
บนัทึกรายงานการประชุมการสมยัสามญัที  1 / 2562  ครังที  1 

วนัที    กุมภาพนัธ์   2562 

ณ  ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือ 

เปิดประชุมเวลา  09.30 น 

              โดยมีนายลาํพูน  จนัทอง  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื ทาํหนา้ทีเป็นประธาน 

ในทีประชุม  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองผือ ท ําหน้าทีเป็นเลขาฯ                     

ในทีประชุม  ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี 

ระเบียบวาระที 1  เรืองประธานแจง้ใหที้ประชุมทราบ 

ประธานฯ แจง้ผลการเลือกตงัผูใ้หญบ่า้นหมู่ที  คือ นายมนตรี มุระ แข่งขนักนั  คน ก็จะไดป้ระสานงาน

ร่วมกนัต่อไป 

มติทีประชุม            รับทราบ   

ระเบียบวาระที  2  เรืองการรับรองรายงานการประชุมครังทีแลว้ (วนัที  16  ตุลาคม  2561) 

ประธานฯ ไดเ้ชิญใหส้มาชิกฯไดต้รวจรายงานการประชุมครังทีแลว้ตามเอกสารทีแจกใหล่้วงหนา้แลว้                   

ขอมติ    ทีประชุมรับรองรายงานการประชุมครังทีแลว้                           

มติทีประชุม             มีมติรับรองรายงานการประชุมครังทีแลว้  อยา่งเป็นเอกฉันท ์ 

ระเบียบวาระที  3    เรืองกระทูถ้าม 

ประธานฯ เชิญสมาชิกทียนืเอกสารกระทูถ้าม 

นางมลณิษา ขอกระทูถ้ามเรืองการซ่อมแซมคลองส่งนาํสถานีสูบนาํบา้นปากห้วยทีจ่ายขาดเงินสะสมไปเมือ

ปลายปีทีแลว้ จุดนาตาติงพงัเสียหายมากนาํไปไม่ถึงนาชาวบา้นทีขอนาํ 

นายอิสรภาพ ใช่ตรงบา้นอ.นิศารัตน์หรือไม่เส้นมาทางลุงมล แกมาคุยกบัผมอยูว่า่คลองมนัพงั(งานเก่าทีจา่ย

ขาดเงินสะสม) 

ผอ.กองช่าง คุยและแนะนาํประธานกลุ่มฯแลว้ 

นายใจเพชร หมอ้แปลงสถานีเมียง  เมือไหร่จะใชก้ารได ้ชาวบา้นเดือดร้อน 

นายอิสรภาพ ติดต่อประสานงานยืมของสนง.ชลประทานจ.เลยอยู/่อาจพิจรณาหางบของอบต. 

นายพนัธ์ นาย....  ภาจาํรงค ์ขอแยกทาํคลองไส้ไก่(ใชง้บส่วนตวั)ทีสถานีสูบนาํหนองผือ  ติดคา้งวา่

อนุญาตหรือไม่อนุญาต 

นายอยัเรศ(รษก.นายกฯ) เซ็นอนุมติัไปแลว้ 

มติทีประชุม  :  รับทราบ/ดาํเนินการทีเกียวขอ้งต่อไป 

ระเบียบวาระที      เรืองทีคณะกรรมการทีสภาทอ้งถินตงัขึนพิจารณาแลว้เสร็จ(ถา้มี) 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที      เรืองนาํเสนอเพือโปรดพิจารณา 

 5.1  เรืองการกาํหนดจาํนวนสมยัประชุมสมยัสามญัประจาํปีของปีพ.ศ. 2562/สมยัแรกของปีพ.ศ. 2563 

ประธานฯ นาํปรึกษาทีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมกาํหนดจาํนวนสมยัประชุมสมยัสามญัประจาํปี 

พ.ศ.   และสมยัแรกของปีถดัไป(พ.ศ. 2563)และเชิญใหป้ลดัอบต.ชีแจงระเบียบทีเกียวขอ้ง 

ใหที้ประชุมทราบ                                                                                                               /ปลดั อบต. ... 
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ปลดัอบต. แจง้พระราชบญัญตัิสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิมเติม(ฉบบัที 5) 

