
บนัทึกรายงานการประชุมการสมยัสามญัท่ี  1 / 2561  คร้ังท่ี  1 
วนัท่ี  5  กุมภาพนัธ์   2561 

ณ  หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
เปิดประชุมเวลา  09.30 น 
              โดยมีนายล าพนู  จนัทอง  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอื ท าหนา้ท่ีเป็นประธาน 
ในท่ีประชุม  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ ท าหน้าท่ีเป็นเลขาฯ                             
ในท่ีประชุม  ประธานไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
ประธานฯ 1.1    ท่านสมาชิกฯลา 2 ท่านคือ นางสุภาวดี  พิมพพ์งษ,์นายวรพจน์  จนัทาสังข์ 
มติท่ีประชุม            รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ (วนัท่ี  10  ตุลาคม  2560) 
ประธานฯ ไดเ้ชิญใหส้มาชิกฯไดต้รวจรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ตามเอกสารท่ีแจกใหล่้วงหนา้แลว้                   
ขอมติ     
  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้                           
มติท่ีประชุม             มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  อยา่งเป็นเอกฉนัท ์ 
ระเบียบวาระท่ี  3    เร่ืองน าเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 3.1  เร่ืองการก าหนดจ านวนสมยัประชุมสมยัสามญัประจ าปีของปีพ.ศ. 2561/สมยัแรกของปีพ.ศ. 2562 
ประธานฯ น าปรึกษาท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมก าหนดจ านวนสมยัประชุมสมยัสามญัประจ าปี 
พ.ศ. 2561  และสมยัแรกของปีถดัไป(พ.ศ. 2562)และเชิญใหป้ลดัอบต.ช้ีแจงระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งใหท่ี้ประชุมทราบ 
ปลดัอบต. แจง้พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ. 2546 ส่วนท่ี 1 สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมาตรา 53* ในปีหน่ึงใหมี้สมยัประชุมสองสมยัหรือหลายสมยั
แลว้แต่สภาจะก าหนดแต่ตอ้งไม่เกินส่ีสมยั วนัเร่ิมสมยัประชุมสามญัใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลก าหนดสมยั
หน่ึงๆมีก าหนดไม่เกินสิบหา้วนั  ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2547 ขอ้ 11 (3)  ก าหนดวา่ใหป้ระธานสภาน าปรึกษาในท่ีประชุมเพื่อใหส้ภาก าหนดวา่ปีนั้นจะมีสมยัประชุม
สามญัประจ าปีก่ีสมยั แต่ละสมยัในปีนั้นเร่ิมแต่เม่ือใด แต่ละสมยัในปีนั้นมีก ามีก าหนดก่ีวนั กบัใหก้ าหนดวนัเร่ิม
ประชุมสมยัประชุมสามญัประจ าปีสมยัแรกของปีถดัไป และก าหนดก่ีวนั                                                               
ประธานฯ ตามหว้งปฏิทินงานท่ีเก่ียวกบัการพิจารณาของสภาตามอ านาจหนา้ท่ี ตามมาตรา 46 1.)ใหค้วาม
เห็นชอบแผนพฒันาฯ 2.)ให้ความเห็นชอบร่างขอ้บงัคบัต าบล/ร่างขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ 3.) 
ควบคุมการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารฯ สอบถามวา่จะมีปีหน่ึงก่ีสมยั 
นายเสริม เสนอใหมี้ 4 สมยั 
ประธานฯ มีท่านอ่ืนเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่/ปรากฏวา่ไม่มี 
มติท่ีประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉนัทก์ าหนดใหมี้การประชุมสมยัสามญัประจ าปี พ.ศ. 2561 สมยัแรกของปี
ถดัไปก าหนดใหมี้การประชุมสมยัสามญัประจ าปี พ.ศ. 2562   ดงัน้ี                             
 

 /1. สมยัสามญั...    
