
 
 

สําเนาบันทึกการประชมุ 
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ  ครั้งแรก  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 
 

รายชื่อสมาชิกผูเขารวมประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑. นายลําพูน  จันทอง สมาชิกสภาฯ  ม. ๑ ลําพูน  จันทอง 
๒. จ.ส.อ.ถนัด   ราคํา สมาชิกสภาฯ  ม. ๒ ถนัด   ราคํา 
๓. นายสุพัฒน  คํามะลี สมาชิกสภาฯ  ม. ๓ สุพัฒน  คํามะลี 
๔. นายเสริม  คําบุยา สมาชิกสภาฯ  ม. ๔ เสริม  คําบุยา 
๕. นายคณูทวี  กุลสิม สมาชิกสภาฯ  ม. ๕ คูณทวี  กุลสิม 
๖. นายเกรียงไกร พิลาคุณ สมาชิกสภาฯ  ม. ๖ เกรียงไกร พิลาคุณ 
๗. นายชู  การิ สมาชิกสภาฯ  ม. ๗ ชู  การ ิ
๘. นายประชา  ตาส ี สมาชิกสภาฯ  ม. ๘ ประชา  ตาส ี
๙. นางศิริญา   ทิราช สมาชิกสภาฯ  ม. ๙ ศิริญา   ทิราช 

๑๐. นายไกรศักดิ์  จําเริญทรัพย  สมาชิกสภาฯ  ม. ๑๐ ไกรศักดิ์  จําเริญทรัพย 
    

รายชือ่สมาชิกผูไมเขารวมประชุม  
-  

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑. นายธีรยุทธ  พิลาคุณ นายกอบต.ฯ ธีรยุทธ  พิลาคุณ 
๒. นายดวน  เข็มพร รองนายกอบต.ฯ ดวน  เข็มพร 
๓. นายอิสรภาพ  แกวชูฟอง รองนายกอบต.ฯ อิสรภาพ  แกวชูฟอง 
๔. นางจารุวรรณ ฤทธิศักดิ์ เลขานุการนายกอบต.ฯ จารุวรรณ ฤทธิศักดิ์ 
5. นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย ปลัด อบต.หนองผือ สุดาพร  ทอพิมาย 
6. นางผาณิตา  แสนแกว รองปลัด อบต. ผาณิตา  แสนแกว 
7. นางสาวสายฝน  หมื่นแกว ผช.จนท.วิเคราะหฯ สายฝน  หมื่นแกว 
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
 

บันทึกรายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ  ครั้งแรก  วันที่ 7  มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.0๐ น. 

โดยมีนายพิสิษฐชัย  อภัยปยกุล นายอําเภอทาลี่  เปนประธาน  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย   
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ ทําหนาที่เปนเลขานุการการชั่วคราว ประธานไดดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้ 
นางสาวสุดาพร ทอพิมาย (เลขานุการ (ชั่วคราว))         กลาวเชิญนายอําเภอทาลี่  จุดธูปเทียน  บูชาพระ
รัตนตรัย อานประกาศอําเภอทาลี่เรื่อง การเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ ครั้งแรก และอาน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ คือนายธีรยุทธ พิลาคณุ  และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองผือ  ดังนี ้

๑. นายลําพูน  จันทอง   สมาชิกสภา ฯ  หมูที่  ๑   
2. จ.ส.อ.ถนัด   ราคํา   สมาชิกสภา ฯ  หมูที่  2 
3. นายสุพัฒน  คํามะลี   สมาชิกสภา ฯ  หมูที่  3 
4. นายเสริม  คําบุยา   สมาชิกสภา ฯ  หมูที่  4 
5. นายคณูทวี  กุลสิม   สมาชิกสภา ฯ  หมูที่  5 
6. นายเกรียงไกร พิลาคุณ  สมาชิกสภา ฯ  หมูที่  6 
7. นายชู  การ ิ    สมาชิกสภา ฯ  หมูที่  7 
8. นายประชา  ตาส ี   สมาชิกสภา ฯ  หมูที่  8 
9. นางศิริญา   ทิราช   สมาชิกสภา ฯ  หมูที่  9 
10. นายไกรศักดิ์  จําเริญทรัพย  สมาชิกสภา ฯ  หมูที่  10 
ประกาศลงวันที่  20  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 

   เลขานุการ (ชั่วคราว)  เชิญนายอําเภอทาลี่  กลาวเปดประชุม 
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

นายพิสิษฐชัย อภัยปยกุล  - กลาวแสดงความยินดีกับนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ  และ 
    (นายอําเภอทาลี่)    สมาชิกฯ  ที่ไดผานการเลือกตั้ง  ขอใหทุกทานตั้งใจทํางานในหนาที ่ เพราะงานของ 
ทองถ่ินเปนผลงานที่ตองแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนที่  ในเขตรับผิดชอบของอําเภอทาลี่ตําบล 
หนองผือ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  [แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.  
๒๕62] มาตรา ๕๓  วรรคสอง และมาตรา ๕๔ นายอําเภอตองกําหนดใหสมาชิสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ดําเนินการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตประกาศผลการเลือกตั้งฯ จึงได 
กําหนดใหประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ ครั้งแรก ซึ่งเปนการเริ่มตนการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม 
กฎหมาย  และ ประโยชนของประชาชน  สมาชิกสภาทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติในสภาองคการบริหารสวนตําบล  เปน 
องคกรที่ใกลชิดประชาชน  ใกลปญหา  ใหถือประชาชน  คือ  หัวใจสําคัญในการบริหารราชการของทองถ่ิน ใหปฏิบัติ 
หนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต  ตามอํานาจหนาที่  และ  ระเบียบกฎหมายนายอําเภอคือตวัแทนสวนกลางเปนราชการ 
สวนภูมิภาค คอยกํากับดูแลการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๙๐ – ๙๒  ฝาก 
ใหทุกทานเนนการทํางานจําเปนตองมีความรูความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของอบต.หนาที่ของแตละสวนแตละ 
ฝายแตละทาน(ผูบริหาร/ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ/เลขานุการสภาฯ/สมาชิกสภาฯ) ทําอะไรใหมีความรูจริง     
การทํางานตองชวยกัน,รวมมือกัน,สามัคคี,เอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน,ใหเกียรติกัน,เอาใจใสตอทีมงานและอยาลืม “เอาใจใส
ตอประชาชน”ดวย  และที่สําคัญการทํางานตองบูรณาการกัน จะดําเนินการอะไรใหดูภาพรวมของอําเภอทาลี่ดวย  



นายอําเภอ ทองถ่ินอําเภอทาลี่ ปลัดอาวุโส และสวนราชการอ่ืนๆก็พรอมสนับสนุนเอ้ืออํานวยประโยชนตอการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองผือ ใหมากท่ีสุด                          /ฝากนโยบาย... 

-๒-  

  ฝากนโยบายของทานผูวาราชการจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิร ินายชยัธวชั เนียมศิริ 

๑. เรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ปนี้ปมหามงคล ครบ 70พรรษา นายหลวงของพวกเรา 
๒. เรื่องการทํางานตามนโยบายของรัฐ เรื่องการแกไขปญหาความยากจน 
๓. เรื่องสถานการณ เก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มาตรการตางๆ DHMTTA 
4. การกํากับดูแลตามอํานาจนายอําเภอ ฝากทุกทานมีตําแหนง มีอํานาจหนาที่ ตองมีความ

รับผิดชอบ นายก็จะคอยกํากับดูแลท้ังรายบุคคล ท้ังการเฝาระวังการทุจริต เรื่องปญหาขอรองเรียนจะไดไมม ี
บัดนี้สมควรแกเวลาแลว  ขอเปดการประชุมสภา ฯ  ครั้งแรกตอไป 

 นางนัจรีพร ละครพล - ไดซักซอมการดําเนินการเลือกประธานสภา รองประธานสภา และ  
  (ทองถ่ินอําเภอทาลี)่  เลขานุการสภา  แจงเรื่อง  การแตงกายใหถูกตองตามระเบียบ  เรื่อง  การ

ปฏิบัติงานใหศึกษาระเบียบกฎหมายของ  อบต.ท่ีมีการแจกคูมือ  ระเบียบกฎหมาย
ขอใหทานศกึษาทําความเขาใจดวย   

นางสาวสุดาพร ทอพิมาย  - ขอใหทานสมาชิกฯ  แสดงความขอบคุณทานนายอําเภอทาลี่  และไดเชิญ 
(เลขานุการฯ ( ชั่วคราว )) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลผูมีอายุมากที่สุด  คือ  นายคูณทวี กุลสิม    