พ.ศ. 2546 ส่วนที 1 สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมาตรา 53* ในปีหนึงใหมี้สมยัประชุมสองสมยัหรือหลายสมยั

แลว้แต่สภาจะกาํหนดแต่ตอ้งไม่เกินสีสมยั วนัเริมสมยัประชุมสามญัให้สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกาํหนดสมยั

หนึงๆมีกาํหนดไม่เกินสิบห้าวนั  ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน 

พ.ศ. 2547 ขอ้ 11 (3)  กาํหนดวา่ใหป้ระธานสภานาํปรึกษาในทีประชุมเพอืให้สภากาํหนดวา่ปีนนัจะมีสมยัประชุม

สามญัประจาํปีกีสมยั แต่ละสมยัในปีนนัเริมแต่เมือใด แต่ละสมยัในปีนนัมีกาํมีกาํหนดกีวนั กบัใหก้าํหนดวนัเริม

ประชุมสมยัประชุมสามญัประจาํปีสมยัแรกของปีถดัไป และกาํหนดกีวนั                                                               

ประธานฯ ตามห้วงปฏิทินงานทีเกียวกบัการพิจารณาของสภาตามอาํนาจหนา้ที ตามมาตรา  .)ให้ความ

เห็นชอบแผนพฒันาฯ .)ให้ความเห็นชอบร่างขอ้บงัคบัตาํบล/ร่างขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายประจาํปีฯ .) 

ควบคุมการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารฯ สอบถามวา่จะมีปีหนึงกีสมยั 

นายประชา เสนอใหมี้  สมยั 

ประธานฯ มีท่านอืนเห็นเป็นอยา่งอืนหรือไม่/ปรากฏวา่ไม่มี 

มติทีประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉนัทก์าํหนดใหมี้การประชุมสมยัสามญัประจาํปี พ.ศ. 2562 สมยัแรกของปี

ถดัไปกาํหนดใหมี้การประชุมสมยัสามญัประจาํปี พ.ศ. 2563   ดงันี                             

1.  สมยัสามญัสมยัที 2/2562  กาํหนดจาํนวน 15 วนั ระหวา่งวนัที   1-15 เมษายน  2562          

2.  สมยัสามญัสมยัที 3/2562  กาํหนดจาํนวน 15 วนั ระหวา่งวนัที  10-24 สิงหาคม  2562 

3.  สมยัสามญัสมยัที 4/2562  กาํหนดจาํนวน 15 วนั ระหวา่งวนัที    5-2  พฤศจิกายน  2562 

4.  สมยัสามญัสมยัที 1/2563  กาํหนดจาํนวน 15 วนั ระหวา่งวนัที 5-16 กุมภาพนัธ์  2563 กาํหนดวนัประชุมวนัแรก

คือวนัที  5 กุมภาพนัธ์  2563  ทงันีจะทาํหนงัสือแจง้ใหอี้กครังหนึง 

5.2 เรืองการรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ของอบต.หนองผือ 

ประธานฯ              ไดเ้ชิญผูบ้ริหารอบต.หนองผอืชีแจงรายละเอียดใหที้ประชุมทราบ 

นายกฯ  ทกัทายทีประชุม  การรายงานผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง คือช่วงตน้ 

ปีงบประมาณ (ประมาณสมยัสามญัสมยัที1) และช่วงปลายปีก่อนทาํขอ้บญัญตัิงบประมาณของปีต่อไป(ประมาณ

สมยัสามญัสมยัที3) ท่านสามารถสอบถาม/กระทูถ้ามไดซึ้งเป็นสิงทีดี ทงันีเพอืประโยชน์ของประชาชนและให้

ถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย  ถา้ท่านสงสัยอะไรให้สอบถามพนกังานเจา้หนา้ทีได ้ ในส่วนของผูบ้ริหารดูในเชิง

นโยบายเรืองระเบียบกฎหมายเจา้หนา้ทีดูให้อาศยัอาํนาจแห่งพรบ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพ.ศ.

