถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี140.00 ตารางเมตร/ตาม
.. 
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ตามแบบองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
 16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายนาข้าวเจ้า หมู่ท่ี 6             จ านวน   191,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร       พื้นท่ี  
330.00  ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
(00310)    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป      
17.โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต สายนาเหนือ  หมู่ท่ี 7              จ านวน  150,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี252.00 ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนจังหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
18.โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต สายนากกไฮ  หมู่ท่ี 7              จ านวน  150,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี260.00 ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนจังหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
 19.โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต สายสถานีสูบน ้าเมี่ยง 1 หมู่ท่ี 7              จ านวน  150,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี255.00 ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
20.โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต ซอยราตรี 2  หมู่ท่ี 8              จ านวน  80,400  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี135.00 ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนจังหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
21โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต ซอยข้างโรงเรียนเจริญสว่าง หมู่ท่ี 8              จ านวน  121,900  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี210.00 ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนจังหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
22.โครงการต่อเติมรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็รูปตัวยู ซอยกลาง  หมู่ท่ี 8         จ านวน  67,900  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมรางระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตวัย ูขนาดภายในกวา้ง 0.25 เมตร         ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว  
30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร          พร้อมฝาปิดเหล็ก ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป           
23.โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต สาย กม.0 ริมน ้า  หมู่ท่ี 8              จ านวน   179,600  บาทเพื่อจ่าย
เป็นค่าต่อเติมถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 300.00 ตารางเมตร /ตาม.. 
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ตามแบบองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
24.โครงการต่อเติมถนนคอนกรีต ซอยนาจาน  หมู่ท่ี 9              จ านวน  198,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมถนนคอนกรีต ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี340.00 ตารางเมตร ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนจังหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
 25.โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ สายวัดป่า ซอย 1 หมู่ท่ี 9          จ านวน   252,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด ø 0.30 เมตร จ านวน 110 ท่อน         ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพกั  ขนาด 0.60x0.60 เมตร จ านวน 12 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเลย
ก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)   งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป     
26.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยน ้าดื่มนาคินทร์  หมู่ท่ี 10       จ านวน  223,800   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร         พื้นท่ี  
400.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป     
27.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยเพชรโสภณ 2  หมู่ท่ี 10       จ านวน  47,600   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร         พื้นท่ี  80.00  
ตารางเมตร  ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   
 28.โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ สายรอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10            จ านวน   178,600 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน ้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø 0.40 เมตร จ านวน 84 ท่อน         ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพกั  ขนาด 0.70x0.70 เมตร จ านวน 8 บ่อ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเลยก าหนด  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป     
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง         รวม     1,047,000  บาท 
ค่าซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้างฯลฯ        จ านวน   960,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง , บ่อบาดาล , สถานท่ีให้บริการขอ้มูลข่าวสารในหมู่บา้น, หอกระจาย
ข่าวหมู่บา้น , ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมสถานีสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้า จ านวน 6 สถานี,ซ่อมแซมบา้นผูย้ากไร้,ปรับปรุงบ่อขยะ,
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะท่ีช ารุดในเขตพื้นท่ีของ อบต. ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  
   ค่าซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร                  รวม  87,000  บาท 

1.โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร สายนาโปร่ง หมู่ท่ี 2         จ านวน  46,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร     ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1 ,000.00 เมตร พื้นท่ี 3,000.00  ตารางเมตร 
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร จ านวน 354.00 ลูกบาศกเ์มตร  /พร้อมปรับ.. 
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พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
 2.โครงการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร สายห้อมคับ หมู่ท่ี 2         จ านวน  41,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร     ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1 ,000.00 เมตร พื้นท่ี 3,000.00  ตารางเมตร 
ปรับแต่งดินเดิมตลอดสาย  ลงวสัดุคดัเลือกบางจุดหนาเฉล่ีย 0.20 เมตร จ านวน 302.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกล่ีย
เรียบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือก าหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน(00312) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 
ประธานฯ  บดัน้ีก็ไดเ้วลา 12.00 น.ขอสั่งพกัรับประทานอาหารกลางวนั  นดัประชุมอีกวนัน้ีเวลา 13.00 น. 
เมื่อสมาชิกฯมาพร้อมกนัแล้วได้ด าเนินการเปิดประชุมต่อเวลา  13.00 น 
                      โดยมีนายล าพนู   จนัทอง ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ท าหนา้ท่ีเป็นประธาน 
ในท่ีประชุม  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ   ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการ 
และประธานไดด้ าเนินการประชุมต่อตามระเบียบวาระดงัน้ี 
ประธานฯ เชิญจนท.น าเสนอต่อ 
รองปลดัอบต.  รายจ่ายงบกลาง  ตั้งไวร้วม  19,373,216  บาท  แยกเป็น 