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1.  สมยัสามญัสมยัท่ี 2/2561  ก าหนดจ านวน 15 วนั ระหวา่งวนัท่ี   1-15 เมษายน  2561          
2.  สมยัสามญัสมยัท่ี 3/2561  ก าหนดจ านวน 15 วนั ระหวา่งวนัท่ี  10-24 สิงหาคม  2561 
3.  สมยัสามญัสมยัท่ี 4/2561  ก าหนดจ านวน 15 วนั ระหวา่งวนัท่ี    5-19 ตุลาคม  2561 
4.  สมยัสามญัสมยัท่ี 1/2562  ก าหนดจ านวน 15 วนั ระหวา่งวนัท่ี 5-16 กุมภาพนัธ์  2562 ก าหนดวนัประชุมวนัแรก
คือวนัท่ี  5 กุมภาพนัธ์  2562  ทั้งน้ีจะท าหนงัสือแจง้ใหอี้กคร้ังหน่ึง 

3.2 เร่ืองการรายงานผลการปฏิบติังานประจ าปีปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ของอบต.หนองผือ 
ประธานฯ              ไดเ้ชิญผูบ้ริหารอบต.หนองผอืช้ีแจงรายละเอียดใหท่ี้ประชุมทราบ 
นายกฯ  ทกัทายท่ีประชุม  การรายงานผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง คือช่วงตน้ 
ปีงบประมาณ (ประมาณสมยัสามญัสมยัท่ี1) และช่วงปลายปีก่อนท าขอ้บญัญติังบประมาณของปีต่อไป(ประมาณ
สมยัสามญัสมยัท่ี3) ท่านสามารถสอบถาม/กระทูถ้ามไดซ่ึ้งเป็นส่ิงท่ีดี ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของประชาชนและให้
ถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย  ถา้ท่านสงสัยอะไรใหส้อบถามพนกังานเจา้หนา้ท่ีได ้ ในส่วนของผูบ้ริหารดูในเชิง
นโยบายเร่ืองระเบียบกฎหมายเจา้หนา้ท่ีดูให้อาศยัอ านาจแห่งพรบ.สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลพ.ศ.
2537แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 5)พ.ศ. 2546 ส่วนท่ี 2 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.58/*5  ใหน้ายกอบต.รายงาน
ผลการปฏิบติังานตามนโยบายต่อสภาฯเป็นประจ าทุกปี  ซ่ึงไดด้ าเนินการแลว้ส่วนรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจก
ใหล่้วงหนา้เชิญส่วนท่ีเก่ียวขอ้ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
อปท. พ.ศ. 2547 ขอ้ 105 ใหห้วัหนา้ส่วนการคลงัจดัท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน เสนอผูบ้ริหาร ประกาศ
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบซ่ึงไดด้ าเนินการแลว้  และขอช้ีแจงรายละเอียดสถานะการเงินและการคลงั
รายไดข้องอบต.หนองผือ ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2561 
 ประมาณการรายรับไว ้ 49,500,000  บาท 
 รายไดท้ั้งส้ิน          20,188,332.63     บาท  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกและช้ีแจงในท่ีประชุม) 
 รายจ่ายทั้งส้ิน        12,180,424.94    บาท  (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกและช้ีแจงในท่ีประชุม) 
 เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์อุดหนุนเฉพาะกิจ  ไดรั้บ 101,760.00  บาท จ่ายแลว้ 67,840.00   บาท 
    รายงานเงินสะสม  ยอดยกมา ณ  วนัท่ี 25  มกราคม  2561 จ  านวน 15,081,896.55  บาท 
รายละเอียดตามเอกสารทา้ยบนัทึกการประชุม 
ผอ.กองคลงั  เร่ืองการรายงานสถานะการเงินและการคลงัไดช้ี้แจงรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
 รายรับ – รายจ่าย ตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค. 2560 – 25 ม.ค. 2561                                                                                                        
 รายรับเงินรายได ้ ณ ปัจจุบนั    5,325,879.63  บาท (เงินรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนทัว่ไป) จ่ายจริง  ณ 
ปัจจุบนั  5,039,737.37  บาท  คงเหลือ  254,642.26  บาท(ซ่ึงอบต.มีภาระรายจ่ายประจ าเดือนละ 1,100,000 บาท ) 
 รายรับเงินอุดหนุนทัว่ไปฯ  ณ ปัจจุบนั    14,862,453.00  บาท (เงินอุดหนุนทัว่ไป) จ่ายจริง 6,900,287.57  
บาท  ก่อหน้ีผกูพนั  208,900.00  บาท  คงเหลือ  7,753,265.43  บาท                                    
 
 

/เงินอุดหนุน…. 