เปนประธานสภาชั่วคราว 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ประธาน ( ชั่วคราว )   นําสมาชิกสภา ฯ กลาวคําปฏิญาณตนดังนี ้

“ ขาพเจาขอปฏิญาณตนวา  จะปฏิบัติหนาที่  ตามความเห็นของขาพเจา  ดวย 
ความบริสุทธิ์ใจ  เพ่ือประโยชนสวนรวม  ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนี้  ทั้งจะรักษาไว  และ  ปฏิบัติ
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ ” 
ประธาน ( ชั่วคราว ) ดําเนินการประชุมเพ่ือเลือกประธานสภาฯ  โดยใหเสนอชื่อ  และผูรับรองสองทาน

ใหเลขานุการ ( ชั่วคราว )  ชี้แจงใหสภาทราบ 
เลขานุการฯ ( ชั่วคราว )  ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

ดังนี ้
1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลชั่วคราว ดําเนินการเลือก 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
2) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลชั่วคราว รายงานผลการเลือก 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตอนายอําเภอหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ เพ่ือใหนายอําเภอหรือผูที่ไดรับมอบ
อํานาจลงนามแตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล(เสนอในที่ประชุมสภาฯ) 
เมื่อนายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแลว ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ชั่วคราวพนจากตําแหนง 

3) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลอานคําสั่งแตงตั้งประธานสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลใหที่ประชุมทราบ และเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลข้ึนทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
 กฎหมาย/ระเบียบ   
 1)พระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
 -มาตรา 48 กําหนดใหสภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาและรอง 
ประธานสภาคนหนึ่ง    ซึ่งเลือกมาจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหนายอําเภอแตงตั้งประธานสภา 
และรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล 



 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบงัคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554                                      /-ขอ 8 กําหนดวา... 

- ๓ - 
-ขอ 8 กําหนดวา วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคน 

มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดํารงตาํแหนงประธานสภาทองถ่ิน   การเสนอนั้น
ตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรอง        ไมนอยกวาสองคน    โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียง
ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น  โดยวิธีเขียนชื่อตัวและ
ชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแลวใหประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถ่ิน  
ผูที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูทีไ่ดคะแนนสูงสุดนั้น 
โดยใชวิธีการเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูท่ีไดคะแนน
สูงสุดเทากัน 

  -วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนําความในขอ 39     
มาใชบังคับโดยอนุโลม ใหประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับคะแนน 
วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งใหประธานท่ีประชุมดําเนินการใหผูที่ไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนวาจะใหผูใดเปน
ผูจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมไดใหประธานที่ประชุมจับสลากวาผูใดจะจับสลากกอนหลัง แลวใหจับบัตรสลาก 
ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกันตามจํานวนเทากับจํานวนผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับ
เลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น” 

ขอ 9 กําหนดวา ในกรณีการเลือกประธานสภาทองถ่ินในการประชุมสภา 
ทองถิ่นครั้งแรกตามขอ 6 ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ แลวแตกรณี ดําเนินการแตงตั้งทันทีเม่ือการเลือก
ประธานสภาทองถิ่นแลวเสร็จ และใหประธานสภาทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ประธานที่ประชุมสภาทองถิ่น
ครั้งตอไป 

-ขอ 10 กําหนดวาประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว พนจากตําแหนงเม่ือ 
(3) สําหรับองคการบริหารสวนตําบล เมื่อนายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

-ขอ 14 กําหนดวา ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น 
หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม 
สภาทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  ขอ  ๘ การเลือกประธานสภาฯ ขอ  ๑๒ การเลือก
รองประธานสภาฯ  ขอ  ๑๓ การเลือกเลขานุการสภา ขอ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯและ
เลขานุการสภาฯ  ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน  ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก  การ
กําหนดวิธีการเลือกประธานสภาฯ ใหสมาชิกฯ แตละคนมีสิทธิ์เสนอชื่อสมาชิกสภาคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรใหเปนผู
ดํารงตําแหนงประธานสภาฯ โดยตองมีสมาชิกฯ รับรองสองคนชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน  และใหสมาชิกฯ ลงคะแนน
เลือกจากชื่อเหลานั้น  โดยวิธีการเขียนชื่อตัว  และชื่อสกุลของผู ท่ีถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแลวให
ประธานสภา ( ชั่วคาว ) ประกาศคะแนนตอที่ประชุม  ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการเลือกถาไดคะแนนสูงสุดเทากัน
หลายคน ใหเลือกใหมเฉพาะคนที่ไดคะแนนเทากัน  โดยใชวิธีเดิม            ถาคะแนนสูงสุดกันอีก  ใหใชวิธีจับสลาก  
ในการเลือกประธานฯ  ถามีการเสนอผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงหนึ่งคนใหถือวาผูนั้นไดรับการเลือก 
ประธาน ( ชั่วคราว )  ใหสมาชิกเสนอชื่อผูสมควรไดรับการเลือกตามระเบียบ 
นายประชา  ตาสี  เสนอนายลําพูน  จันทอง  โดยมีผูรับรอง  ๒  ทานคือ  นายเกรียงไกร พิลาคุณ   

และจ.ส.อ.ถนัด   ราคํา 
ประธาน ( ชั่วคราว )  สอบถามวามีสมาชิกทานใดเสนอใครอีกหรือไม 

    ปรากฏวาไมมี 
ประธาน  ( ชั่วคราว ) รายงานผลการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ  ตอนายอําเภอ 
ทาลี่  



นายอําเภอทาลี่ อานคําสั่งอําเภอทาลี่ ที่๔/๒๕๖๕ เรื่องแตงตั้งประธานสภาอบต.หนองผือ 
                                                                                                         /ประธาน  ( ชัว่คราว)... 
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ประธาน  ( ชั่วคราว) บัดนี้เวลาไดลวงเลยถึง 12.10 น.แลวผมขอสั่งพักการประชุมเพ่ือรับประทาน 
อาหาร และนัดประชุมอีกเวลา 13.00 น. 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
ประธาน  ( ชั่วคราว )             ไดเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ  ทําหนาที่ประธานในที่ 
ประชุม 
ประธานฯ  รับหนังสือแตงตั้งจากนายอําเภอทาลี่  ขอบคุณสมาชิกฯ  ที่ใหความไววางใจเลือก 
เปนประธาน และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องการเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล 

    3.1 เลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 
ประธานฯ   ดําเนินการประชุมเพ่ือเลือกรองประธานซึ่งดําเนินการเหมือนการเลือกประธานสภา 

โดยใหมีการเสนอชื่อ  และผูรับรองสองทาน 
นายเสริม  คําบุยา  เสนอนายนายประชา  ตาส ี โดยมีผูรับรอง  ๒  ทาน  คือ  นายคณูทวี  กุลสิม  และ   
นายชู  การิ 
ประธานฯ   สอบถามวามีสมาชิกทานใดเสนอใครอีกหรือไม 

    ปรากฏวาไมมี 
ประธานฯ   รายงานผลการเลือกรองประธานสภาคือ  นายประชา  ตาสี   

3.2 เลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 
ประธานฯ ดําเนินการประชุมเพ่ือเลือกเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งใหนํา

วิธีการเลือกรองประธานฯ  มาบังคับใชโดยอนุโลมใหมีการเสนอชื่อ  และ  ผูรับรอง
สองทาน 

นางศิริญา ทิราช เสนอนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย  ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลฯ  โดยมีผูรับรอง ๒  
ทาน  คือนายประชา  ตาสี และ นายเสริม  คําบุยา 

ประธานฯ   สอบถามวามีสมาชิกทานใดเสนอใครอีกหรือไม 
    ปรากฏวาไมมี 

ประธานฯ รายงานผลการเลือกเลขานุการสภาฯ  คือ  นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลฯ    และ  ใหทําหนาที่ตอไป                                                        

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  การกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 
๑  กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  พ.ศ.  ๒565และวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกของป 25๖6 
ประธานฯ -เชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลชี้แจงข้ันตอนและ วิธีการ รวมทั้ง 
กฎหมายและระเบียบฯในการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปถัดไป 
เลขานุการสภาฯ -ชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป และวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญสมัยแรกของปถัดไป ดังนี้ 
1) สภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวา การประชุมสมัยสามัญ2565จะมี 

ก่ีสมัย(อยางนอย 2 สมัย แตไมเกิน4สมัย แลวแตสภาฯจะกําหนด      โดยการกําหนดสมัยประชุมใหถือตามปปฏิทิน 
กรณีท่ีในป (พ.ศ.)นั้นเคยมีการประชุมสามัญประจําปแลวก่ีครั้ง ใหนํามารวมกับการกําหนดสมัยประชุมที่จะกําหนดใหม
ดวย ทั้งนี้เมื่อรวมแลวตองไมเกินสี่สมัย) 



2) สภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวา การประชุมสามัญประจําปแตละ 

สมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใด และกําหนดก่ีวัน แตไมเกินสิบหาวัน และ                                    /3) กําหนด.. 
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 3) กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม สามัญประจําป สมัยแรกของปถัดไป และ 
มีกําหนดก่ีวัน (ไมเกิน 15 วันเชนกัน)    
 กฎหมาย/ระเบียบ 
 1)พระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข

เพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
 มาตรา 53 วรรคหนึ่ง กําหนดวาในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ 
หลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป 
ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด และวรรคสี่กําหนดวาสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวนั  
แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 
 2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบงัคับการประชุมสภาทองถิ่นพ.ศ.2547 

แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554 
 -ขอ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาทองถิ่นแลว ใหประธานสภาทองถ่ินเลือก 
รองประธานสภาทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถิ่น และใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการ 
ประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
  (3) สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลกําหนดวาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจําปกี่สมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมี 
กําหนดก่ีวัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป และมีกําหนดกี่วัน 
 วรรคสองกําหนดวา การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามที่กฎหมาย 
วาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 
 -ขอ 21 การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตน 
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และ 
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญ 
ประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  เม่ือสภาทองถิ่นมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศของ 
สภาทองถ่ินพรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประธาน ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 25๖5         
ไดอีกไมเกินหนึ่งสมัย เนื่องจากในป พ.ศ.25๖๔ เคยมีการประชุมสมัยสามัญประจําปไปแลว 3 สมัย และสภาองคการ 
บริหารสวนตําบลชุดที่แลว ไดกําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของป 25๖6ไวเดิม คือเริ่มตั้งแตวันที่ 1  
กุมภาพันธ 2556 เปนตนไป  มีกําหนด 15 วัน 
ดังนั้น เพ่ือใหการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป 25๖5 และวันเริ่ม 
สมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของป 25๖6เปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม  เพ่ือประโยชนในการบริหารงาน 
ขององคการบริหารสวนตําบล และใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสามารถแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลเร็วข้ึน เพ่ือที่จะเขาทําหนาที่ตอไป 
ประธานฯ -จึงเสนอปรึกษาในที่ประชุมวาจะกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป 25๖5 กี่สมัย 
พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญดังกลาวไวดวย  และใหกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ   
สมัยแรกของป 25๖6 และมีกําหนดก่ีวัน   ควรรีบเพื่อใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแถลงนโยบาย เพ่ือเขารับ 
หนาที่ ซึ่งสมยัหนึ่งๆ ไดใหมีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน 
นายประชา (รองประธานฯ) เสนอใหมีการประชุมสมัยสามัญประจําป  พ.ศ. ๒๕65 จํานวน 4 สมัย 
ประธานฯ   มีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม 



-ปรากฏวาไมม-ี 
 และไดนําปรึกษาการกําหนอสมัยประชุม ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบดังนี้                                      /มติที่ประชมุ... 
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มติที่ประชุม รับรองอยางเปนเอกฉันท  

๑. สมัยที ่๑/๒๕65  กําหนดวันที่  10 มกราคม – วันที่  24  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕65 
๒. สมัยที ่2/๒๕65  กําหนดวันที่    5 เมษายน – วันที่  19   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕65 
๓. สมัยที ่3/๒๕65  กําหนดวันที่  11 สิงหาคม – วันที่  25  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
๔. สมัยที ่4/๒๕65  กําหนดวันที่    5 ตุลาคม –   วันที่  19  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕65 

กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปถัดไป 
ประธานฯ   นําปรึกษาที่ประชุมกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปถัดไป 
ปลัด อบต. แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นพ.ศ. 

๒๕๔๗ ขอ  ๑๑ ( ๓ )  กําหนดวาใหประธานสภาฯ  นําปรึกษาในที่ประชุม  เพ่ือให
สภากําหนดวาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปกี่สมัย  แตละสมัยในปนั้นเริ่มแต
เมื่อใด  แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน  กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําป
สมัยแรกของปถัดไป  และมีกําหนดก่ีวัน 

นายเสริม  คําบุยา  เสนอใหมีการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยสามัญสมัยที่  ๑/2566  กําหนดวันที่  ๕ – ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕6๖ วันแรก
คอืวันที่ ๕ กุมภาพันธ  ๒๕66 

ประธานฯ   นอกจากประชุมสมัยสามัญ โดยปกติอาจมีการนัดและเชิญประชุมประจําเดือนบาง
ตามภารกิจงาน และความจําเปนเรงดวนมีสมาชิกฯ ทานใดจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไม 

ปรากฏวาไมมี 
มติที่ประชุม   รับรองอยางเปนเอกฉันท 

ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่นๆ 
ประธานฯ   เชิญทานนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ  พบปะกับสมาชิกฯ 
นายก อบต. กลาวทักที่ประชุม  และ  แสดงความยินดีกับสมาชิก ฯ ทุกทานที่ไดรับการเลือกตั้ง  
และ  ยินดีท่ีจะไดรวมปฏิบัติงานรวมกันตอไป  และ แจงการแถลงนโยบายจะดําเนินการในวันที่  10  มกราคม 2565  
เวลา 09.30 น. ที่จะถึงนี้ ผมไดมอบแบงภารกิจงานใหทีมงาน ดังนี้ 1. สํานักปลัดฯ มอบรองอิสรภาพ แกวชูฟอง ดูแล 
กํากับงาน  2. กองคลัง ผมเปนผูดูแลกํากับงานเอง 3. กองชาง มอบรองดวน เข็มพร เปนผูดูแลกํากับงาน สวนทาน 
เลขานายกฯชวยงานผมเรื่องเอกสารงานอ่ืนๆตางๆทุกเรื่อง สวนเรื่องงบพัฒนาผมวาจะจัดสรรประมาณ 350,000  
บาท ที่เหลือจะนําไปวางไวที่งบกลางเพ่ือความสะดวกละรวดเร็วตอการชวยเหลือแกไขปญหาของประชาชน 
รองดวนฯ ฝากทุกทานชวยกันพิจารณาตามที่ทานนายกนําเรียนเสนอ อยางไรก็นํางบมา 
ชวยเหลือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตําบลหนองผือของเราเอง 
รองอิสรภาพ ถานํามาไวท่ีงบกลางก็สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน เพ่ือชวยเหลือแกไขปญหาความ 
เดือดรอนของประชาชนเหมือนทานรองดวนกลาว 
นางจารุวรรณ(เลขานุการนายกฯ) ยินดีที่ไดรวมงานกับทุกทานจะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ เรียนรูงานไปดวยกัน 
ประธานฯ   เรื่องท่ีทานนายกฯเสนอก็นาคิด ฝากถาตัดไปไวงบกลางตองเปนธรรมสําหรับทุกๆๆ
หมูบานดวย เชนตัดไป50,000 บาท ทุกหมูบานก็ตองได 50,000 บาท สวนเรื่องการจัดสรรงบไวที่งบกลางจะรับไว
เพ่ือพิจารณาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง 
ปลัดอบต. แสดงความยินดีกับผูบริหาร  และสมาชิกฯ ทุกทานที่ไดรับการเลือกตั้ง  ยินดี 
ใหบริการกับทุกทาน  และ ขอขอบคุณที่ใหความไววางใจเลือกเปนเลขานุการ            



ทั้งนี้จะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถตอไป  แจงเรื่องอัตราคาตอบแทนฯ ตามรายไดองคการบริหารสวนตําบล 
อยูในเกณฑ ๑๐-๒๕ ลานบาท โดยคาตอบแทน –นายกฯ รวมทั้งสิ้น  23,900 บาท  -รองนายฯ รวมทั้งสิ้น  12,980 
บาท    -ประธานสภาฯ ๑๑,๒๒๐  บาท  -รองประธานสภาฯ  ๙,๑๘๐ บาท                         /สมาชิกฯ... 
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สมาชิกฯ/เลขานุการนายกฯ/เลขานุการสภาฯ  ๗,๒๐๐  บาท  

ประธานฯ   มีทานใดจะเสนออะไรอีกหรือไม 
ปรากฏวาไมมี  ปดประชุม  เวลา  ๑5.0๐ น. 