2537แกไ้ขเพมิเติม(ฉบบัที 5)พ.ศ. 2546 ส่วนที 2 นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ม.58/*5  ใหน้ายกอบต.รายงาน

ผลการปฏิบติังานตามนโยบายตอ่สภาฯเป็นประจาํทุกปี  ซึงไดด้าํเนินการแลว้ส่วนรายละเอียดตามเอกสารทีแจก

ใหล่้วงหนา้เชิญส่วนทีเกียวขอ้ชีแจงให้ทีประชุมทราบ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

อปท. พ.ศ. 2547 ขอ้ 105 ให้หวัหนา้ส่วนการคลงัจดัทาํรายงานแสดงผลการดาํเนินงาน เสนอผูบ้ริหาร ประกาศ

ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบซึงไดด้าํเนินการแลว้  และขอชีแจงรายละเอียดสถานะการเงินและการคลงั

รายไดข้องอบต.หนองผือ ณ วนัที  มกราคม 2562 

 ประมาณการรายรับไว ้ ,400,000  บาท                                                      /รายไดท้งัสิน… 
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 รายไดท้งัสิน          22,022,037.25     บาท  (รายละเอียดตามเอกสารทีแจกและชีแจงในทีประชุม) 

 รายจ่ายทงัสิน        12,682,998.17    บาท  (รายละเอียดตามเอกสารทีแจกและชีแจงในทีประชุม) 

 เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค/์อุดหนุนเฉพาะกิจ  ไดรั้บ , .   บาท 

    รายงานเงินสะสม  ยอดยกมา ณ  วนัที   มกราคม  2562 จาํนวน 12,396,456.80  บาท 

รายละเอียดตามเอกสารทา้ยบนัทึกการประชุม 

ผอ.กองคลงั  เรืองการรายงานสถานะการเงินและการคลงัไดชี้แจงรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

 รายรับ – รายจ่าย ตงัแต่วนัที 1 ต.ค. 2561 – 31 ม.ค.                                                                                              

 รายรับเงินรายได ้ ณ ปัจจุบนั    ,596,753.83  บาท (เงินรายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนทวัไป) จ่ายจริง  ณ 

ปัจจุบนั  5,350,595.24  บาท  คงเหลือ  ,615.21  บาท(ซึงอบต.มีภาระรายจ่ายประจาํเดือนละ 1,100,000 บาท ) 

 รายรับเงินอุดหนุนทวัไปฯ  ณ ปัจจุบนั    15,339,983.42  บาท (เงินอุดหนุนทวัไป) จ่ายจริง , ,595.8   

บาท  ก่อหนีผกูพนั 2,643.38  บาท จ่ายจริง  , , .  บาท คงเหลือ  ,509,923.87  บาท                                    

 เงินรายได+้อุดหนุนทวัไป , , .  บาท ก่อหนีผกูพนั 2,643.38  บาท จ่ายจริง , , .  

บาท คงเหลือ , , .  บาท 

เงินอุดหนุนทวัไประบุวตัถุประสงค/์อุดหนุนเฉพาะกิจ  ,300.00 บาท  จ่ายจริงรวมยมืเงินสะสม   , .    

บาท  คงเหลือ  , .  บาท สรุป  รายรับ , , .  บาท รายจ่าย , , .  บาท คงเหลือ 

, , .  บาท 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ 

นายประชา สอบถามตอนนีมีงบประมาณ/รายได ้  ลา้นกวา่บาททีเหลือน่าจะนาํมาช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนงบพฒันา ไม่อยากใหท้าํโครงการหนา้ฝน 

ผอ.กองคลงั เงิน  ลา้นกวา่บาท หกัจ่ายประจาํเหลืออยูป่ระมาณ  ลา้นกวา่บาทเพอืดาํเนินโครงการตาม

ขอ้บญัญติังบประมาณทีตราไว ้ซึงทาํตามแผนจดัซือจดัจา้ง 

ผอ.กองช่าง ผมทาํตามแผนคือทาํรางระบายนาํก่อน 

นางมลณิษา ไม่อยากใหท้าํคสล.ในไตรมาสที  หนา้ฝน ใหป้รับแผนฯ 

ผอ.กองคลงั ปรับแผนไดต้ามความจาํเป็นเร่งด่วน และตอ้งกนัเงินไวจ้่ายรายจา่ยประจาํดว้ย 