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เงินอุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงค/์อุดหนุนเฉพาะกิจ  101,760.00 บาท  จ่ายจริง   67,840.00   บาท  คงเหลือ  
33,920.00 บาท สรุป  รายรับ 20,290,092.63 บาท รายจ่าย 12,248,264.94 บาท คงเหลือ 8,041,827.69 บาท 
ประธานฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ 
นายประชา สอบถามตอนน้ีมีงบประมาณ/รายได ้เท่าไหร่ท่ีจะน ามาช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
ผอ.กองคลงั ตามเอกสารหนา้ 4 เงินอุดหนุนทัว่ไปตามภารกิจเลือกท า รับ 4,626,080.00 บาท จ่าย 271,446.00 
บาท ก่อหน้ีผกูพนั  208,900.00 บาท คงเหลือ  4,145,734.00  บาท เพื่อด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณท่ี
ตราไว ้
ประธานฯ สอบถามเร่ืองอุดหนุนโครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ อบต.ท าอยา่งไร 
เพราะตอนน้ีมีข่าวทางเหนือมีผูเ้สียชีวติดว้ยโรคน้ีแลว้ 1 ราย และท่ีฝ่ังลาวก็มี 1 ราย 
ปลดัอบต. ท่ีผา่นมาเคยมีปัญหาสตง.เขา้ตรวจและวา่ไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีอบต.จะใชง้บอบต.ไม่ได ้ปัจจุบนั
กรมฯไดป้ระสานและแจง้ให้สตง.และอบต.ทราบวา่ เป็นอ านาจหนา้ท่ีของอบต.ตามพรบ.สามารถด าเนินการได ้ท่ี
ผา่นๆมาจะด าเนินการโดยห้วงท่ีมีโรคน้ีระบาดปศุสัตวอ์  าเภอจะประสานขอรับการสนบัสนุนงบใหอ้บต.จดัซ้ือ
วคัซีนฯ แลว้ก็ใหอ้าสาปศุสัตวเ์ป็นผูฉี้ด และใหน้กัวชิาการเกษตรอธิบายท่ีท าจริงณ ปัจจุบนัเพิ่มเติม 
นวก.เกษตร เอาขอ้มูลสุนขัจากอาสาปศุสัตวห์มู่บา้น แลว้รายงานของบจากปศุสัตวอ์  าเภอ/จงัหวดั 
ประธานฯ ถนนเพื่อการเกษตรหมู่ท่ี 1 จะลงท าหว้งน้ีใช่หรือไม่ มีหมู่ไหนท่ีเห็นวา่จ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งเร่ง
ด าเนินการเสนอต่อผูบ้ริหาร/ต่อสภาดว้ย 
รองอยัเรศ ใช่ครับ ก าลงัด าเนินการถนนเพื่อการเกษตรหมู่ 4 5 สาย หมู่ 1  2 สาย หมู่ 9 3 สาย คสล./ราง
ระบายน ้าจะท าช่วงเมษายน ตามแผนงานจดัซ้ือจดัจา้ง ของหมู่ท่ี 6 ถนนเพื่อการเกษตร 6 สายขอชะลอไวก่้อนจะ
พิจารณาต่อไป 
ติดตามเร่ืองเงินอุดหนุนไฟฟ้าในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะใหส้ านกัปลดัท าหนงัสือติดตามสนง.ไฟฟ้าต่อไป 
นางมลณิษา สถานีสูบน ้าบา้นปากหว้ยหมู่ 6 ทางกลุ่มฯปรึกษาวา่ช่วงแลง้จะสูบน ้าใส่สระแต่ตอนน้ีสถานีสูบ
น ้าไม่ได ้ดินไปกองทบัถม ท่ีผา่นมาใชง้บประมาณ 7,000 บาท ประธานสูบน ้าบอกใหอ้บต.สนบัสนุนเพื่อ
ด าเนินการดงักล่าว 
รองอยัเรศ ไดส้ั่งการใหน้กัวชิาการเกษตรนดัประชุมทุกสถานีเลยใหร้ายงานสถานะการเงิน/ความเดือดร้อน 
ผมจะเร่งจนท.ให้รีบด าเนินการต่อไป 
ประธานฯ สอบถามมีสมาชิกฯท่านใดจะซกัถามอะไรอีกหรือไม่ -ปรากฏวา่ไม่มี-  
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ     
  3.3  เร่ืองปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
ประธานฯ              ไดเ้ชิญท่านสมาชิกน าเสนอต่อผูบ้ริหารอบต.หนองผอืช้ีแจงรายละเอียดใหท่ี้ประชุมทราบ 
นางสุภาวดี หมู่ท่ี 1 ถนนเพื่อการเกษตรถนนสายนาคา,สายหว้ยหินหม่ืนและสายรอบหมู่บา้น ชาวบา้นเดือดร้อน
มาก ใชข้นผลผลิตทางการเกษตร/สัญจรไป-มา 
นายพนัธ์ หมู่ท่ี 2    ถนนเพื่อการเกษตรถนนสายนาหลวง,สายหว้ยสูบและสายห่อมคบั ชาวบา้นเดือดร้อนมาก 
                                                                                                                                             /นายสุพรรณ.. 
