รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
**********************************
ผู้เข้าประชุม
๑. นางชาลิสา
2. นายปรีชัย
3. นายชนะ
4. นายสำเนียง
5. นายไพทูรย์
6. นายนิคม
7. นายวันชัย
8. นายฉลอง
9. นายบุญตา
๑0. นายธนชัย
๑1. นางวิลัยวัลย์
12. นางสาวมะลิวัลย์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางประกายแก้ว
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางปราณี
2. นายชิงชัย
3. นายสฤษดิ์
4. นายสมศักดิ์
5. นายปัญญา
6. นายทองหนัก
7. นางกรรณิกา
8. นายมณี
9. นายยุทธนา
10. นายศักดิ์สมัย
11. นางวิลาวัลย์
12. ร.ต.อ.ศุภชีพ
13. นายทวีศักดิ์
14. นายยศพัทธ์
15. นายอุทัย
16. นายเวทิน
17. นายชาญยุทธ
18. นางสาวปณิสา
19. นายรัชวัฒน์ชัย

ปลื้มจิตร
นามสิมมา
คงวิสุทธิ์
บัวจันทร์
บุญมานัด
ภามาเนตร
บุญแสง
โสภาภาค
ราชทุม
ดีเลิศ
จำปาโพธิ์
นันตะวงศ์

ประธานสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑
สมาชิกสภา อบต. ม. ๒
สมาชิกสภา อบต. ม. ๓
สมาชิกสภา อบต. ม. ๕
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗
สมาชิกสภา อบต. ม. ๗
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘
สมาชิกสภา อบต. ม. ๘
สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐
เลขาประธานสภาฯ

ทองมั่น

รองประธานสภาฯ

อินทร์โฉม
บุญมี
จันทร์เป็ง
ทองจันทร์
จันทร์มา
เพียงจันทร์
จิตรน้อม
แก้วดี
หมื่นอนันต์
สาริพันธุ์
ศรีษะเกตุ
แก้วเผือก
แก่นทอง
ทวนทอง
คำผอง
พุ่มอินทร์
ทองมั่น
ทองแผ่น
ชาญโพธิ์

นายก อบต. หนองแม่นา
รองนายก อบต.หนองแม่นา
รองนายก อบต.หนองแม่นา
เลขานุการ นายก อบต.หนองแม่นา
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
สารวัตรกำนัน
ผอ.กองช่าง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
ผอ.รร.หนองแม่นา
หัวหน้าจุดตรวจตำบลหนองแม่นา
นักวิชาการเผยแพร่
จพง.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
หัวหน้าสำนักปลัด
นายช่างโยธา

20. นางสาวลักษมน
21. นายคณิศร
22. นางชนัญชิดา
23. นางสาวธนกาญจน์
24. นางสาวทราวิณีย์
25. นางสาวพัทธนันท์

มานุช
มณีกาส
พาทา
ต๊ะน้อย
ศรีบุญไทย
บุญเครือพวง

เจ้าพนักงานธุรการ
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เปิดประชุมเวลา ๐8.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เรื่องเรียกประชุม สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2552 มาตรา53 และมาตรา 54 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554 ข้อ 22
- รับทราบ

ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
- ตามที่ได้แจกเอกสารรายงานการประชุมให้ทุกท่านได้อ่านมีท่านใดจะแก้ไข
รายงานการประชุมหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม
- มติที่ประชุมรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ประธานสภาฯ
นายเวทิน พุ่มอินทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เพชรบูรณ์

3.1 ชี้แจงการขออนุญาตใช้พื้นที่ในอำเภอเขาค้อ
- การใช้พื้นที่ปัจจุบัน 90,000 ไร่ ส่วนราชการเดิมได้รับความเห็นชอบจาก
ทางกองทัพหลังจากที่กองทัพได้คืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้การดำเนินการใดๆก็ตาม
จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติการใช้พื้นที่ของประชาชน
เป็นไปตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 ซึ่งเดิมเป็นอำนาจของอธิบดีกรมป่าไม้
อนุมัติ แต่ปีพ.ศ. 2559 เป็นต้นมาเป็นอำนาจอธิบดีกรมป่าไม้โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ซึ่งกฎหมายเดิมให้อำนาจฝ่ายการเมืองอนุมัติปัจจุบันเป็นรูปบอร์ดเพื่อ
ความโปร่งใส
- สำหรับการใช้พื้นที่สาธารณะของส่วนราชการหรือองค์กรรัฐ ภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติตาม ครม. ซึ่งในหลายที่ใช้พื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจะมีมติ
คณะรัฐมนตรีเรียกว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ซึ่งห้าม
ไม่ให้ส่วนราชการใช้พื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตถ้าหากมีการใช้พื้นที่ให้ทำหนังสือ

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ
นายก อบต.

