
บนัทึกรายงานการประชุมการสมยัสามญัที  1 / 2563  ครังที   

วนัที    กุมภาพนัธ์   2563 

ณ  ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือ 

เปิดประชุมเวลา  09.30 น 

              โดยมีนายลาํพูน  จนัทอง  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื ทาํหนา้ทีเป็นประธาน 

ในทีประชุม  และมีนางสาวสุดาพร  ทอพิมาย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบลหนองผือ ท ําหน้าทีเป็นเลขาฯ                     

ในทีประชุม  ประธานไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี 

ระเบียบวาระที 1  เรืองประธานแจง้ใหที้ประชุมทราบ 

ประธานฯ .ขอบคุณท่านสมาชิกทีมาร่วมประชุมสภาฯทุกครัง เรายงัทาํหนา้ทียงัรับค่าตอบแทนฯอยูอ่ยาก

ใหป้ฏิบติัหนา้ทีใหดี้ทีสุด ซึงนานๆมีประชุมครังหนึง ขอบคุณทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือและเห็นความสาํคญั 

มติทีประชุม            รับทราบ/ถือปฏิบติั  

ระเบียบวาระที  2  เรืองการรับรองรายงานการประชุมครังทีแลว้ (วนัที   กุมภาพนัธ์   2563) 

ประธานฯ ไดเ้ชิญใหส้มาชิกฯไดต้รวจรายงานการประชุมครังทีแลว้ตามเอกสารทีแจกใหล่้วงหน้าแลว้                   

ขอมติ    ทีประชุมรับรองรายงานการประชุมครังทีแลว้                           

มติทีประชุม             มีมติรับรองรายงานการประชุมครังทีแลว้  อยา่งเป็นเอกฉันท ์ 

ระเบียบวาระที  3    เรืองกระทูถ้าม 

ประธานฯ เชิญสมาชิกทียนืเอกสารกระทูถ้ามและเชิญผูที้เกียวขอ้งตอบ 

นายประชา .กระทูถ้ามเรืองการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ โครงการในขอ้บญัญติัเมือไหร่จะเร่ง

ดาํเนินการช่วงนีก็ใกลช่้วงทีควรจะดาํเนินการไดแ้ลว้ และจะดาํเนินการเมือไหร่ 

ปลดัอบต. ปกติทีผา่นมาจะมีงบจากส่วนกลางจดัสรรมาเราดาํเนินการทีขาดตกหล่นใชง้บของอบต.เพิมเติม 

นวก.เกษตร จาํนวนสัตวที์อาจเป็นพาหะโรคฯคือหมาแมว ซึงอบต.คียบ์นัทึกรายงานไปกรมฯ จาํนวน ,  

ตวั วคัซีนตวัละ  บาท 

นายอยัเรศ การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ,  บาท ใหจ้นท.วิชาการเกษตรดาํเนินการก่อนงบที

กรมจดัสรรมาไดเ้ลย งบจดัสรรมาตอนไหนก็นาํมาดาํเนินการเพมิเติมทีตกหล่นต่อไป ปกติทีผา่นมาจะมีงบจาก

ส่วนกลางจดัสรรมาเราดาํเนินการทีขาดตกหล่นใชง้บของอบต.เพมิเติม 

มติทีประชุม            รับทราบ 

นายประชา .การเร่งรัดให้ใช้เงินงบพฒันาของหมู่บา้นดว้ย 

ผอ.กองคลงั เงินอุดหนุนฯมีประมาณ  ลา้นบาท ตงักนัเผอืไวจ้่ายในส่วนรายจ่ายประจาํบางรายการดว้ยแต่ก็

แลว้แต่ผูบ้ริหาร/สภาฯ จะพิจารณา ตามความจาํเป็นเร่งด่วน 

ประธานฯ มีโครงการรางระบายนาํหรือไมห่ากมีใหพ้จิารณาทาํก่อน ทาํโซนบา้นเมียงก่อน 

นายอยัเรศ ครับจะคุยงานกะกองช่างดาํเนินการตอ่ไป  ม. , ,  และ ม.  