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นายสุพรรณ หมู่ท่ี 3  ถนนเพื่อการเกษตรถนนสายหว้ยเผอืก,สายหว้ยพระนอ้ง,สายหว้ยพระใหญ่และสายหาด
หลวง ชาวบา้นเดือดร้อนมาก ใชข้นผลผลิตทางการเกษตร/สัญจรไป-มา  
นายเสริม หมู่ท่ี 4     ถนนเพื่อการเกษตรถนนสายหว้ยนอ้ย,สายผกัขา,สายโปร่งหมากคอม,สายโสกม่วงและสาย
หามแลง้ ชาวบา้นเดือดร้อนมาก ใชข้นผลผลิตทางการเกษตร/สัญจรไป-มา 
นายโกวทิย ์ผญ.ม.5  ถนนเพื่อการเกษตรถนนสายนาใต,้สายหว้ยฮุง้เหนือและสายนาหนองหวัธรรม ชาวบา้น
เดือดร้อนมาก ใชข้นผลผลิตทางการเกษตร/สัญจรไป-มา  
นางมลณิษา หมู่ท่ี 6  ถนนเพื่อการเกษตรถนนสายนาตาจ่าย จนัทะมา,สายหว้ยเส้ียว,สายตาสุวรรณ ใจกวา้ง,สาย
นางศรี จนัทะมา,สายนางรจนา แสนพนัศิริ และสายนาตาต้ิง-แม่น ้าคาน ชาวบา้นเดือดร้อนมาก ใชข้นผลผลิตทาง
การเกษตร/สัญจรไป-มา 
นางจารุวรรณ หมู่ท่ี 7 ถนนเพื่อการเกษตรถนนสายดอกไมน้ายต่อ,สายภูปูน 1และสายภูปูน 2 ชาวบา้นเดือดร้อน
มาก ใชข้นผลผลิตทางการเกษตร/สัญจรไป-มา 
นายประชา หมู่ท่ี 8  ถนนเพื่อการเกษตรถนนสายซ าบอน,สายนาเปาะและสายหว้ยตาด ชาวบา้นเดือดร้อนมาก ใช้
ขนผลผลิตทางการเกษตร/สัญจรไป-มา 
นางศิริญา หมู่ท่ี 9 ถนนเพื่อการเกษตรถนนสายโกดงัไมกิ้มเส่ง2(หว้ยนกแซว),สายหว้ยหว้ยหยาบ(ขา้งสนามกีฬา)
และสายนาป่าลวก ชาวบา้นเดือดร้อนมาก ใชข้นผลผลิตทางการเกษตร/สัญจรไป-มา 
นางอรอุมา หมู่ท่ี 10 ถนนเพื่อการเกษตรถนนสายซ ากกเกลือ,สายนาใหญ่,สายสนามบินและสายนาตาสิงห์ 
ชาวบา้นเดือดร้อนมาก ใชข้นผลผลิตทางการเกษตร/สัญจรไป-มา 
รองด่วน เงินสะสม 15,081,896.55 บาท สภาจะสามารถน าไปใชไ้ดห้รือไม่เท่าไหร่ 
ผอ.กองคลงั ตามเอกสารหนา้ 21  สามารถใชไ้ด ้10,328,568.18 แต่ตอ้งกนัเงินไวเ้พื่อ3 เดือนแรก/เงินยมืกรณี
ตอ้งจ่ายค่าเบ้ียยงัชีพกรณีกรมจ่ายงบมาล่าชา้/กนัไวก้รณีเกิดสาธารณภยั  โดยปกติตามหนงัสือซกัซอ้มก่อนจะจ่าย
ขาดเงินสะสมตอ้งใชเ้งินตามขอ้บญัญติัให้หมดก่อนถา้ไม่พอจึงพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
ปลดัอบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการรับเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ้ 89องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  อาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดย
ไดรั้บการอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน ภายใตเ้ง่ือนไข  ดงัต่อไปน้ี 
1) ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกิจการซ่ึงอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเก่ียวกบัดา้นการ
บริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการเป็นการเพิ่มพนูรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือกิจกรรมท่ีท าเพื่อ
บ าบดัความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือตามท่ี
กฎหมายกฎหมายก าหนด 
2) ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่ล่ะประเภทตามระเบียบแลว้ 