นายเวทิน พุ่มอินทร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เพชรบูรณ์

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ

เสนอยื่นต่อคณะรัฐมนตรี ปัจจุบันมีการสำรวจข้อมูลต่างๆให้มีการสำรวจพื้นที่
ส่วนราชการให้ยื่นเรื่องโดยทำโครงการ แบบแปลน ประมาณการ เพื่อขอความ
เห็นชอบตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2548
- ในกรณีหน่วยราชการต้องการขออนุญาตใช้พื้นที่จะต้องแนบโครงการ,
แบบแปลนและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นแนบไปด้วย ขั้นตอนการพิจารณาหาก
เอกสารยังไม่ครบก็ให้แนบเหตุผลว่าอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาจากต้นสังกัด
ระดับต่างๆและให้ผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้
เรียบร้อย
- มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- สอบถามในกรณีอบต.หนองแม่นาได้เสนอเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะ
และสภาฯได้เห็นชอบจากการประชุมสภาฯครั้งที่ผ่านมาจำนวน 37 ไร่ 82
ตารางวาและในการประชุมครั้งนี้โรงเรียนก็ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะ
จำนวน 37 ไร่ 82 ตารางวา ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกันอยู่ 11 ไร่ หากมี
การเห็นชอบในครั้งนี้ด้วยจะมีผลต่อสมาชิกสภาฯในการเห็นชอบครั้งที่ผ่านมา
หรือไม่
- การขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะของส่วนราชการออกให้โดยคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและกรมป่าไม้จะเป็นคนออก
ใบอนุญาตในกรณีส่วนราชการในการขอใช้พื้นที่ในส่วนราชการนี้เรียกว่าประกาศ
กรมป่าไม้กำหนดพื้นที่ให้หน่วยราชการ/องค์การของรัฐใช้ประโยชน์ภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ
- สามารถให้ความเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขได้ ซึ่งเงื่อนไขนี้เอามาประกอบการ
อนุมัติอนุญาตเพราะการเห็นชอบจะยึดหลักการเห็นชอบล่าสุดและเป็นปัจจุบัน
บริบทต่างๆ ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลหน่วยงานอาจมีโครงการหรือแผนการ
ซึ่งอาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยขอนุญาตไว้ เพราะฉะนั้น
คณะกรรมการฯก็จะดูมติครั้งล่าสุดว่าท่านมีความเห็นชอบอย่างไร
- รับทราบ
3.2 รายงาน รายรับ – รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแม่นาได้รับทราบ
- รายงาน รายรับ – รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
งบประมาณที่ตั้งไว้ 25,620,9000 บาท
รวมรายรับ
8,236,184.55 บาท
รวมรายจ่าย
6,732,906.07 บาท
ยอดคงเหลือ
1,730,177 บาท
3.3 การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเขาค้อ ครั้งที่ 17 ประจำปี
2563