ประธานฯ ฝากท่านผูบ้ริหาร คือถา้ทาํโครงการทงัหมดก็คือ .  ลา้นบาท ใหเ้ร่งดาํเนินการไม่รู้จะรออะไร 

ประธานฯ สอบถามมีสมาชิกฯท่านใดจะซกัถามอะไรอีกหรือไม่ -ปรากฏวา่ไม่มี-  

มติทีประชุม  :  รับทราบ     

  .   เรืองการรายงานผลการทศันศึกษาดูงานปีงบประมาณ  

ประธานฯ              เชิญนาํเสนอชีแจงรายละเอียดใหที้ประชุมทราบ 

นายเจษฎา ตามทีองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองผือ ดาํเนินการโครงการฝึกอบรมสัมมนา                     เพือ

เพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพร้อมทงัศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองผือ อาํเภอท่าลี 

จงัหวดัเลย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  ระหว่างวนัที   มกราคม – 1 กุมภาพนัธ์   ซึงผู ้เข้าร่วม

โครงการประกอบดว้ย คณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พนกังานส่วนตาํบล  /และ... 
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  และพนกังานจา้ง ฝึกอบรมรวมจาํนวน    คน และศึกษาดูงานนอกสถานที ณ จงัหวดักาญจนบุรี  จาํนวน  คน 

นนั บดันี การดาํเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพร้อมทงัศึกษาดูงานของ

องค์การบริหารส่วนตาํบลหนองผือ อาํเภอท่าลี จงัหวดัเลย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.        ไดด้าํเนินการเสร็จ

สินตามวตัถุประสงคแ์ลว้ จึงขอรายงานผลการดาํเนินโครงการฝึกอบรมดงักล่าว ดงันี     

วนัท ี  มกราคม  จดัฝึกอบรมเชิงวชิาการ ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือ 

เวลา 08.00 น.  เริมลงทะเบียนและรับเอกสาร เตรียมเขา้รับการฝึกอบรม พิธีเปิดการฝึกอบรม      โดย

ท่านทอ้งถินอาํเภอท่าลี นายสุวจันะ ทองสาดี กล่าวเปิดพิธีอบรมและให้โอวาท พร้อมทงัเป็นวิทยากร       ให้

ความรู้หัวขอ้เรือง  “การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ/การป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนและระเบียบ

กฎหมายทีเกียวขอ้งต่อการปฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนตาํบล ตลอดจนการกาํกับดูแลและนโยบายของ

ส่วนกลาง”รับฟังการบรรยายหัวขอ้เรือง คุณธรรม จริยธรรม ทีเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการด้านความโปร่งใส 

โดยวิทยากร พระครูมหาแสง  รับฟังการบรรยายหัวข้อเรือง ศาสตร์พระราชากับการนํามาปรับใช้กับการ

ปฏิบติังานและชีวิตประจาํวนัโดยวิทยากร นางรัชนี มณีวฒัน์ จพง.เคหะกิจเกษตรฯการจดัการขยะมูลฝอยตาม

แผนปฏิบติัการ  วนั “แยกก่อนทิง”  

วนัท ี  มกราคม  ศึกษาดูงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองโรง อาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี 

“เรือง โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี – พนมทวน อนัเนืองมาจาพระราชดาํรโครงการชลประทานเมือง

กาญจนบุรี-พนมทวน อนัเนืองมาจากพระราชดําริ สถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง 2พระราชดาํริ สาํนกังาน 

กปร. ไดพิ้จารณา เรือง ร้อยตาํรวจตรี พฒันา สัมมาทิตฐิ ราษฎรในจงัหวดักาญจนบุรี ขอพระราชทานความ

ช่วยเหลือใหท้างราชการพฒันาแหล่งนาํและขุดคลองชลประทานต่อเชือมจากคลองชลประทานเดิมทีรับนาํจาก

เขือนวชิราลงกรณ์ เพือส่งนาํใหร้าษฎร ในตาํบลหนองโรง อาํเภอพนมทวน      จงัหวดักาญจนบุรี ซึงประสบ