3) เม่ือไดรั้บอนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสมแลว้  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งด าเนินการก่อหน้ีผกูพนัให้
เสร็จส้ินในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี ถดัไป หากไม่ด าเนินการ  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใหก้ารใชจ่้ายเป็นเงินสะสม
นั้นเป็นอนัพบัไป 
ทั้งน้ี ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอท่ีจะจ่าย  ค่าใชจ่้ายประจ ากรณีเกิดฉุกเฉินท่ีมีสา
ธารณภยัเกิดข้ึน  โดยการใชจ่้ายเงินสะสมใหค้ านึงถึงฐานะ   การคลงั  และเสถียรภาพในระยะยาว /หนงัสือ.. 
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หนงัสือ กระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ ว 7272  ลงวนัท่ี  26 ธนัวาคม  2560  เร่ือง  แนวทางการใชจ่้ายเงินสะสม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  ขอ้  2.1.2.2 ปฏิบติัตามระเบียบการรับเงินฯ ขอ้ 89 วรรคทา้ยท่ีก าหนดให้อปท.จะตอ้งมีเงินสะสม
คงเหลือพอท่ีจะจ่ายรายจ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินมีสาธารณภยัรักษาเสถียรภาพในระยะยาว ดงันั้นก่อนน าเงินไปใช้
ตอ้ง (1) ส ารองจ่ายค่าบุคลากร ประมาณ 6 เดือน (2) ส ารองจ่ายใหป้ชช.เช่นเบ้ียยงัชีพฯ กรณีงบประมาณล่าชา้ (3)กรณี
เกิดสาธารภยั 10% หลงัจากหกัรายการดงักล่าวขา้งตน้ **และใหพ้ิจารณาจดัท าโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีส่วนผสม
ของยางพารา 
ประธานฯ ขอใหผู้บ้ริหารพิจารณาเพื่อช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนพื้นท่ีเราดว้ยเดือดร้อน
จริง 
รองอยัเรศ ครับจะพิจารณาแลว้ท าเร่ืองยื่นญตัติเสนอต่อประธานสภาฯตามระเบียบต่อไป 
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4    เร่ืองอ่ืนๆ 
 4.1 หนงัสือสั่งการ/ขอ้ราชการ 
รองอยัเรศ ขอบคุณทุกท่านท่ีร่วมงานกาชาดวนัท่ี 1 กพ. ท่ีผา่นมาแจง้ผลการประกวดนกัร้องทอ้งถ่ินท่ีอ าเภอ
คดัเลือให้อบต.เราส่งเขา้ประกวด ผา่นรอบแรกแลว้และจะชิงรอบท่ี 2 อีก วนัท่ี 7 กพ.เชิญทุกท่านร่วมชียร์และให้
ก าลงัใจ แจง้งานประจ าปีพระธาตุสัจจะ วนัท่ี 17 – 21 กพ.น้ี โดยท่านผูว้า่ราชการจะมาเป็นประธานฯ    
รองอิสรภาพ เร่ืองการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ประธาน การแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์ประจ าปี พ.ศ. 2561  วนัท่ี  28 กุมภาพนัธ์  เทศบาลต าบลท่าล่ีเป็น
เจา้ภาพ ก าหนดการละเอียดยงัไม่ทราบ การแข่งขนักีฬาคร้ังน้ีไม่ใชง้บของอบต. ไม่ใชง้บอบต.ชุดกีฬาใชชุ้ดเดิมตวัในสี
ม่วง ประเภทกีฬามี 

1. ฟุตบอลชาย 7 คน  รองอิสรภาพ  เป็นผูรั้บผิดชอบ 
2. เซปักตะกร้อชาย   พนง.ชาย  เป็นผูรั้บผดิชอบ 
3. วอลเลยบ์อลหญิง  มอบหมายผอ.กองคลงั เป็นผูรั้บผดิชอบ 
4. เปตองชาย  มอบหมายผอ.กองช่าง  เป็นผูรั้บผดิชอบ 
5. เปตองหญิง มอบหมายผอ.กองการศึกษา  เป็นผูรั้บผิดชอบ 
6. เปตองผสม  ผูบ้ริหาร  เป็นผูรั้บผดิชอบ นดัซ้อมกีฬาทุก พุธ  เวลา 15.30 น. สนามกีฬารร.บา้น

ปากหว้ย  วอลเลยบ์อลหญิงซ้อมหนา้สนง.   
มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
ปลดัอบต. : แจง้ขอ้ราชการประชุมผูบ้ริหารประจ าเดือนจว.เลย/อบรมหลกัสูตรนบสท.รุ่นท่ี 32  (1.) เร่ืองการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของอปท. (2.) การท างานใหย้ดึประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน/ทางราชการ  (3.) การขอ
ความร่วมมือสมคัรสมาชิกแม่บา้นทอ้งถ่ินจว.เลย โดยรับจากผูบ้ริหาร,สมาชิกฯ,พนกังานจนท.ท่ีเป็นผูห้ญิง/ภรรยา
ผูบ้ริหาร,สมาชิกฯ,พนกังานจนท.ค่าสมคัร 100 บาทต่อปี ตลอดชีพ 500 บาท เพื่อช่วยเหลืองานกิจการสาธารณะ
เก่ียวกบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กภายในจว.เลย ทั้งน้ีไม่ไดบ้งัคบั (4.) การรับสมคัรอาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก(อถล.) 
ผูส้มคัรมีสัญชาติไทย,อายไุม่ต  ่ากวา่ 7 ปี,มีภูมิล าเนาอยูใ่นทอ้งถ่ิน โดยมีเป้าหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  /ของ.. 
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ของครัวเรือนในเขตพื้นท่ี (5.)การจดัหาจุดรวมขยะอนัตรายจากชุมชน ใหค้รบทุกแห่งและรายงานขอ้มูล “มฝ2” 
ทุกก่อนวนัท่ี 5 ของเดือนและเชิญชวนลงมือการปฏิบติัการคดัแยกขยะจริงๆในทุกครัวเรือนโดยเช่ือมต่อกบั 
“สมาชิกอถล.” (6.)เร่ืองแนวทางการจ่ายขาดเงินสะสม ตามมติครม.วนัท่ี 28 พย. 2560 และรายงานใหก้รมทราบใน
ระบบ e-Plan (7.) การออกติดตามตรวจเยีย่มศพด. ภายใน 28 กพ.2561 (8.)แนวทางการขบัเคล่ือนตลาดประชารัฐ 
ทอ้งถ่ินสุขใจ ตอนน้ีมีค าใหม่ “โครงการไทยนิยม ย ัง่ยนื” บูรณาการขบัเคล่ือนตามหลกัประชารัฐ (9.) การ
ขบัเคล่ือนกองทุนขยะของทอ้งถ่ิน เชิญชวนท่านสมาชิกท่ีเป็นสมาชิกกองทุนฯน าขยะท่ีคดัแยกมาจ าหน่ายให้
กองทุนฯ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานฯ           สอบถามวา่มีท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่   
ปรากฏวา่ไม่มี   
 ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
(ลงช่ือ)  สุดาพร   ทอพิมาย  ผูบ้นัทึกการประชุม                         (ลงช่ือ)    ล าพนู  จนัทอง  ผูต้รวจบนัทึกกาประชุม   
              (นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย)                                                                 (นายล าพนู  จนัทอง)                         
 เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผือ                        ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองผอื 
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