ประธานสภาฯ
น.ส.ปณิสา ทองแผ่น

ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธานสภาฯ

นายธนชัย ดีเลิศ
สมาชิก อบต.ม.8
ผู้รับรอง
ประธานสภาฯ

- ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่
นาได้รับทราบ
- การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเขาค้อ ครั้งที่ 17 ประจำปี
2563 ซึ่งอบต.หนองแม่นาเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 19 – 20 มีนาคม
2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา อบต.หนองแม่นาได้สีส้ม
1. ประเภทกีฬาที่แข่งขัน ได้แก่
- ฟุตบอลชาย 7 คน (ให้ประชาชน/เยาวชน เข้าร่วมได้ไม่เกิน
3 คน)
- วอลเล่ย์บอลหญิง 12 คน (ให้ประชาชน/เยาวชน เข้าร่วม
ได้ไม่เกิน 3 คน)
- เซปักตะกร้อชาย 5 คน
- เปตองทีมผู้บริหาร (ทีมละ 5 คน)
- เปตองสมาชิกสภาฯทีมชาย (ทีมละ 5 คน)
- เปตองสมาชิกสภาฯทีมหญิง (ทีมละ 5 คน)
- เปตองพนักงานทีมชาย (ทีมละ 5 คน)
- เปตองพนักงานทีมหญิง (ทีมละ 5 คน)
- เปตองประชาชนทั่วไปชาย (ทีมละ 5 คน)
- เปตองประชาชนทัวไปหญิง (ทีมละ 5 คน)
2. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน
- วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน (ชาย 5 คน,หญิง 5 คน)
- วิ่งกระสอบ (ชาย 5 คน,หญิง 5 คน)
- โยนไข่ (ชาย 2 คน,หญิง 2 คน)
- เรือบก (ชาย 5 คน,หญิง 5 คน)
- ขอเชิญชวนสมาชิกสภาฯทุกท่านร่วมซ้อมกีฬาโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
- แจ้งให้สมาชิกสภาฯทุกท่านร่วมซ้อมกีฬากับเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแม่นา
- รับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนด
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) มาตรา 53 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 21 (กำหนดกี่สมัย)
- แต่ละสมัยมีกำหนดเริ่มเมื่อใด และมีการกำหนดกี่วัน ให้ สมาชิกสภาฯ เสนอ
ที่ประชุมจะกำหนดกี่สมัย วันที่เท่าใด เชิญสมาชิกได้เสนอการประชุมสมัยสามัญ
และระยะเวลาการประชุม ประจำปี 2563
- ขอเสนอสมัยการประชุม เป็น 4 สมัย
1. นายวันชัย บุญแสง
2. นายสำเนียง บัวจันทร์
- ขอมติที่ประชุมในการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ จำนวน 4 สมัย

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
นายปรีชัย นามสิมมา
สมาชิก อบต.ม.1

ประธานสภาฯ
ผู้รับรอง
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม
ประธานสภาฯ

นายชนะ คงวิสุทธิ์
สมาชิก อบต.ม.2
ประธานสภาฯ
ผู้รับรอง
ประธานสภาฯ
ทีป่ ระชุม
ประธานสภาฯ
นางวิลาวัลย์ ศรีษะเกตุ
ผอ.รร.บ้านหนองแม่นา

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- การกำหนดแต่ละสมัยเริ่มเมื่อใดและมีการกำหนดกี่วัน
- สมัยที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
(กำหนดปี 2562 แล้ว)
- สมัยที่ ๒ เดือน เมษายน วันที่ ๑ – ๑๕ เมษายน
- สมัยที่ ๓ เดือน สิงหาคม วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม
- สมัยที่ ๔ เดือน ธันวาคม วันที่ ๑ – 15 ธันวาคม
- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอผู้รับรอง 2 ท่าน
1. นายชนะ คงวิสุทธิ์
2. นายนิคม ภามาเนตร
- ขอมติที่ประชุม
- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- การกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 11 (3) ให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัย
แรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน
- เสนอเดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นสมัยแรก
- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอผู้รับรอง 2 ท่าน
1. นายฉลอง โสภาภาค
2. นายวันชัย บุญแสง
- ตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอการกำหนดสมัยประชุมสมัยแรก ปี 2564 และ
การกำหนดประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีก
หรือไม่ถ้าไม่มขี อมติที่ประชุม
- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
4.2 การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของหน่วยงานราชการในท้องที่
(โรงเรียนบ้านหนองแม่นา)
- เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแม่นาได้ชี้แจงรายละเอียดในการขอ
อนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของหน่วยงานราชการ
- ตามทีโ่ รงเรียนได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการศึกษาเพื่อที่จะนำ
หนังสือมาขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของหน่วยงานต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ.2507 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 โดยโรงเรียนได้
จัดทำโครงการเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่โรงเรียนเพื่อภารกิจด้านการศึกษาแก่
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บริการด้านการศึกษา ใน
ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีสิ่ง
ปลูกสร้างได้แก่อาคารเรียนใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน 3 หลัง
อาคารประกอบมีอาคารอเนกประสงค์ บ้านพักครู ห้องสุขา อาคารห้อง
พยาบาล ห้องสมุด และพื้นที่โดยรอบใช้เป็นสนามกีฬา สนามเด็กเล่น แปลง
เกษตร บ่อเลี้ยงปลา โรงจอดรถ โรงเลี้ยงเป็ด ปลูกต้นไม้และอื่นๆใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้สำหรับผู้เรียน ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 220 คน เขตพื้นที่บริการ 7