มติทีประชุม            รับทราบ 

ระเบียบวาระที      เรืองทีคณะกรรมการทีสภาทอ้งถินตงัขึนพิจารณาแลว้เสร็จ(ถา้มี) 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที      เรืองนาํเสนอเพือโปรดพิจารณา                                                           /5.1 เรือง .... 
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5.1  เรืองปัญหาความเดือดร้อนกรณีเร่งด่วนของประชาชน 

ประธานฯ เชิญสมาชิกฯนาํเสนอต่อทีประชุม 

นางอรอุมา หมู่  ปัญหาถนนเพอืการเกษตรชาํรุดสายนาใหญ่/สายไปสนามบิน/สายตรงขา้มนาํดืมนาคินทร์/

สายอศัวนิรีสอร์ท 

นายประชา หมู่  ปัญหาถนนเพอืการเกษตรชาํรุดสายนาเปาะ  กม./สายห้วยตาด -  กม. 

นายเสริม หมู่  ปัญหาถนนเพอืการเกษตรชาํรุดสายนากกไฮ/สายนาแก่งหินลาด/สายนาวงัชา้ง/สายซาํทอง

นอ้ยซาํทองใหญ่ 

นางจารุวรรณ หมู่  ปัญหาถนนเพอืการเกษตรชาํรุดสายภูปูน/ความเดือดร้อนบ่อนาํบาดาลนาํแหง้ไม่มีนาํ 

นายพนัธ์ หมู่  ปัญหาถนนเพือการเกษตรชาํรุดสายไปหาดใหญ่ .  กม. 

นายอยัเรศ ใหส่้งเรืองมาจะเช็คการเงินว่าทาํไดเ้ท่าไหร่แลว้จะใหก้องช่างดาํเนินการทีเกียวขอ้งต่อไป 

ปลดัอบต. เรืองบ่อบาดาลฝากรองปลดัติดตามงานใหช่้างสาํรวจบ่อบาดาลแลว้คียใ์นระบบเพอืเสนอของบ

ซ่อมแซมต่อไป 

ประธานฯ บ่อบาดาลอยูก่บัประบาหมู่บา้นมีหลายบ่อใหส้าํรวจใหดี้ 

นายประชา มีหน่วยงานไม่ทราบทีไหนมาเป่าบ่อบาดาลทีวดัโพธิชยัแลว้ใชท้่อเล็กใส่นาํไม่ไหลเลย จนได้

เจาะบ่อใหม่ 

นางศิริญา ทาํเรืองขอนาํเพอืการปศุสัตวม์าทีอบต.ไดห้รือไม่ 

ปลดัอบต. ใหส่้งเรืองมาทีอบต.จะมีแบบแนวทางการใหบ้ริการนาํ/มีถงักลางรวมจะนาํไปปล่อยแจกให ้

นางอรอุมา ขอทาํเรืองเจาะบ่อบาดาลในทีเอกชน 

ปลดัอบต. การขุดเจาะบ่อนาํบาดาล มี  ประเภท .เจาะเพอือุปโภคบริโภคในครัวเรือน . เจาะเพือทาํธุรกิจ

(อุตสาหกรรม/การบริการ) . เจาะเพอืใชท้าํการเกษตรการปศุสัตว ์ ซึงแต่ละประเภทตอ้งมีการยนืคาํร้องขอ

อนุญาต(นบ. ) กรมทรัพยากรนาํบาดาลระดบัจงัหวดั สนง.สิงแวดลอ้มจงัหวดัเป็นผูรั้บประสาน ยนืเอกสาร

ประจาํตวั/แบบผงั/หลกัฐานทีดิน/หนงัสืยนิยอมให้ใชที้ดินฯลฯ  แลว้จนท.จะออกมาตรวจสอบแหล่งนาํเพือ

ประกอบการพิจารณา 

ประธานฯ ถา้ใชง้บทางราชการตอ้งมีการทดสอบแรงดนัของนาํทดสอบเป็นวนัๆเลย  ส่วนเรืองปัญหาความ

เดือดร้อนใหท้าํเป็นหนงัสือมาทีอบต.พร้อมรายละเอียดอืนๆเช่นรายชือประชาชนผูไ้ดรั้บความเดือดร้อน ถา้ตอ้งใช้

งบประมาณมากมายเกินงบประมาณทีตงัไว ้ ผูบ้ริหารพิจารณาต่อไปวา่จะใชเ้งินสะสมหรือเงินตวัอืนต่อไป 

มติทีประชุม            รับทราบ 

.   เรืองการทศันศึกษาดูงานปีงบประมาณ  

ประธานฯ              เชิญนาํเสนอชีแจงรายละเอียดใหที้ประชุมทราบ 

นายประชา สอบถามวา่มีงบประมาณหรือไม่ หากมีเสนอวา่ควรจะจดัให้มีอบรมทศันศึกษาดูงานฯ 

ผอ.กองคลงั ในส่วนของงบประมาณถา้ทีประชุมเห็นวา่มีความจาํเป็นเร่งด่วนก็สามารถดาํเนินการได ้ก็แลว้แต่

ทางสภาฯพิจารณาวา่จาํเป็นและพร้อมหรือไม่ 

นายอิสรภาพ วนัที -  เดือนนีติดอบรมจิตอาสาภยัพิบติั  ผมเสนอเป็น -  มีนาคม ไปพทัยา/ระยอง/

ชลบุรี                                                                                                                                       /มติทีประชุม.. 