 
 

( ลงชื่อ )  สุดาพร  ทอพิมาย  ผูบันทึกการประชุม 
   ( นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 
 
 
 

( ลงชื่อ )  ลําพูน  จันทอง  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
     ( นายลําพูน  จันทอง ) 

 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บันทึกรายงานการประชุมการสมัยสามัญที่  1 / 2565  ครั้งที่  1 

วันที่  10  มกราคม  พ.ศ.  2565 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 

เปดประชุมเวลา  10.00 น 
              โดยมีนายลําพูน  จันทอง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ ทําหนาที่เปนประธาน 
ในที่ประชุม  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ ทําหนาที่ เปนเลขาฯ             
ในที่ประชุม  ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที ่1  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ  1.1  แจงระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญที่  1 / 2565  ครั้งที่ 1 ทุกๆ ครั้งที่ประชุม 

สมัยสามัญแตละสมัย ในครั้งที่ 1 ผมไดทําหนังสือเชิญทานผูใหญบาน/ทานกํานัน เขารวม 
ประชุมรวมดวยทุกครั้ง และขอบคุณทานที่เขารวมประชุมในวันนี้ 

              1.2  แจงขอความรวมมือจากทุกทานเขารวมกิจกรรมวันงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 
มหาราช ประจําป 2556 ณ หอประชุมอําเภอทาลี่ เวลา 08.30 น. พิธีถวายพระพรชัย
มงคล และการถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน เพื่อเปนการ
แสดงความจงรักภักดีตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของปวงประชา การแตงกาย
เครื่องแบบเต็มยศหรือชุดเครื่องแบบกากีแขนยาว ชวงเย็นเวลา 17.00 น.รายละเอียดตาม
เอกสารฯ 

   1.3 แจงขอเชิญรวมงานพิธีฌาปณกิจฯพี่ชายทานประชา  ตาสี ที่บานเม่ียง หลังจากเลิก 
ประชุม 

มติที่ประชุม            รับทราบ   
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว (วันที่  7  มกราคม  2565) 
ประธานฯ  ไดเชิญใหสมาชิกฯไดตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แลวตามเอกสารที่แจกใหลวงหนาแลว   

ขอมติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว                           
มติที่ประชุม            มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  อยางเปนเอกฉันท  

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องนําเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
ประธานฯ  3.1  เรื่องการแถลงนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 

ไดเชิญผูบริหาร อบต.หนองผือ ชี้แจงรายละเอียดและใหปลัดอบต.ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวของ
ใหที่ประชุมทราบ 

ปลัดอบต.  อาศัยอํานาจแหงพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 สวนที่ 2 นายกองคการบริหารสวนตําบล ม.58/*5  กอนนายก
อบต.เขารับหนาที่ ใหประธานสภาฯ เรียกประชุมเพ่ือใหนายกอบต.แถลงนโยบายตอสภา   
โดยไมมีการลงมติ ภายใน 30 วันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และใหปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 

นายกฯ     ทักทายท่ีประชุม  อาศัยอํานาจแหงพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 สวนที่ 2 นายกองคการบริหารสวนตําบล     
ม.58/*5  จึงขอแถลงนโยบายตอสภาฯรายละเอียดตามเอกสารที่แจกใหลวงหนา มีดังนี ้             
องคการบริหารสวนตําบลหนองผือ มีการบริหารจัดการที่ดี ใชทรัพยากรอยางคุมคา 



ประชาชนมีคุณภาพที่ดี สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหประชาชนมีรายไดเสริม โดยการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิต สงเสริมเศรษฐกิจการคาชายแดน               

  /1.นโยบายดานเศรษฐกิจ… 
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1. นโยบายดานเศรษฐกิจ 
1.1 สงเสริม และพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาวะทองถ่ินปจจุบันตามหลักปรัชญา    
      เศรษฐกิจพอเพียง  
1.2 สงเสริมและ สนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนเพ่ือสรางอาชีพ และรายไดใหกับ   
      ตนเองและชุมชน  

  1.3 แกไขปญหาการวางงาน และสงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร 
          1.4 สงเสริมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือเพิ่มโอกาส และรายได ใหกับประชาชนในการผลิตและ 

                                     จําหนายสินคา 
1.5 พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําใชเพ่ือการเกษตรใหเพียงพอที่จะใชในการผลิต ผลิตผลทาง 

                                      การเกษตรได  ทุกฤดูกาล อยางเปนระบบ 
        1.6 ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกรตางๆเพ่ือสนับสนุนดานอาชีพ 

      เกษตรกรรมและดานอ่ืนๆ 
        1.7 สงเสริม และสนับสนุน สรางความพรอมในการเขาสูเศรษฐกิจ อาเซียน ใหครอบคลุม      

      ในทุกดาน ใหเทาทันอาณาประเทศ 
     2. นโยบายดานการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 

        2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ     
      และผูดอยโอกาสทางสังคม  

        2.2 สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสรางวินัย การเสียสละในการรวมคดิรวมทํากิจกรรม 
      ของชุมชนทุกชุมชน สรางความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน 

        2.3 สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนใหเปนมาตรฐาน และตอเนื่อง สงเสริมใหประชาชน 
      ในชุมชนรวมคดิ รวมทํา รวมกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพ่ือแกปญหา   
      ใหตรงประเด็น มีทิศทางในการพัฒนาชุมชน  สรางชุมชนใหเปนเมืองนาอยู อีกทั้ง เปน 
      การสรางความรวมมือรวมใจ และสรางความสามัคคีระหวางประชาชนในชุมชน 

        2.4 สงเสริมและสนับสนุนสวสัดกิารเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส   
      และการนันทนาการ 

        2.5 สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ในการปองกันอาชญากรรมตางๆ 
       2.6 จัดใหมีกิจกรรมรณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและจัดกิจกรรมอบรม 

      เยาวชนตานภัยยาเสพติด 
        2.7 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานกีฬาเพ่ือใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

      หางไกล ยาเสพติด และเชื่อมความสัมพันธของหนวยงานในตําบล สรางความรัก ความ 
      สามัคคี ของคนในตําบล 

        2.8 ดําเนินการในการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และสนับสนุน ใหความ 
      รวมมือแกหนวยงานราชการ  ที่เก่ียวของกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ของ 
      ประชาชน  

        2.9 จัดใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการปองกัน และบรรเทา     
      สาธารณภัย ในดานอาคารสถานที่ บุคลากร เครื่องมือ และ อุปกรณตางๆ ในการ     



      ปองกันภัย เพื่อใหความชวยเหลือแกประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยตางๆ 
        2.10 สงเสริมสนับสนุน เชิดชู บุคคลที่ทําความดีดานตางๆ ในตําบล 
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               3.  นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

        3.1 ดําเนินการใหการศึกษาอบรมเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งสนับสนุนสงเสริม 
       การศกึษาของระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน 
       เนนการบริหารจัดการทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกศูนยในองคการบริหารสวน    
       ตําบลหนองผือ สงเสริมใหนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีความพรอมทางอารมณ สังคม   
       และความพรอมทางวิชาการที่จะสามารถศึกษาในระดับตอไปอยางมีคุณภาพ รวมถึง 
       การสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนรู  
       อาหารกลางวนั อาหารเสริมนม ใหแก ศนูยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล และสนับสนุน 
       สงเสริมสถานศึกษาในตําบล ทางดานกีฬา การเรียนรูนอกสถานศึกษา อาหารกลางวัน    
       อาหารเสริมนม และ อ่ืนๆ ใหเพียงพอ 
3.2  สนับสนุนและสงเสริมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  การอนุรักษวัฒนธรรม      

และประเพณีทองถิ่น งานรัฐพิธีตางๆ เชน งานวันที่ 5 ธันวามหาราช วันที่ 12 สิงหา 
มหาราชินี  วันปยะมหาราช ประเพณีตาง ๆ เชน จัดงานประเพณีลอยกระทง ประเพณี
วันสงกรานตและรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ และงานประเพณีอ่ืน ๆ ของทองถ่ิน  

3.3  สนับสนุนการแขงขันกีฬา เพ่ือแสดงถึงพลังความสามัคคีในชุมชน อีกทั้ง ยังเปนการ 
       สรางความสัมพันธอันดี  ระหวางชุมชน กอใหเกิดมิตรภาพอันดีงามระหวางชุมชน  
       ผูบริหาร พนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

        3.4  ดําเนินการบํารุงศลิปะ จารตีประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของ 
       ตําบล 

        3.5 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ใหแก เด็กและเยาวชนใน 
      ตําบล   

      4. นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
        4.1 ปรับปรุงระบบ โครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน และทั่วถึง เชน ถนนเพ่ือการเกษตร 