1. หมวดงบกลาง                                         ตั้งไว ้19,373,216     บาท 
2. หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ                           ตั้งไว ้ 200,000  บาท 

 รายละเอียดแยกยอ่ยแต่ละหมวดแต่ละประเภทตามเอกสารท่ีแจกและน าเรียนในท่ีประชุม 
ประธานฯ ท่านใดจะเพิ่มเติมประเด็นใด/สงสัยอะไรหรือไม่  
นางมลณิษา 1.ท่ีประชุมเคยพูดเร่ืองการจดัหารถกระเชา้/รถกระเชา้ดดัแปลง ใชต้ดัตน้ไม/้ซ่อมไฟฟ้าดว้ย ไม่มี
ในร่างขอ้บญัญติังบประมาณ เอารถขยะเราไปดดัแปลงไดห้รือไม่2.ตอ้งการห้องน ้ าไวบ้ริการท่านผูสู้งอายุ/คนพิการ
ไวท่ี้อบต.3.อยากใหมี้เงินงบสนบัสนุนขวญัและก าลงัใจพนง.จดัเก็บขยะ 
นายอิสรภาพ ราคารถประมาณ 3.2 ลา้นบาท จะพิจารณาหางบอ่ืนหาทางอ่ืน ประกอบกบัไม่มีในแผนพฒันาฯ 
ของอบต.โคกใหญ่เป็นรถดบัเพลิง+ดดัแปลงเป็นรถกระเชา้ ถา้ใชร้ถน ้าฯดดัแปลงก็ล าบากไปไหนตอ้งแบกน ้าไปดว้ย 
นายอยัเรศ รักษาการนายกฯ    การตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ตั้งตามระเบียบหนงัสือสั่งการขอ้ซักซ้อมของกรมฯ
บางรายการท่ีเสนอมาไม่มีระเบียบรองรับก็พิจารณาตั้งไม่ได้ ประกอบกับจ ากัดด้วยงบประมาณ ส่วนห้องน ้ าจะ
หาทางพิจารณาหางบประมาณจากทางอ่ืนต่อไปหากมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ปลดัอบต. ขอรายละเอียดรถดงักล่าวหากยงัตอ้งการใช้งบทอ้งถ่ิน ขอมอบให้รองปลดัด าเนินการเร่ืองการ
ปรับปรุงแผนตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งไวห้ากมีความพร้อมจะได้ด าเนินการได้เลย** เร่ืองการตดัก่ิงไมอ้อกจากเสา
ไฟฟ้าตอ้งท าเร่ืองแจ้งไปท่ีทางสนง.ไฟฟ้าย่อยท่าล่ีด้วยอาจเกิดอนัตรายเร่ืองไฟฟ้าแรงสูง ล่าสุดก็มีชาวบ้านบา้น
ขอนแก่นมาแจง้อบต. ทางทีมงานท่านรองอิสรภาพไดอ้อกไปดูพื้นท่ีพบวา่เป็นตน้ไมใ้หญ่เสาไฟฟ้าแรงสูงทั้งน้ีไดท้ า
หนังสือขอความอนุเคราะห์ไปท่ีไฟฟ้าย่อยท่าล่ีแลว้รบกวนช่วยกนัติดตามหากมีโอกาส เขาก็จะอา้งคนน้อยอีกเช่น