-3- 

มติทีประชุม            รับทราบตามทีผูบ้ริหารนาํเสนอแลว้นดัคุยกนัอีกครังหนึง 

 .  เรืองพิจารณาการใหค้วามเห็นชอบการเพมิเติมเปลียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน  (พ.ศ.  –พ.ศ.

2565) ครังที  

ประธานฯ เชิญรองนายกอบต.ชีแจงให้ทีประชุมทราบ 

นายอยัเรศ(รรก.นายกฯ) อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพ.ศ.  

แกไ้ขเพมิเติม(ฉบบัที ) พ.ศ.  ส่วนที  มาตรา  ( ) นายกอบต.มีอาํนาจหนา้ทีจดัทาํแผนพฒันาขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล  ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน (ฉบบั ที ) พ.ศ.  ขอ้ /  ในกรณีมีการการเพิมเติมเปลียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถินทีเกียวกบั

นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย   ใหเ้ป็นอาํนาจผูบ้ริหารฯและให้สภาอบต.พิจารณาตามมาตรา 

 แห่งพรบ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พศ. ฯลฯโดย รายละเอียดให้เจา้หนา้ทีทีรับผดิชอบงาน

วเิคราะห์ นโยบายและแผน ชีแจงใหท้ราบต่อไป                                

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

ยุทธศาสตร์ที  แนวทางที .  โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั จาํนวน  โครงการ ในปี -

 ปีละ ,  บาท 

ประธานฯ เชิญปลดัฯชีแจงขอ้ระเบียบเกียวกบัแผนพฒันา 

ปลดัอบต. ตามหนงัสือด่วนทีสุด ที มท . / ว  ลงวนัที  กุมภาพนัธ์  เรือง ซกัซอ้มแนวทาง

การตงังบประมาณสาํหรับ ของชุดปฎิบติัการจิตอาสาภยัพิบติัฯ โดยใหอ้ปท.จดัฝึกอบรมฯใหแ้ลว้เสร็จภายใน

เดือนกค.  จาํนวนแห่งละ  คน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน (ฉบบัที ) พ.ศ.   ประกอบกบั อาศยัอาํนาจตาม พรบ.สภาตาํบลและอบต. พ.ศ.  [ 

แกไ้ขเพมิเติมถึง (ฉบบัที ) พ.ศ. ] หมวดที  ส่วนที  มาตรา  สภาอบต.มีหนา้ที ( ) ใหค้วามเห็นชอบ

แผนพฒันาอบต.ประกอบกบัระเบียบวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถินฯลฯ  

ประธานฯ                มีสมาชิกท่านใดสงสัย หรือจะสอบถามอะไรอีกหรือไม ่

-ปรากฏวา่ไม่มี -    จึงขอมติทีประชุมในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ พิจารณาการให้ความเห็นชอบ  การเพมิเติม

เปลียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน  (พ.ศ.  –พ.ศ. ) ครังที  

มติทปีระชุม ให้ความเห็นชอบพิจารณาการให้ความเห็นชอบการเพมิเติมเปลียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน  

(พ.ศ.  –พ.ศ. ) ครังที  อย่างเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท ี 6    เรืองอืนๆ 

 .  หนงัสือสงัการ/ขอ้ราชการ 

ปลดัอบต. : แจง้ขอ้ราชการประชุมประจาํเดือนผูบ้ริหารจงัหวดัเดือนกุมภาพนัธ์ .)การเตรียมเรืองเลือกตงั

ทอ้งถิน .)การเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดไขห้วดัสายพนัธ์ใหม่ โคโรน่า  (COVID 19) รักษาสุขภาพกินร้อน

ชอ้นกลางหลีกเลียงสถานทีๆมีคนแออดัหรือใส่หนา้กากอนามยัป้องกนัตวัเอง หากเกิดมีระบาดในทอ้งถินๆ

สามารถพิจารณาจดัหาหนา้กากอนามยัใหป้ระชาชนไดต้ามความจาํเป็น .)ปปช.ประกาศผลการประเมินผล ITAจ.