      เปนลูกรังบดอัดขยายความกวาง 5 เมตร ทางระบายน้ํา ไฟฟาสาธารณะ  
        4.2 กําหนดมาตรการในการปองกัน และแกไขปญหาน้ําทวมขังในเขตองคการบริหารสวน 

ตําบลหนองผือ ปญหาน้ําทวม ถือเปนเรื่องสําคัญเรงดวนที่จะตองรีบแกไข ที่ผานมาเปน
ปญหาที่สรางความเดือดรอนใหแกพ่ีนองประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หนองผือ    

        4.3 พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการบริโภค อุปโภค และเพ่ือการเกษตร  
        4.4 พัฒนาปรับปรุง ขุดลอก คู คลอง คลองสงน้ํา สระน้ํา บอบาดาล เหมือง ฝาย  
        4.5 จัดใหมีระบบชลประทานใหทั่วถึงในการทํานาปลูกขาว หรือพืชอื่นๆ 
        4.6 จัดใหมีการกอสราง บํารุงรักษาซอมแซม ปรับปรุง ระบบคมนาคม การระบายน้ํา         

      การไฟฟา และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ครอบคลุมทุกหมูบาน 
        4.7 จัดระบบสาธารณูปโภคที่จําเปนตอการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม เชน  

      การกอสรางแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การปองกันแกไขปญหาน้ําทวมขัง และการแกไข 
      ปญหาภัยแลง  
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       5. นโยบายดานการสาธารณสุข 

        5.1 สงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุข         
      ขั้นพื้นฐาน  เพ่ือเปนการคัดกรองการเจ็บปวยของประชาชนเบ้ืองตน เนนการปองกัน 
      โรคและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข 
      หมูบาน  (อสม.)  โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพซึ่งมีงบประมาณขององคการบริหาร 
      สวนตําบลหนองผือ สนับสนุนอีกสวนหนึ่งเพ่ือเปนทุนในการดําเนินงานในการดูแล 
       สุขภาพของชุมชนอยางทั่วถึง คลอบคลุม ทุกเพศ ทุกวัยของชุมชน   

        5.2 สงเสริมสุขภาพอนามัย และการออกกําลังกายของประชาชน ใหมีรางกาย และสุขภาพ 
      ที่แข็งแรง 

        5.3 ดําเนินการควบคุมปองกัน และระงับโรคติดตอ ที่เปนอันตรายของคนในชุมชน       
        5.4 เผยแพร และประชาสัมพันธขอมูล ความรูเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 
        5.5 สนับสนุนกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ผูสูงอายุ และอ่ืนๆ 

      6. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 
        6.1 พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ ใหเปนหนวยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการ 

      บานเมืองที่ดี มีมาตรฐาน สงเสริมสนับสนุนดานศึกษาใหแก ผูบริหาร สมาชิกสภา 
      องคการบริหารสวนตําบลหนองผือ พนักงานองคการบรหิารสวนตําบลหนองผือ และ 
      พนักงานจาง เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรูความสามารถในการ  
      ปฏิบัติงาน  อีกทั้งจะพัฒนาระบบ การบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน ลด 
      ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมีความรวดเร็ว สามารถสนอง    ตอความตองการของ 
      ประชาชนไดอยางรวดเร็วตรงเปาหมาย และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และ 
      ชุมชน 
6.2 สงเสริมสนับสนุนชุมชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและการเมือง    
      ภายใตระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พัฒนาการทํางาน   
      ฝายบริหาร ผายนิติบัญญัติ และฝายขาราชการประจํา ขององคการบริหารสวนตําบล 
      หนองผือ และสงเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับชุมชน 

        6.3 สงเสริม และสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สนับสนุนใหมีกิจกรรม และโครงการตาง ๆ  
      สงเสริมการทํางานรวมกันระหวาง ประชาชนในชุมชน และองคการบริหารสวนตําบล 
      หนองผือ ทํางานอยางสมานฉันท รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือรวมกันพัฒนา     
      และยกระดับชุมชนใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

        6.4 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายตางๆ ในชุมชนเพ่ือสนับสนุนการทํางาน 
      ของคณะกรรมการชุมชน  ไมวาจะเปนการสรางเครือขายการเฝาระวังเก่ียวกับยาเสพ  
      ติดท่ีเปนโทษกับเยาวชนและประชาชนในชุมชน จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมถึงการ   
      สรางเครือขายดานอ่ืน ๆ โดยสนับสนุนใหมีการทํางานรวมกับองคการบริหารสวน  
      ตําบลหนองผือ ภาครัฐ สวนราชการที่เก่ียวของ ภาคเอกชน เปดโอกาสใหมีบทบาทใน 
      ทํางาน เชน การตรวจสอบการดําเนินงาน และการบริหารงานขององคการ 
      บริหารสวนตําบลหนองผือ รวมไปถึงการติดตามประเมินผล ในทุกสวนตาม 



       โครงสรางการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 
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        6.5 สนับสนุน และพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย และตอบสนองตอ 
        การใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

          6.6 สงเสริมและพัฒนาความรู ความเขาใจของประชาชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง 
        การเมืองตามระบอบประชาธปิไตย และโครงการ หรือกิจกรรมขององคการบริหาร 
        สวนตําบลหนองผือ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือการบริหารจัดการที่ดี ใน 
        การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองผือ เพ่ือใหบริการแกประชาชน  

        6.7 พัฒนารายได ระบบการจัดเก็บภาษี และผังเมือง 
         6.8 จัดหาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใหเพียงพอ       

       และมีประสิทธิภาพ 
        6.9  ใหบริการแกประชาชน อํานวยความสะดวกแกผูมาติดตองานดานตางๆ รวมทั้งการ 

       เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ใหประชาชนไดรับทราบ      
 

         7. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
 7.1 พัฒนาปรับปรุงรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะจัดใหมีการ 
       คัดแยกขยะการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการ 
       อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  
7.2 ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองผือ  ใหมีความรมรื่น      
       เหมาะแกการออกกําลังกาย และการพักผอนหยอนใจ 

        7.3 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการดานสิ่งแวดลอม     
      อนุรักษ ฟนฟู ลําน้ําคาน ซึ่งเปนสายน้ําที่ใชประโยชนรวมกัน 8 หมูบาน เพ่ือใหเกิด 
      ความนาอยู  และมีความยั่งยืน 

        7.4 การสงเสริมและการสรางจิตสํานึกตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดลอม  

        7.5 การปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
        7.6 การบําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดแก การปลูกปา การอนุรักษแหลง 

      น้ํา และพันธุปลา 
ดังนั้น นโยบายของผูบริหารจึงมุงเนนการดําเนินการใหบรรลุ ตามวิสัยทัศน 
ตําบลที่ตั้งไว   นั่นคือ การทําใหตําบลหนองผือ เปน “ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานครอบคลุม
ทุกพื้นที่  เนนการมีสวนรวมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  สรางเศรษฐกิจม่ันคง  ดํารงไวซึ่ง
หลักธรรมาภิบาล  ภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียง นําสูประชาคมอาเซียน” 
”  

ประธานฯ  เชิญทานสมาชิกฯ กํานัน ผูใหญบาน ผูเขารวมประชุม มีประเด็นอะไรซักถามเพ่ิมเติมหรือไม 
กํานัน ขอแสดงความยินดีกับนายกฯ/ทีมงาน/ทานสมาชิกฯ คําแถลงนโยบายทานนายกดีหมดทุก

อยาง ผมขอฝากภาพรวมโครงการตางๆใหทานสมาชิกฯรวมดูแล ตรวจสอบ ติดตาม เชน
ถนนเพ่ือการเกษตรใหมีคุณภาพใชงานไดดีและนานดวย  เสนอใหทําโครงการสนับสนุน
น้ํามันใหกับอบจ.เลย 1 กม. ประมาณ 50,000 บาท ถนนสวยคุณภาพบดอัดอยางดี ให
ประสานเลขาฯนายกอบจ. ตําบลเราไดทําโครงการนํารองหลายๆโครงการ ปนี้ไดโครงการ



ปรับปรุงภูมิทัศนแกงโตน งบอบต.ไมมากใหเสนอโครงการที่เกินศักยภาพไปที่สวนราชการฯ
อยากใหเสนอทุกหมูบาน  โครงการตางๆอยากใหคณะกรรมการตรวจรับงานชวยตรวจทุก
ขบวนการตั้งแตเริ่มทําและใหแจงคณะกรรมการฯทราบ  เรื่องเสียงตามสายที่บรรจุในแผนฯ 
50,000 บาท อยากใหบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณของอบต.ดวย 