เคย/ประธานฯ.. 
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ประธานฯ มีหมู่บา้นไหนของบกระจายข่าวของหมู่บา้นบา้งของงบปี 2561 ให้ผูบ้ริหารเร่งด าเนินการจดัหา
ใหด้ว้ย 
นางอรอุมา มีหมู่ท่ี 10 เสนอของงบปี 2562  
นายด่วนเขม็พร ใหจ้ดัหางบมาช่วยเหลือกรณีท่ีมีการร้องทุกขข์องหมู่ท่ี 5 แต่พื้นท่ีโดยรวมทั้ง 3 หมู่(หมู่ท่ี5,8,9) 
นายพนัธ์ โครงการวฒันธรรมประเพณีทางศาสนาการจดัซ้ือเทียนพรรษาไปถวายวดัในทุกๆวดั 
ผอ.กองคลงั ในเร่ืองการจดักิจกรรมแห่เทียน ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่ให้จดัซ้ือเทียนถวายวดั นอกจาก
จดังานกิจกรรมน่าจะท าได ้
นางมลณิษา กิจกรรมการแข่งกีฬาวนัออกพรรษาด าเนินการไดห้รือไม่ 
ปลดัอบต. ไม่แนะน าวา่เป็นงานประเพณีถา้จะจดัใหจ้ดัเป็นการแข่งขนักีฬาต่อตา้นยาเสพติด 
นางม,ณิษา หนา้ 40 ประเภทวสัดุไฟฟ้า ฝากให้ดูเพิ่มเร่ืองหมอ้แปลงไฟฟ้าจุดแยกหนา้บา้นนายประสิทธ์ิ จนั
ทะภา ใชห้ลอดพ่วงประมาณ 200 หลอด (ม.6-ม.7) เสนอให้แยกหมอ้ 2 จุด จุดท่ี 1 อยู่ท่ี จุดเดิม จุดท่ี 2 บา้นปากห้วย
หมู่ 7 พร้อมสวิทยปิ์ดเปิดดว้ยไฟฟ้าดบัมาเดือดร้อนดบัทั้งหมดแถบ 
ผอ.กองช่าง ถา้ลงหมอ้อตัโนมติัใหม่จุดละ 6,000 – 7,000 บาท 
ประธานฯ    ถามท่ีประชุมวา่มีสมาชิกท่านใดสงสัยประเด็นใดหรือไม่ปรากฏว่าไม่มี  จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ   
ในการรับหลกัการร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 โดยมีผูเ้ขา้ร่วมในการประชุมในคร้ังน้ี จ านวน 35 
คน ออกเสียงได ้ จ านวน 18 คน 
มติท่ีประชุม    เห็นชอบรับหลกัการร่างขอ้บญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2562  จ านวน 17  คน ,        
ไม่เห็นชอบในหลกัการร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2562 ไม่มี , งดออกเสียง 1 คน ผูท่ี้งดออก
เสียงไดแ้ก่ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ(มีผูมี้สิทธ์ิ ลงคะแนนเสียงจ านวน 18 คน)  
   