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
หัวหน้าสำนักปลัด

หมู่บ้าน ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ 37 ไร่ 82 ตารางวา ตามแบบแปลนที่ได้
แจกให้ทุกท่านได้ทราบโดยได้รับความร่วมมือในการสำรวจพื้นที่จากนายช่าง
อบต.หนองแม่นาและคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแม่นาในการวัด
ทีใ่ นการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในครั้งนี้เป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและเพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนต่างๆให้มี
ความพร้อมต่อการเรียนการสอนและการใช้งานโดยไม่ขัดต่อ ระเบียบ กฎหมาย
ป่าสงวนแห่งชาติฉบับปัจจุบันและในปีงบประมาณ 2564 จะดำเนินการ
ก่อสร้างโรงอาหารให้พอเพียงสำหรับเด็กนักเรียนทุกคน
- มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติของหน่วยงานราชการในท้องที่โรงเรียนบ้านหนองแม่นา
- เห็นชอบในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของหน่วยงานราชการใน
ท้องที่โรงเรียนบ้านหนองแม่นา
4.3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
- ขอเชิญเจ้าหน้าที่เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแม่นาได้ทราบ
- ขอชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ เนื่องจากได้สร้างบ้านพัก
ข้าราชการเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการประกอบกับข้าราชการไม่ได้เบิกค่า
เช่าบ้าน จึงมีงบประมาณคงเหลือและบ้านพักต้องมีการปรับปรุงให้มีความ
ปลอดภัยและมีสภาพที่ดีขึ้น จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา ใส่เหล็กดัด มุ้ง
ลวด เทคอนกรีตหน้าห้อง โดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน
ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวนเงินที่โอน 28,000 บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมและดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการปรับปรุง
บ้านพักข้าราชการ จำนวนเงินที่โอน 28,000 บาท
เหตุผล/คำชี้แจง
โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 8 ห้อง ประกอบด้วยใส่เหล็กดัด มุ้งลวด
ประตู หน้าต่าง เปลี่ยนหลังคา กระเบื้อง เทพื้น คสล. ฯลฯ
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน
ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวนเงินที่โอน 30,000 บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวนเงินที่โอน 30,000 บาท

เหตุผล/คำชี้แจง
งบประมาณไม่ได้ตั้งจ่ายไว้/โอนงบประมาณเพิ่มจำนวน 30,000 บาท
โอนลด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการบูรณาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเงินที่โอน 35,000 บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าต่อเติมและดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวนเงินที่โอน 35,000 บาท
เหตุผล/คำชี้แจง
งบประมาณไม่ได้ตั้งจ่ายไว้/โอนงบประมาณเพิ่มจำนวน 35,000 บาท
โอนลด
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ โครงการ
ประเพณีลอยกระทงหมู่ที่ 8,9,10 จำนวนเงินที่โอน 30,000 บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวนเงินที่โอน 30,000 บาท
เหตุผล/คำชี้แจง
งบประมาณไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ โอนงบประมาณเพิ่มจำนวน 30,000 บาท
โอนลด
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
จำนวนเงินที่โอน 30,000 บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการ
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวนเงินที่โอน 30,000 บาท
เหตุผล/คำชี้แจง
งบประมาณไม่ได้ตั้งจ่ายไว้โอนงบประมาณเพิ่ม 30,000 บาท
โอนลด
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ท้องถิ่นชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ของอำเภอเขาค้อ จำนวนเงินที่โอน 47,000 บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก โครงการ