นายกฯ   เรื่องถนนที่ทําการขอใชเครื่องจักรฯสนับสนุนน้ํามันใหอบจ. ผมคิดจะดําเนินการอยูสวน 
โครงการที่เกินศักยภาพผมไดทําเรื่องของบไปหลายโครงการ สวนจะไดที่ไหนโครงการอะไรก็
แลวแตคณะกรรมการเขาจะพิจารณา ที่ทราบตอนนี้คือถนนคสล.ทางไปบอขยะ ม. 9 
ประมาณ 700 เมตร เรื่องหอกระจายขาวพวกประเภทท่ีเปนครุภัณฑจะซื้อไดตองตั้ง
รายการ/รายละเอียดในขอบัญญัติงบประมาณ (ใหผูใหญบานเสนอรายการครุภัณฑท่ีชํารุด)ท่ี
สามารถทําไดเลยเปนกรณกีารซอมแซม 

ผูใหญหมูที่ 2 ขอแสดงความยินดีกับนายกฯ/ทีมงาน/ทานสมาชิกฯ ขอเสริมเรื่องถนนเพ่ือการเกษตรการ
กอสรางตามแบบ(แบบพิมพเขียว)ที่ผูรับเหมาตองทําตามสัญญาอยากใหนายกฯและชางฯ
จัดทําใหผูรวมเปนคณะกรรมการตรวจงานดวย เรื่องหอกระจายขาวอยากใหทางอบต.ตั้งงบ
ไวเพราะมีความจําเปนมากในการขยาย/แจงขอราชการตางๆเชนลําโพง สายไฟฟา เรื่อง
คลองสงน้ําหนองผือ 2 ชลประทานสรางแลวแตยังไมสําเร็จครอบคลุมถึงพ้ืนที่ใชงานของ
เกษตรกร ใหทานนายกฯทําเรื่องขอแบบที่ขยายคลองไปถึงบานหนองผือ เพื่อเสนอของบก
รมฯตอไป  

ผูใหญหมูที่ 6 เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสนอเพ่ิมและเนนเรื่องการปองกันปญหายาเสพติด หมูบานมีชุด 
ชรบ.ใหสนับสนุนงบดวยรวมทั้ง อพปร. 

นายสุพรรณ  เวลาผูรับเหมาไปทํา ส.อบต.และผูใหญบาน ไปมีสวนรวมในการตรวจสอบเขาไมสนใจ ถนน 
เหล็กอาจจะไมเต็มตามแบบ ใหทานนายกและชางควบคุมเครงครดัดวย 

นายกฯ   เรื่องคลองสงน้ําหนองผือ 2 ผมและชางจะติดตามให เรื่องหอกระจายขาวหมูบานผมจะ 
พิจารณาใหเครื่องขยาย 1 ชุด ประมาณ 26,000 บาท จะจัดหาสํารองไวคงจะเปน 
ปงบประมาณปหนา  การลงเขาทํางานของผูรับเหมาตอไปผมจะใหผูประมูลแจงหมูบาน
ทราบดวย การออกแบบมีรายละเอียดโครงการอยูแลว คราวตอไปผมจะเนนเรื่องการรวม
ตรวจสอบ ผมจะเนนเรื่องคณุภาพ 

รองดวน ฯ  โครงการที่ไมไดมาตรฐาน ฝากทานส.อบต.ทุกทานชวยตรวจสอบใหทางทีมงานผูบริหารดวย 
ประธานฯ  สอบถามมีสมาชิกทานใดสอบถามอะไรหรือไม   ปรากฏวาไมมี  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่องอ่ืนๆ 
   4.1 หนังสือสั่งการ/ขอราชการ 
ปลัดอบต.   แนะนําหัวหนาสวนราชการฯพนักงานฯ                        
ประธานฯ  ใหแกไขและจัดทําทําเนียบเบอรโทรศัพทของส.อบต./ผูบริหาร/พนักงานฯ  
ผูใหญหมูที่ 6  มีที่ดินเขาทุงนากรณีพิพาท ทางเขากวาง 3 เมตรไดมอบหนังสือใหอบต.ขอใหชางฯไปดูเรื่อง 

คลองน้ําดวยจะถมตองแจงอบต.กอน และติดตามงานที่นายกฯรับปากวาจะทําใหเรียบรอย
คือเทปะถนนลาดยางหนาบานผูใหญล้ํา (สามแยกหนาดาน) 

ปลัดอบต.  ใหนักบริหารงานทั่วไปติดตามหนังสือตนเรื่องและลงทะเบียนรับและติดตามเอกสารจาก 
ผูใหญฯ 

นายกฯ   จริงๆอํานาจอบต.ไมมีอํานาจจะโอนอะไรได ใหแจงท่ีดิน ในสวนของอบต.รับทราบเฉยๆ ให 



ผูใหญแจงเจาของที่ดินติดตอสนง.ที่ดิน ทางสภาฯจะออกคาใชจายใหก็ไมได ผูได
ผลประโยชนตองออกคาใชจายเอง เรื่องถนนลาดยางหนาบานผูใหญล้ํา (สามแยกหนาดาน)
เดี๋ยวผมจะดูให 

นายเมฆสิทธิ์  ถนนคสล.ทางไปสะพานตรงโรงฆาสัตวชํารุดมาก ใหทานผูบริหารพิจารณาดวย 
นางอรอุมา  ถนนเพ่ือการเกษตรสายนาใหญและสนามบิน เสนอใหทานผูบริหารพิจารณาดวย 
นายพันธ  ติดตามเรื่องมีก่ิงไมและขยะตรงคอสะพานบานปากคาน 
นายกฯ   ใหทานสมาชิกทําเปนหนังสือแจงเขามาจะไดพิจารณาตามอํานาจและงบประมาณตอไป สวน 

ก่ิงไมและขยะตรงคอสะพานบานปากคาน ชางฯรายงานวาขยะผานไปหมดแลว เดี๋ยวผมจะ
ติดตามดําเนินการตอไป 

นางมลณิษา  สอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพคนชราอยากใหอบต.นําเงินไปจายใหโดยตรง บางคนไมสะดวกไปเบิก 
เอง 

นายกฯ   ไมสะดวกที่จะทําทั้งตําบล และเปนความประสงคของชาวบานท่ีกรอกแบบฯวาใหโอนเงินเขา 
บัญชี 

ปลัดอบต.  ใหส.อบต.สํารวจเฉพาะรายที่เดือดรอนไมสามารถไปเบิกเองโดยตรง โดยจะใหพนักงานที่ 
รับผิดชอบงานฯประสานทานส.อบต.หมูที่ตองการเปลี่ยน และรบกวนทานก็ประสานงานกับ 
เจาหนาที่ดวย คือนางจิ-ราภรณ โชติออน และนางสุพิชญา  ดาวยันต 

มติที่ประชุม  รับทราบ/ดําเนินการสวนที่เก่ียวของตอไป 
ประธานฯ สอบถามวามีทานใดเสนออะไรอีกหรือไม  ปรากฏวาไมมี  นัดประชุมคราวตอไป วันที่ 13 

ธันวาคม  2556  เวลา  10.00 น.  ณ หองประชุมอบต.หนองผือ แตงกายชุดสุภาพปด
ประชุมเวลา  12.00 น. 

 

      (ลงชื่อ)  สุดาพร ทอพิมาย   ผูบันทึกการประชุม            (ลงชื่อ)    ลําพูน  จันทอง    ผูตรวจบันทึกการประชุม 
              (นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย)                                      (นายลําพูน  จันทอง)                          
     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ               ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมการสมัยสามัญที่  1 / 2565  ครั้งที่  2 
วันที่  13  มกราคม  พ.ศ.  2565 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 
เปดประชุมเวลา  10.00 น 
              โดยมีนายลําพูน  จันทอง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ ทําหนาที่เปนประธาน 
ในที่ประชุม  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ ทําหนาที่เปนเลขาฯ  ในที่
ประชุม  ประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ  1.1    แจงระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญที ่ 1 / 2556  ครั้งที่  2  และขอบคุณทาน 

ที่เขารวมประชุมในวันนี้ 
              1.2    ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมวันงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5  

ธันวามหาราช ประจําป 2556 ณ หอประชุมอําเภอทาลี่ และรวมรับใบประกาศรับรองผล
การเลือกตั้งที่สํานักงานกกต.จ.เลยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผานมา 

มติที่ประชุม            รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องการรับรองรายงานการประชมุครั้งท่ีแลว (วันท่ี  10 มกราคม  2565) 
ประธานฯ  ไดเชิญใหสมาชิกฯไดตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แลวตามเอกสารที่แจกใหลวงหนาแลว   