 3.3  เร่ือง การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 
2562 
ประธานฯ    ขอใหส้มาชิกฯเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ ตามระเบียบฯกรรมการแต่งตั้ง 3-7 คน 
 ใหส้มาชิกเสนอเช่ือผูส้มควรไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะการแปรญตัติโดยมีผูรั้บรอง  2 คน    
นางมลณิษา เสนอใหมี้คณะกรรมการแปรญตัติ จ านวน 5 คน 
นายประชา เสนอใหมี้คณะกรรมการแปรญตัติ จ านวน 3 คน 
 ประธานฯ    ขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญตัติ จ านวน 3 คน  ดว้ยคะแนน 15 เสียง  ให้มีคณะกรรมการ
แปรญตัติ จ านวน 5 คน ดว้ยคะแนน 2 เสียง  งดออกเสียง 1 คน ผูท่ี้งดออกเสียงไดแ้ก่ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองผือ 
ประธานฯ    ให้สมาชิกเสนอเช่ือผูส้มควรไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะการแปรญตัติทีละ 1 คนโดยมีผูรั้บรอง  2 
คน                                                                                                                                                        /คนท่ี 1... 
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คนท่ี 1 
นายประชา     เสนอนายเสริม  ค าบุยา เป็นคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 1 
 ผูรั้บรองคือ1.นางศิริญา  ทิราช  และ 2.นายพนัธ์  ราชแกว้  
ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 1 เพิ่มอีกหรือไม่ 
-ปรากฏวา่ไม่มี- 
คนท่ี 2  
นางมลณิษา            เสนอนายด่วน  เขม็พร เป็นคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 2   
ผูรั้บรองคือ  1.นางอรอุมา  สุวรรณสิงห์และ2.นางสาวปิยะภรณ์  เทพวนัดี 
ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 1 เพิ่มอีกหรือไม่ 
-ปรากฏวา่ไม่มี- 
คนท่ี 3 
นางอรอุมา   เสนอนางมลณิษา   มณีไวย ์  เป็นคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 3   
ผูรั้บรองคือ 1.นายสุพรรณ  พาสูนย ์และ2.นายใจเพช็ร  วดัจนัดี 
 ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญตัติคนท่ี 1 เพิ่มอีกหรือไม่ 
-ปรากฏวา่ไม่มี- 
 ส าหรับประธานคณะกรรมการแปรญตัติและเลขาฯจะท าการคดัเลือกตอนประชุมคณะกรรมการ                            
มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติอยา่งเป็นเอกฉนัทใ์หบุ้คคลดงักล่าวเป็นคณะกรรมการ  นดัยืน่แบบแปรญตัติ       
วนัท่ี  11   สิงหาคม  2561 - วนัท่ี  14   สิงหาคม  2561    ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  -  16.30  น. ประชุมคณะการแปรญตัติ
ประชุมพิจารณา  วนัท่ี  15   สิงหาคม  2561   ตั้งแต่เวลา  09.00  น. เป็นตน้ไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ/ด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  
ระเบียบวาระท่ี 4     เร่ืองอืน่ ๆ     