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

ประธานสภาฯ
น.ส.มะลิวัลย์ นันตะวงศ์

ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ งบประมาณที่โอน 47,000 บาท
เหตุผล/คำชี้แจง
งบประมาณไม่ได้ตั้งจ่ายไว้โอนงบประมาณเพิ่ม จำนวน 47,000 บาท
- ตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ มี
ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
- อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ
4.4 การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2563
- ให้เจ้าหน้าทีเ่ ป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแม่นาได้ทราบ
- การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2563 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในด้านการคมนาคม น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการบริการประชาชน
ให้ได้รับความสะดวกและมีการบริการที่ดีขึ้น ซึ่งงบประมาณตามข้อบัญญัติที่ตั้ง
ไว้ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทั่วถึง จึงขอเสนอ
การจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 2,775,000 บาท โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1. งบลงทุน
1.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ระดับความลึกไม่
น้อยกว่า 120 เมตร ระดับน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม/1 ชั่วโมง พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบล
หนองแม่นา ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหนองแม่นา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1. งบลงทุน
1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเสลียงแห้ง
3 ตั้งไว้ 213,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางยาวทั้งหมด 90 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 360 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอร่ามพงษ์ หมู่ที่ 2
บ้านสนสวย ตั้งไว้ 213,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
360 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่นางยุพิน ทอง
เพชร หมู่ที่ 3 บ้านมุกโต ตั้งไว้ 213,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซ่อยไร่นายหลงมา สุนลี
หมู่ที่ 4 บ้านหนองรางช้าง ตั้งไว้ 213,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่นายบรรพต ร่องจิก
หมู่ที่ 5 บ้านทานตะวัน ตั้งไว้ 213,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 360 ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านแปดหลัง หมู่ที่
6 บ้านหนองแม่นา ตั้งไว้ 213,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 360 ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่นายประมิต มีคำ
หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว ตั้งไว้ 213,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิดจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 344 ตร.ม และวางท่อ 0.60 ลบ.ม จำนวน 6 ท่อน พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่นายชนะ น้ำทอง
หมู่ที่ 10 บ้านร่มโพธิ์-ร่มไทร ตั้งไว้ 271,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่นายสถาพร
หนองหงอก หมู่ที่ 10 บ้านร่มโพธิ์-ร่มไทร ตั้งไว้ 213,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาฯ
นายยศพัทธ์ ทวนทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน

นายปัญญา จันทร์มา
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ

นายชาญยุทธ ทองมั่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

- โดยมีเงินสะสม ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวน 12,410,286.68 บาท
1. กันเงินรายจ่ายประจำ 3 เดือน
2,100,000
บาท
2. จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 339,000
บาท
3. สำรองจ่ายเบี้ยยังชีพ 3 เดือน
1,200,000
บาท
คงเหลือ
8,771,286.68 บาท
4. สำรองไว้จ่ายงบสาธารณภัย 10 %
877,128.67 บาท
5. คงเหลือเงินสะสมที่สามารถใช้ได้
7,894,158.01 บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันทื่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 6,269,210.32 บาท
- ขออนุมัติ 2,775,000 บาท
เงินสะสมคงเหลือ 5,996,286.68 บาท
- ตามทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ด้ชี้แจงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุม
- อนุมัตใิ ห้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่อง ข้อราชการของส่วนราชการต่างๆ
- ขอเชิญส่วนราชการได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบ
1. รพ.สต.หนองแม่นาจะมีการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม วันที่
20 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 09.00 น. – 14.00 น. สำหรับสุภาพสตรีที่มี
อายุตั้งแต่ 30 - 60 ปี ผู้ทมี่ าตรวจจะได้รับไข่ไก่ด้วย
2. แจ้งผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า จำนวน 62,000 ราย
เสียชีวิต
จำนวน 1,400 ราย
ในประเทศไทย
จำนวน
30 ราย
- คนจีน
จำนวน
15 ราย
- คนไทย
จำนวน
15 ราย
เพชรบูรณ์มีผู้ป่วยเข้าข่ายแต่ตรวจสอบแล้วเป็นไข้หวัดทั่วไปจำนวน 8 ราย
- อำเภอเมือง จำนวน
4 ราย
- อำเภอวิเชียร จำนวน
2 ราย
- อำเภอหล่มเก่า จำนวน
1 ราย
- อำเภอหล่มสัก จำนวน
1 ราย
1. สอบถามถนนเส้นทางเข้าทุ่งแสลงหลวงฯ ซึ่งได้แจ้งในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา
และทราบปัญาหาแล้วทางอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจึงขอสอบถามการ
ดำเนินการว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อร่วมมือกันในการอำนวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป
2. ปัญหาไฟป่าเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง อบต.หนองแม่นามีแผนการรองรับ
การเกิดไฟป่าอย่างไรบ้าง
- หมู่ที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ได้งบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาลจึงทำ
หนังสือขอความอนุเคราะห์หอถังสูงของอบต.หนองแม่นาที่ไม่ใช้แล้วนำมากักเก็บ
น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับหมู่บ้านต่อไป