ขอมติ ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว                           
มติที่ประชุม             มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  อยางเปนเอกฉันท  
ระเบียบวาระที่  3     เรื่องนําเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   3.1  เรื่องการตั้งคณะกรรมการสภาทองถิ่น 
ประธานฯ  การตั้งคณะกรรมการสภาทองถ่ิน เพ่ือทําหนาที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ 

อันอยูในกิจการของสภาฯแลวรายงานตอสภาฯ ในสวนอํานาจหนาที่ผมดูแลดําเนินการ
ประชุมสภาโดยความเรียบรอย บางสวนไมไดอยูในระเบียบขอบังคับ แตอยากใหมีแนวทางที่
ถือปฏิบัติรวมกัน ก็อาศัยคณะกรรมการฯท่ีเสนอเพื่ออยูรวมกัน การเสนอคณะกรรมการ
อยากใหกระจายใหทั่วถึงทุกโซนหมูบานและใหปลัดชี้แจงขอระเบียบกฎหมายเพ่ิม 

ปลัดอบต.  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  พ.ศ.   
2547 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  หมวด 8 ขอ 103 (1) คณะกรรมการ
สามัญ มีจํานวนไมนอยกวา 3 คนแตไมเกิน 7 คน หนาที่ตามที่ทานประธานฯแจงใหทราบ
ในเบื้องตน ที่ผานมาอบต.หนองผือ ตั้งตาม ขอ 105 (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม (4) คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาทองถิ่นเห็นสมควร คือคณะกรรมการสามัญประจํา
สภาอบต.หนองผือ ขอ 107 วิธีการเลือกคือใหสมาชิกสภาฯหรือผูบริหารเสนอชื่อ โดยมีผู
รับรอง 2 คน 

ประธานฯ  ปรึกษาสมาชิกเสนอทั้ง 2 คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
จํานวน 3 คน คณะกรรมการสามัญประจําสภาอบต.หนองผือ จํานวน 7 คน 

มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน 3 คน 



นายเสริม  เสนอ นายประชา  ตาสี ผูรับรองคือ 1.นายวรพจน จันทาสังข 2.นางสุภาวดี พิมพพงษ 
นายประชา  เสนอ นายเสริม  คําบุยา ผูรับรองคือ 1.นายพันธ  ราชแกว 2.นางอรอุมา สุวรรณสิงห   

      /นางสุภาวดี... 
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นางสุภาวดี   เสนอ นางจารุวรรณ  ฤทธิศักดิ์ ผูรับรองคอื 1.นายสุพรรณ พาสูนย 2.นางสาวปยะภรณ  

เทพวันดี 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเปนเอกฉันท 

คณะกรรมการสามัญประจําสภาอบต.หนองผือ จํานวน 7 คน 
นายวรพจน  เสนอ นายประชา  ตาสี ผูรับรองคือ 1.นายวิทยา  ใจดวน 2.นายเมฆสิทธิ์ จันทาสังข 
นางสุภาวด ี  เสนอ นางศริญิา   ทิราช ผูรับรองคือ 1.นางอรอุมา สุวรรณสิงห  2.นายประชา  ตาส ี
นายประชา  เสนอ นายเสริม  คําบุยา ผูรับรองคือ 1.นายพันธ  ราชแกว 2.นางมลณิษา  มณีไวย 
นางศิริญา  เสนอ  นางอรอุมา สุวรรณสิงห  ผูรับรองคือ 1.นายไกรศกัดิ์  จําเริญทรัพย 2.นางสุภาวดี  

พิมพพงษ 
นายพันธ  เสนอ นายวิทยา  ใจดวน ผูรับรองคือ 1.นายสุพรรณ พาสูนย 2.นางสาวปยะภรณ เทพวันดี 
นางมลณิษา    เสนอ นางจารุวรรณ  ฤทธิศักดิ์ ผูรับรองคอื 1.นายวรพจน จันทาสังข 2.นายพันธ  ราชแกว 
นางสุภาวด ี  เสนอ นายสุพรรณ พาสูนย ผูรับรองคือ 1.นายสุพัฒน  คํามะลี 2.นางมลณิษา  มณีไวย 
มติที่ประชุม เห็นชอบเปนเอกฉันท โดยนายประชา  ตาสี เปนประธาน,นายเสริม  คําบุยา เปนรอง

ประธาน,นางศิริญา   ทิราช เปนเลขาฯและนางอรอุมา สุวรรณสิงห,นางจารุวรรณ  ฤทธิศักดิ์ 
เปนเหรัญญิก 

ประธานสั่งพักการประชุมเพ่ือใหคณะกรรมการฯประชุม 10 นาที 
เริ่มประชุม 10.40 น. 
ประธานคณะกรรมการฯและเลขากรรมการฯ  นําเสนอเรื่องท่ีทําการประชุมขอปฏิบัติรวมกันของสภา(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย) 
ประธานฯ เรามาจากการเลือกตั้งหลากหลายและตางกันทั้งคุณวุฒิ,วัยวุฒิ อยากใหอยูรวมกันโดยความ

รักใครสามัคคีกัน ใหเกียรติกัน มีแนวทางการถือปฏิบัติรวมกันดวยความเสมอภาคกัน การ
ขาดประชุมสภาตามระเบียบฯ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเปนเอกฉันท 
3.2 เรื่องการรายงานติดตามประเมินและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2564 

ประธานฯ      เชิญผูที่เก่ียวของนําเสนอตอสภาตอไป 
นายกฯ        ตามที่อบต.หนองผือ ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา (คําสั่งที่ 

193/2556)  ตามระเบียบวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2561 โดยใหคณะกรรมการดําเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ซึ่ ง
คณะกรรมการไดดําเนินการประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผานมา รายละเอียดใหเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผนนําเสนอ และจะไดดําเนินการสวนที่เก่ียวของตอไป 

จนท.วิเคราะหฯ :   ตามเอกสารที่แจกใหทานสมาชิกฯลวงหนาแลวนั้น  สวนที่ 1 เปนบทนําและความสําคัญของ 
การติดตามและประเมินแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565)  เปนการนํากิจกรรม
โครงการในแผนพัฒนาป พ.ศ. 2564 ไปสูการปฏิบัติตามนโยบาย สวนที่ 2 เปนแนวทาง
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) 
ประกอบไปดวย 7 ยุทธศาสตรตามเอกสารและที่นําเสนอในที่ประชุม โดยสรุปจํานวน
กิจกรรม/โครงการที่ไดปฏิบัติดําเนินการแลว จํานวน 155 โครงการ จากจํานวนทั้งหมด   
183 โครงการ คิดเปนรอยละ 78.71  



ประธานฯ   มีสมาชิกทานใดจะสอบถามอะไรหรือไม 
-ปรากฏวาไมม-ี  
มติที่ประชุม      ใหความเห็นชอบ/ดําเนินการที่เก่ียวของตอไป                                                            

/3.3  เรื่องการ... 
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        3.3  เรือ่งการพิจารณาแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานฯ     ขอใหทานายกฯแจงตอที่ประชุม 
นายกฯ     อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ขอ 26 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา
แผนดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นบัดนี้องคการบริหารสวนตําบลหนองผือ ได
ดําเนินการดังกลาวแลว รายละเอียดใหจนท.วิเคราะหนโยบายและแผนชี้แจงใหท่ีประชุม
ทราบตอไป 

จนท.วิเคราะหฯ  การจัดทําแผนดําเนินงานประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดําเนินการจริงในพื้นที่ 
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ 
3. เพ่ือเปนการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะตองมีการ 
    ประสานและบูรณาการรวมกับสวนราชการหนวยงานอ่ืนๆที่เก่ียวของ 
4. เพ่ือสะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
    รายละเอียดตามเอกสารที่แจกและนําเรียนในที่ประชุม จํานวน 30 หนา 

นายวิทยา  หนา 13 ลําดับที่ 1 ใหขยับมาเดือนมกราคม 
นายประชา  หนา 19 ใหปรับเปนเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม-กันยายน     
นางมลณิษา  หนา 13 ขยับข้ึนมาดําเนินการเดือนกุมภาพันธ                              
นายสุพรรณ  หนา 19 หวยพระใหญปที่แลวทําแลวใชทอขนาดเล็กมากบางมาก รถแม็คโครไปทําจากเดิม  