                                4.1 หนังสือส่ังการ/ข้อราชการ  
นายอยัเรศ รกก.นายกฯ 1.ขอบคุณท่านสมาชิกฯทุกท่านท่ีให้ความส าคญัและให้ความร่วมมือในการพิจารณารับ
ร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2562  
 2.เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ วนัท่ี 12 สิงหาคม 2561 ท่ีหอประชุมอ าเภอท่าล่ี 
ตั้งแต่เวลา 06.30 น. พิธีท าบุญตกับาตร 08.30 น. พีลงนามถวายพระพร 17.00 น. พิธีช่วงค ่าวางพานพุ่มจุดเทียนชยั 
แต่งกายชุดปกติขาว/เคร่ืองแบบกากี/ชุดผา้ไทยโทนสีฟ้าอ่อน 
นายเสริม ขอบคุณทีมงานผูบ้ริหารท าถนนทางเล่ียงจากสะพาน /ไฟฟ้าสาธารณะของเก่ายงัไม่มาติดตั้ง/
คสล. 2 สาย/ร่องระบายน ้า ก็ยงัไม่ไดท้ า 
นายอยัเรศ รกก.นายกฯ ในขอ้บญัญติัเหลือ 3-4 บา้น ยงัเหลือเวลาอี 2 เดือนส้ินปีงบประมาณแลว้จะเคลียร์ให้หมด 
ใหร้องปลดัท าหนงัสือติดตามติดตั้งไฟฟ้าไปอีกรอบ(ของงบปี 2560) 
วา่ท่ี ร.ต.ศุภวฒัน์ อบต.จะเสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการซ่อมแซมถนนทางหลวงท่ีลงทะเบียน /นายพนัธ์.. 
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นายพนัธ์ ประชุมคราวท่ีแลว้รองอยัเรศวา่จะไปถมหลุมถนน 
นางมลณิษา วา่จะด าเนินการเม่ือวาน จะท าใหใ้นวนัพรุ่งน้ี 11 ถา้ฝนไม่ตก 
นายสุวจันะ เร่ืองการจดัท าร่างขอ้บญัญติังบประมาณเป็นห่วงเร่ืองเดียวคือเร่ืองขั้นตอนการพิจารณา ท่ีสภา
รับหลกัการแลว้ คือเร่ือง1.การเลือกคณะกรรมการแปรญตัติ ซ่ึงทางอบต.หนองผือท าถูกตอ้งแลว้ 2.การก าหนดเวลา
เสนอค าแปรญตัติ ใหพ้ิจารณาใหดี้ใหค้รบถว้นถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
3.ฝากเร่ืองการบริหารจดัการขยะ ซ่ึงจะมีการประเมินอ าเภอสะอาดในวนัท่ี 29 สิงหาคม น้ี ขอความร่วมมือทุกท่าน
ช่วยกนั ทั้งเร่ืองถงัขยะเปียกใหท้ าต่อไปจนครบ 100 % การคดัแยกขยะ การขอใชท่ี้ดินในการท าบ่อก าจดัขยะ  
ปลอับต. 1.ขอ้ราชการประชุมอ าเภอประจ าเดือนกรกฎาคม  1.)เร่ืองบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ ต าบลหนองผือ 
จ านวน 1,197 คน ตอนน้ีก าลงัตรวจสอบเร่ืองการเพิ่มยอดเงินจากการสัมภาษณ์เขา้ร่วมการพฒันาอาชีพ หน่วยงานหลกั
คือธกส./ออสิน ก าลงัด าเนินการเก็บตกลงพื้นท่ี 2.)ประกาศผลการคดัเลือกหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เยน็ เป็นสุข” 
บา้นปากห้วย หมู่ท่ี 6 ไดร้างวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ยินดีดว้ย 3.)สถานการณ์ไขเ้ลือดออก พท.หนองผือมีผูป่้วยจ านวน 
13 คน (หมู่ 4 :5 คน,หมู่ 9 :2 คน,หมู่ 10 :6 คน) ช่วยกนัท ากิจกรรม 3 ก.(เก็บน ้ า/เก็บบา้น/เก็บขยะ)ทั้งน้ีสนงสาธารณสุข
อ าเภอจะด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 2.ขอบคุณท่านทอ้งถ่ินอ าเภอท่าล่ี/ท่านสมาชิกบา้นปากห้วยทั้ง 2 หมู่ และท่านท่ีร่วมช่วยกัน
ขบัเคล่ือนท ากิจกรรมขยะเปียก วนัน้ีน าเอาตวัอยา่งอุปกรณ์สาธิตการคดัแยกขยะแบบง่ายๆมาให้ท่านชมและน าไป
ท าในครัวเรือน,ศูนยส์าธิตฯ และเชิญชวนทุกท่านคดัแยกและเก็บขยะพลาสติกทุกอยา่งแลว้น ามาจ าหน่ายท่ีกองทุน
ขยะฯของอบต.หรือท่านใดจะน ามาบริจาคก็ได ้ ทั้งน้ีปี 2562 อบต.ไดจ้ดัตั้งงบประมาณเพื่อจดัซ้ือเคร่ืองอดัพลาสติก 
แลว้จะมีบริษทัออกมารับซ้ือ  

  มติท่ีประชุม รับทราบ/ใหส่้วนท่ีเก่ียวขอ้งถือปฏิบติัและด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
  ประธาน            มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่  ปรากฏวา่ไม่มี  ประธานนดัประชุมวนัถดัไป  วนัท่ี   17  
สิงหาคม  2561  เวลา  09.30 น.แต่งกายเส้ือสีฟ้า 
 ปิดประชุมเวลา  15.00 น.  

 
(ลงช่ือ)        สุดาพร  ทอพิมาย          ผูบ้นัทึกการประชุม        

                                                                                                   ( นางสาวสุดาพร   ทอพิมาย ) 
                                                                                 เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
 
 
(ลงช่ือ)        ล าพนู     จนัทอง        ผูต้รวจสอบ 
                ( นายล าพนู   จนัทอง ) 
 ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
 