เลยไม่ผา่นเกณฑ ์ฝากทุกภาคส่วนช่วยกนัดาํเนินการอยา่งเขม้ขน้ดว้ย .)ภยัแลง้ มีการแอบเผาออ้ย   /อีกทงั... 
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อีกทงัมีไฟป่าไหมที้อุทยานภูเรือ/ภูกระดีง ทาํให้ค่าฝุ่ นละออง PM .  สูงขึน แต่ตอนนีไฟดบัแลว้น่าจะลดลง  .)

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ(อพ.สธ.) หนองผือเป็น  ใน  แห่ง ของทงัหมด 

 แห่ง ทีทาํเรืองส่งและไดรั้บการตอบรับ .)การจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวนัทงั CCIS ของศพด./SIS ของ

สพฐ. มีการโอนให้เป็นไตรมาตร ปีหนึง  งวด  . )การจดัส่งขอ้มูลรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อบาดาล ใหส้าํรวจ

และคียใ์นระบบเพอืประกอบการของบซ่อมแซม .)อปท.ไดรั้บการจดัสรรงบแห่งละ .  ลา้นบาท จากสนง.

ทรัพยากรนาํแห่งชาติ .)การจดักิจกรรมวนัทอ้งถินไทย  มีนาคม อยูร่ะหวา่งการเตรียมการจะแจง้รายละเอียดให้

ทราบอีกครัง  .)มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย กาํหนดเป้าหมายใชจ่้ายเงิน(ก่อหนี+เบิกจ่าย) ไตรมาสที  ประจาํ/

ลงทุน /  =23 % ไตรมาสที  /  = 54 % ไตรมาสที  /  = 77 %  ไตรมาสที   % 

ผอ.กองคลงั ไดรั้บเงินจดัสรรจากกรม  8, ,  บาท .)ก่อสร้างสนามฟุตซอลผสมยางธรรมชาติ ,  

บาท  . )ชุดอุปกรณ์ DLTV  ชุดๆ ,   บาท ทีศพด.วดัโพธิชยัและบา้นหาดพระ ซึงจะทาํเรืองขอเปลียน

สถานทีของหาดพระมาเป็นศพด.วดัใหม่เจริญธรรม .) ถนน คสล. วดัชยันาถมงคล , ,   บาท .) ปรับปรุง

สถานีสูบนาํบา้นปากหว้ยหมูที   , ,   บาท .)  ปรับปรุงสถานีสูบนาํบา้นเมียง  หมูที   , ,   บาท 

กาํลงัอยรูะหวา่งกาํหนดราคากลาง 

หน.สป. .สอบถามการออกแผนประชาคมเพมิเติมในรอบปี  บา้นไหนมีความประสงคจ์ะปรับแผนฯใหแ้จง้

งานวเิคราะห์ฯภายในวนัที  กพ. 

2. แจง้ผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริงกรณีมีประชาชนเดือดร้อนจากฝุ่ นละอองหจก.จนัทร์พาณิชย ์เบืองตน้ไดแ้นะนาํ

ใหด้าํเนินการ เท/ตกั/ขน/ถ่าย/ยา้ย มนัสาํปะหลงัแหง้และขา้วโพดในบริเวณโกดงัหรือทาํดา้นหลงัโกดงัทีมีการ

ปลูกตน้ไมใ้หญ่ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง และจะมีการนดัตรวจสอบโกดงัใกลเ้คียงเพมิอีก  แห่ง 

นายอิสรภาพ ชมรมจกัรยานจ.เลยนาํโดยท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเลย จะนดัทีมงานชมรมฯมา

ซ่อมแซมของเล่นศพด.บา้นปากห้วย ประมาณวนัที  มีนาคม ค่าใชจ่้ายชมรมจะดาํเนินการเองหมด ส่วน

รายละเอียดอืนๆจะแจง้ใหท้ราบอีกครังหนึงและจะเชิญร่วมกิจกรรมร่วมกนั 

มติทีประชุม            รับทราบ 

ประธานฯ           สอบถามวา่มีท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่   

ปรากฏวา่ไม่มี   

 ปิดประชุมเวลา  .  น. 

 

 

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

              (นางสาวสุดาพร  ทอพิมาย)                                                                 (นายลาํพนู  จนัทอง)                         

 เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผือ                        ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองผอื 

 

 

 

 