5 เมตร ตอนนี้เหลือ 2.5 เมตร ใหแกไขใหดวย 
นายกฯ   ของสวนราชการอื่นเขาไปทํางบของอบต.ยังไมไดทํา ใหจนท.ที่เก่ียวของเพ่ิมเติมแกไขตามที่
สมาชิกฯเสนอดวย 
นายเมฆสิทธิ์  หนา 17 ถนนซอยกรดังงา เสนอขอลดความหนาหรือความยาวลง เพ่ือนําเงินงบประมาณที่
เหลือไปทําขุดลอกรางระบายน้ํา 
รองธีรยุทธ  เปนโครงการตอเติมซอยเกาที่ทําคางไวตอนที่ผมเปนสมาชิกฯ และฝากทานสมาชิกม.5 ทํา
ตอซอยบานผูใหญเฉลิมดวย 
ผอ.กองชาง  ไมควรลดทําตามแบบฯเรื่องลอกรางระบายน้ํา ใหทําเรื่องเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณาพรอม
แนบรายชื่อผูเดือดรอน 
ประธานฯ  สอบถามวามีสมาชิกจะเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม แผนดําเนินงาน 2565 ก็คือการจัด 

โครงการในขอบัญญัติงบประมาณ 2565 ก็ตองดูวามีงบประมาณเมื่อใด ก็ดําเนินการตาม
ระเบียบตอไป  เมื่อไมมีทานใดเพ่ิมเติมผมขอมติท่ีประชุมในการใหความเห็นชอบแผน
ดําเนินงานประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

-ปรากฏวาไมม-ี  
มติที่ประชุม     ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบอยางเปนเอกฉันท  
นายกฯ            ขอบคุณทางสภาฯที่ใหความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนา 5 ป   

/ป (พ.ศ.2561… 
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(พ.ศ.2561 -พ.ศ.2565) และแผนดําเนินงาน 2565 ซึ่งจะไดดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 
คือประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบตอไป ซึ่งก็เปนไปตามหวงเวลาที่กําหนด สวน
เรื่องการดําเนินการตามงบประมาณแมจะลาชาบางยิ่งตอนนี้มีการยุบสภาเพ่ือทําการเลือกตั้ง
ใหม แตผมก็จะเรงดําเนินการไปตามเงินงบประมาณที่มี ที่ผานมาก็จะมีปญหาเรื่อง
งบประมาณ(รายได)ลาชา ไมตรงกับความตองการ/ความเดือดรอนของประชาชนบาง เชน
การทําถนนเพ่ือการเกษตร  ชวงที่ชาวบานเดือดรอนก็ไมมีเงินงบประมาณ ผมก็ไดพยายาม
ทําใหชาวบานพึงพอใจ/บรรเทาทุกข ตามงบประมาณท่ีมีนิดหนอยโดยดูถึงรายละเอียดความ
เดือดรอนที่จําเปนเรงดวนที่สุดไลเรียงลงไป เพ่ือบรรเทาทุกขไปพลางกอน 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
   3.4 เรื่องปญหาความเดือดรอนจําเปนเรงดวน 
ประธานฯ  ใหสมาชิกฯนําเสนอตอสภาฯตอไป 
นางมลณิษา การซอมไฟฟาสาธารณะแจงมา 8-9 จุด ซอมไป 3 จุดเหลืออีก 5 จุด/ มีบานเลขที่ 165 

(นางทองดา)ขางร.ร.บานปากหวย สรางล้ําถนนเลยสายไฟมามาก ชาวบานบอกเปนตัวอยาง
ที่ไมดี เบื้องตนไดออกไปดูรวมกับนายใจเพรชและผูชวยเปยกแลว 

ผอ.กองชาง  ออกดูลาสุดหรือยังครับ เมื่อวานออกไปซอมอีกรอบแลวผมจะติดตามงานกับชางไฟฟาอีก 
ครั้ง/การสรางล้ําถนนรบกวนทานทําหนังสือแจงมาที่อบต.ดวย 

นายกฯ   เดี๋ยวผมจะออกไปดูและชวยพูดเตือนให 
นางศิริญา  เสนอขยายไฟฟาจุดหนาบานยายชอบ/ซอมแซมถนนสายหวยเดื่อ 
รองธีรยุทธ  เขาเอาโคมไปทิ้งไวไมมีสายดับ 
ผอ.กองชาง  ไฟฟาออกแบบมาครบแลวแตส.อบต.(เกา)อยากเปลี่ยน ขาดสายดับตองใชงบประมาณ  

30,000 บาท 
นายประชา  ถนนเพ่ือการเกษตรสายบานนายอาทิตย-ตาดําน้ํากัดเซาะตองซอมแซมทุกปเสนอผูบริหาร 

ดวย 
นายกฯ   ใหจัดทําเปนหนังสือรายงานเขามา 
ประธานฯ  มีก่ีหมูบานที่จะเสนอการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ งานเราตองเสนอใหไฟฟาประมาณการ 

คาใชจายซึ่งใชเวลานานมาก ถาหมูไหนจะมีทํา ในชวงปใหมนี้ใหสงเรื่องจุดที่จะติดตั้งไปทีช่าง
ฯเพ่ือสงเรื่องไปการไฟฟาจ.เลย 

นายประชา  ปญหาคือเราเสนอแตชาวบานไมอยากเอาดวย 
ประธานฯ  ถาชาวบานไมตองการไมตองเสนอมา 
นายพันธ 1.ติดตามงานเกาถนนทํารายชื่อผูเดือดรอนมาแลว ใหทานนายกฯทําใหโดยเรงดวนเลย 2.ตู

โทรศพัทไมมีไฟฟา 3.เรื่องเศษกิ่งไม พอสัญจรไปมาไดแตผมเกรงนานวันสะพานจะชํารุด 
ผอ.กองชาง  น้ําทวมขังตรงหนารานลาบเปด มีการตั้งงบประมาณไวแลว 
นายกฯ   ตรงสะพานใหแจงทํารายชื่อเดือดรอนข้ึนมาใหมดวย 
นายเสริม  ติดตามงานเกาไฟฟาสาธารณะประมาณ 150,000 บาท ยังไมไดดาํเนินงานเลย 
ผอ.กองชาง  สํารวจแลวใชงบของหมูที่ 1 ขาดงบประมาณ 180,000 บาท   
นางอรอุมา  ฤดูหนาวแลวชาวบานถามวาจะแจกผาหมหรือไม 
นายกฯ   อ.ทาลี่ยังไมไดประกาศพ้ืนท่ีภัยหนาวผมก็ติดตามอยู 



มติที่ประชุม  รับทราบ/ดําเนินการที่เก่ียวของตอไป                                            
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ระเบียบวาระที่  4    เรื่องอ่ืน ๆ 
   4.1 หนังสือสั่งการ/ขอราชการ 
ประธานฯ งบพัฒนาที่ใชงบกลาง(ฉุกเฉิน)เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน ใหเขียนโครงการ/หนังสือแจง  

แนบรายชื่อผูที่ไดรับความเดือดรอน  อยูที่ทานสมาชิกฯจะพิจารณาถาหากเห็นวาเปนปญหา
ที่จําเปนเรงดวนจริงๆ 

นายกฯ ผมจะดูเรื่องถนนเพ่ือการเกษตรใหกอน  เรื่องงบประมาณคาดวาจะไดรับการจัดสรรลาชา
เพราะสวนกลางมีการยุบสภาฯ ทานที่เสนอเรื่องความเดือดรอนตอสภาฯวันนี้ใหทานทําเปน
หนังสือพรอมแนบรายชื่อประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนเสนอสงมาเพื่อที่ผมจะไดพิจารณา
ตอไป 

รองเกรียงศักดิ์ วันนี้ผมประชุมที่ศูนยสามวัย เขาจะจัดกิจกรรมปใหมวันที่ 26 ธันวาคมนี ้เริ่มกิจกรรมตั้งแต 
07.00 น. มีกิจกรรมหลายอยางเชิญทานฯรวมกิจกรรมดวย ทั้งนี้ไดใหงานวิชาการเกษตรทํา
ประกวดมะละกอดวย 

นายประดิษฐ เชิญรวมกิจกรรมงานไทเลยโฮมฮกัแพง จัดประกวดวัว เปดตลาดนัดโคกระบือ วันที่ 25 
ธันวาคมนี้ ณ สนามกีฬาหลังวัดปาชัยนาทบานเม่ียง 

มติที่ประชุม  รับทราบ/ดําเนินการสวนที่เก่ียวของตอไป 
ประธานฯ  สอบถามวามีทานใดเสนออะไรอีกหรือไม  ปรากฏวาไมมี   
   ปดประชุมเวลา  12.30 น. 
 
 

(ลงชื่อ)  สุดาพร   ทอพิมาย  ผูบันทึกการประชุม 
(นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 
 
 

 (ลงชื่อ)     ลําพูน  จันทอง    ผูตรวจบันทึกการประชุม 
                                                  (นายลําพูน  จันทอง) 
                                      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองผือ 