ปัญหาการขาดแคลนนาํสาํหรับอุปโภคบริโภค และ     ทาํการเกษตรและสาํนกังาน กปร. มีความเห็นวา่ สมควรให้

กรมชลประทานพิจารณาศึกษาแนวทางทีเหมาะสมในการส่งนาํใหแ้ก่พืนทีการเกษตรในเขตตาํบลหนองโรง 

สาํหรับการแกไ้ขปัญหาระยะสนั เห็นควรใหก้รมชลประทานประสานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งในพนืทีจดัหา

งบประมาณและพืนทีดาํเนินการพฒันาแหล่งนาํขนาดเล็ก และปรับปรุงแหล่งนาํเดิมเพอืเก็บกกันาํไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ 

จึงใหก่้อสร้างสถานีสูบนาํดว้ยไฟฟ้าบา้นหนองโรง  เพือแกปั้ญหาให้กบัราษฎรในพนืทีและราษฎรในพนืที

ใกลเ้คียงความสาํเร็จของโครงการคือ ราษฎรมีแหล่งนาํสาํหรับเก็บกกันาํไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ สามารถประกอบอาชีพ

เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ไดต้ลอดปีราษฎรมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน                                                 

ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพบา้นทุ่งทอง การทาํผลิตภณัฑท์าํความสะอาด  ชนิด       เช่น การทาํไมม้อ๊ปถูพนื รองเทา้ 

ดกัฝุ่ น และเรืองสมุนไพรกระเทียมดาํ 

วนัท ี  มกราคม  ศึกษาดูงานทีเทศบาลตาํบลท่ามะขาม อาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรีเรือง การบริหาร 

การศึกษา การบริหารจดัการขยะและการคดัแยกขยะประวตัิตาํบลท่ามะขาม อาํเภอเมืองกาญจนบุรี เทศบาลตาํบล

ท่ามะขาม ไดก่้อตงัศูนยเ์รียนรู้ บา้นเขาใหญ่ ขึนโดยใช้ทีทาํการสมาชิกสภาตาํบลท่ามะขามเป็นทีดาํเนินการของ

ศูนย ์มีท่านประธานสภาเป็นหัวหนา้ศูนย ์ภายในศูนยจ์ะมีการดูแลเรืองสุขภาพ กลุ่มรักสุขภาพ ใส่ใจ คดัแยกขยะ

ภายในครัวเรือน การทาํถงัขยะเปียก การทาํทีคกัแยกขยะ ทางศูนยไ์ดง้บประมาณมาก็จะทาํทีคดัแยกขยะ /และ... 
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และนาํไปตงักระจายไวต้ามแหล่งชุมชน โรงเรียน หรือสถานทีทางราชการทีมีการร้องขอมาว่าอยากไดท้ีคดัแยก

ขยะไปไว ้หากมีหน่วยงานใดสนใจอยากศึกษาเรียนรู้การทาํนาํหมกัชีวภาพต่างๆไวใ้ชใ้นครัวเรือน เช่น นาํยาลา้ง

จาน ผงซักผา้ แชมพู กราบนมัสการสิงศักดิสิทธิทีวดัถาํเสือ เพือศึกษาด้านการอนุรักษ์ศิลปะ จิตรกรรมและ

สถาปัตยกรรมต่างๆวดัถาํเสือตงัอยู่บนเนินเขา ในตาํบลม่วงชุม อาํเภอท่าม่วง เป็นอาํเภอทีอยู่ก่อนถึงตวัเมือง

กาญจนบุรี เดิมเป็นเพียงสํานกัสงฆ์เล็กๆ ทีอยูใ่นบริเวณถาํเสือดา้นล่างริมเนินเขา ต่อมาไดแ้รงศรัทธาจากชาวบา้น 

ร่วมกนัสร้างและบูรณะ จนกลายเป็นวดัทีใหญ่โต และมีความวจิิตรงดงาม 

วนัท ี  กุมภาพันธ์  ศึกษาดูงานที ศูนยก์ารเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ตามแนวพระราชปรัชญา มณฑลทหารบก     ที  

เพอืศึกษาแนวทางการนาํหลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาใชใ้นการปฏิบติังานให้เกิดความสุข 

เกิดความสามคัคี รู้จกัหนา้ทีตนเอง นอกจากนี      ศูนยก์ารเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ฯ ยงัมีกิจกรรมจาํนวนมากให้ผูเ้ยยีมชม

ได้เขา้ร่วม เช่น กิจกรรม "โรงเรียนสร้างคน คนสร้างฝาย ถวายในหลวง” กิจกรรม "ปลูกป่าในใจคน” การทาํปุ๋ย

ชีวภาพ การทาํนาํยาเอนกประสงค์ การเพาะปลูก เลียงสัตว ์การสร้างชีวิตและกิจกรรมเกียวกบัพลงังานทางเลือก 

ซึงใหค้วามรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาของพระเจา้อยูห่วั รัชกาลที                                                                      

วนัท ี  กุมภาพันธ์  เดินทางถึง อบต.หนองผือ อาํเภอท่าลี จงัหวดัเลย โดยสวสัดิภาพ                                                       

จาก การศึกษาดูงานนอกสถานที  ทางคณ ะผู ้บ ริห าร ส มาชิกสภา พ นักงานส่วนตําบ ล               

บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจา้ง ทีได้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรมเพือเพิมประสิทธิการในการปฏิบติังาน

พร้อมทังศึกษาดูงานในครังนี ได้เรียนรู้และได้รับประโยชน์มากมาย หลังจากนีจะนําความรู้ทีได้กลับไป

ประยุกตใ์ชใ้นการทาํงานและชีวิตประจาํวนั เพอืพฒันาตนเองและองคก์รต่อไป 

นางมลณิษา  1ไดน้าํความรู้ทีไดเ้ห็นจริงแลว้นาํกลบัมาทาํจริงในการแยกขยะก่อนทิง แยกถุง/ขวด/เศษอาหาร/อืนๆ 

2.ไดค้วามรู้การใชชี้วติแบบพอเพียงตามแบบอยา่งพ่อหลวง ค่ายสุรสีห์อากาสดีร่มรืน ร่มเยน็ดว้ยตน้ไม ้

นานอิสรภาพ ไปดูงานกลบัมาไดท้าํโครงการคดัแยกขยะตาข่ายเหล็กไวท้ีสนง+ศพด. 

มติทีประชุม  :  รับทราบ 

ระเบียบวาระท ี 6    เรืองอืนๆ 

 .  หนงัสือสงัการ/ขอ้ราชการ 

ปลดัอบต. : ( .)แจง้ขอ้ราชการประชุมประจาํเดือนอาํเภอ .โครงการจิตอาสา”เราทาํความ ดี ดว้ยหวัใจ”

อาํเภอกาํหนดกาํหนดจดักิจกรรมในวนัที  และ  กพ. แลว้ใหแ้จง้ผลผลกิจกรรม .โครงการออกหน่วยบริการ

อาํเภอเคลือนที  กพ. ทีรร.บา้นหว้ยไค ้ต.โคกใหญ(่ทีผา่นมาหนองผอื วนัที  มค.ทางนางมลณิษาไดแ้จง้เรือง

ตลิงผงัแลว้ท่านนายอาํเภอบอกท่านไม่ทราบเรืองเลย **หมอบมายใหร้องปลดัอบต.ติดตามเรืองเดิมทีส่งรายงาน

เรืองนีแลว้นาํแจง้ต่อสภาฯคราวต่อไป เพราะทางอบต.โดยปลดัใหส่้งเรืองนีไปทีอาํเภอและโยธาธิการจ.เลยทุกครัง

ทีสมาชิกแจง้รายงาน) . งานบุญประเพณีนมสัการพระธาตุสัจจะประจาํปีพ.ศ.  วนัที -  กพ.  วนั พิธีเปิด

วนัจนัทร์ที  กพ.นีเวลา .  น. . การเตรีมการเลือกตงัสส. วนัที  มีค.  เวลา .  น. - .  น. วนัที  

กพ. ประกาศรายชือผูมี้สิทธิ ตรวจดูแลว้แจง้เพิมชือ/ถอนชือ วนัที  มีค.  เลือกตงัล่วงหนา้ (เขต  เลือกที ที

ทาํการอ.ภูเรือ) แต่ตงัแจง้ยนืความประสงคภ์ายในวนัที  กพ.นีกรณีการขอเลือกตงัล่วงหนา้         /การเลือก... 
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การเลือกสส.ครังนี รับบตัรหนึงใบเลือกสส.ไดห้นึงคน ปัจจุบนัอบต.ไดป้ระกาศและจดัทีปิดประกาศสาํหรับ

โปสเตอร์ปิดไดที้บอร์ดหนา้สน. มีผูส้มคัรเขต  จาํนวน  เบอร์ ส่วนทีติดแผน่ป้ายไมอ้ดัก็ตามถนนทางหลวง 

/ทางบา้นปากห้วย-ปากคาน/ตลาดสดบา้นเมียงฯลฯ 

ส่วนการเลือตงัทอ้งถิน กกต.กาํหนดการเลือกตงัทอ้งถินมีระยะห่างกนักลัป์เลือกตงัทวัไป ไม่นอ้ยกวา่  วนั(เมย.-

มิย. )**ประกอบกบัการกาํหนดให้อาํนาจคสช.หรือครม.แจง้ใหก้กต.กาํหนดใหมี้การเลือกตงัทอ้งถิน ซึงคาด

วา่น่าจะอยูใ่นช่วง กค.-ธค.  

( .) การแจง้ประกาศการหา้มเผาป่าเผาหญา้เผาไร่ออ้ย ซึงท่านรองอิสรภาพไดล้งนามประกาศและไดส่้งให้

ผูใ้หญ่บา้นประกาศเตือนชาวบา้น หากพบเจอผูก้ระทาํดงักล่าวจะมีโทษตามกฎหมาย ทงัจบั/จาํคุก/ปรับ  ใหทุ้ก

ท่านช่วยเตือนและช่วยกนัเฝ้าระวงัหากเกิดเหตุรีบแจง้ใหอ้บต.งานป้องกนัภยัโดยตรงเลยก็ได ้ -  

( .) การยกเลิกสําเนาเอกสาร(สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน) ให้จดัซืออุปกรณ์อ่านบตัร

แบบอเนกประสงค(์Smart Card Reader) เพือรองรับการยกเลิกสาํเนาเอกสารในกระบวนงาน การลงทะเบียน

ผูสู้งอาย ุการลงทะเบียนยนืคาํร้องคนพิการฯลฯ 

( .) ไดรั้บหนงัสือร้องทุกข/์คาํร้องทวัไป ของนายประเวท พรมราช บา้นเลขที  ม.  วา่เดือดร้อนประสงคใ์ห้

ช่วยตรวจสอบการใชน้าํประปา(การบริหาร) วา่มีประชาชนเดือดร้อน  คน นดัใหค้ณะกรรมการและผูเ้ดือดร้อน

ประชุมชีแจงพูดคุยกนัไม่อยากใหข้ดัแยง้กนั  

มติทีประชุม รับทราบ 

นางมลณิษา กลุ่มสตรีฯไดรั้บแจง้ประสานวา่งานพฒันาฝีมือแงงานจ.เลยเปิดรับสมคัร ฝึกอบรมหลกัสูตร”ฝึก

เตรียมทาํงาน” ช่างซ่อม,ช่างยนต/์ช่างเดินสายไฟในอาคาร/ช่างซ่อมเครืองปรับอากาศ ฝึกฟรีพร้อมหางานให้ดว้ย 

ติดต่อขอเอกสารได ้ศูนยฝึ์กฝีมือแรงงานบา้นเพีย ต.นาํสวย 

ประธานฯ           สอบถามวา่มีท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่   

ปรากฏวา่ไม่มี   

นดัประชุมคราวถดัไป วนัที  กุมภาพนัธ์  เวลา .  น. แต่งกาย ผา้ไทย 

 ปิดประชุมเวลา  .  น. 

 

 

(ลงชือ)  สุดาพร   ทอพิมาย  ผูบ้นัทึกการประชุม                         (ลงชือ)    ลาํพูน  จนัทอง  ผูต้รวจบนัทึกกาประชุม   

              (นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย)                                                                 (นายลาํพนู  จนัทอง)                         

 เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือ                        ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื 

 

 

 

 

 

 