นายอุทัย คำผอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

นางกรรณิกา จิตน้อม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
นายศักดิ์สมัย สารีพันธุ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
นายมณี แก้วดี
สารวัตรกำนัน ต.หนองแม่นา
นายศักดิ์สมัย สาริพันธุ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
น.ส.ปณิสา ทองแผ่น
หัวหน้าสำนักปลัด
นายปรีชัย นามสิมมา
สมาชิกสภาฯ ม. 1
นายสำเนียง บัวจันทร์
สมาชิกสภาฯ ม.3

นายไพฑูรย์ บุญมานัด
สมาชิกสภาฯ ม.5
นายนิคม ภามาเนตร
สมาชิกสภาฯ ม.6

นายวันชัย บุญแสง

- ในการขุดเจาะบ่อบาดาลจำเป็นจะต้องใช้ท่อเพื่อเดินไปจนถึงหอถังสูง จึงขอ
ความอนุเคราะห์ท่อประปาด้วยครับ
- สอบถามพื้นที่ของหมู่ที่ 6 ซึ่งมีประชาชนได้ทำรั้วบริเวณคลองถมหมู่ที่ 5
ซึ่งบริเวณนั้นห่างจากถนนไม่เกิน 2 เมตร ซึ่งตามหลักองค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นผู้ถือครองอย่างน้อย 30 เมตรจากเส้นเหลือง จึงขอให้อบต.หนองแม่นา
ดำเนินการตรวจสอบว่าเขตที่ฝังหลักทำรั้วนั้นอยู่ในพื้นบ้านไหมเพราะถ้าลุกล้ำก็
จะแสดงเจตนาต้องการครอบครอง
- ขอเชิญร่วมงานพันตรีทองแดง ปุญญานุสนธิ์ ในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์
2563
- ขอบคุณที่ทางคณะผู้บริหารและสภาฯที่นำงบประมาณมาพัฒนาในหมู่บ้าน
- ขอบคุณที่ดำเนินการไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านให้เรียบร้อย
- แจ้งการโครงการแข่งขันกีฬาท้องที่ ท้องถิ่นสานสัมพันธ์ ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานในตำบล หมู่บ้านและชุมชน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี
2563 ซึ่งจัดในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 และจะ
ซ้อมกีฬาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมกับท้องถิ่นด้วย
- สอบถามเรื่องเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาท้องที่ ท้องถิ่นสานสัมพันธ์ ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานในตำบล หมู่บ้านและชุมชน อำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 จาก อบต.หนองแม่นา
- อบต.หนองแม่นาได้ดำเนินการอุดหนุนในส่วนของงบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ จำนวน 20,000 บาท แต่ในการทำกิจกรรมจะต้องเป็นการอบรมให้
ความรู้หรือการฝึกซ้อมนักกีฬา
- ชุมชนบ้านเสลียงแห้ง 3 ได้ร่วมกันประดิษฐ์ของฝากของที่ระลึกซึ่งเป็นลิขสิทธิ์
ของหมู่บ้าน ซึ่งไอเดียนี้เกิดจากการไปศึกษาดูงานที่สะพานมอญทำให้มาต่อยอด
ในชุมชนได้ครับ
- เนื่องจากกระผมได้ไปปรึกษาที่ชลประทานในการขุดลอกคลอง/สระน้ำ
ชลประทานจึงแนะนำให้หมู่บ้านสำรวจคลอง/สระน้ำในหมู่บ้านโดยผ่านการ
ประชาคมในหมู่บ้านและรวบรวมเอกสารมาถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แม่นาเพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาจะได้ดำเนินการออกไปตรวจสอบ
และทำหนังสือถึงชลประทานในการขอรับงบประมาณในการขุดลอกคลอง/สระ
น้ำ
- สอบถามเรื่องรถบดอัดจะเริ่มเข้าดำเนินการช่วงไหน
- ขอบคุณ อบต.หนองแม่นาที่ดำเนินการเรื่องไฟฟ้าที่ดำเนินการซ่อมแซมเป็น
อย่างดี
- สอบถามการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายว่ามีงบประมาณตัวไหนที่จะนำมา
ดำเนินการจุดนี้ได้
- ไฟฟ้าจุดเสี่ยงที่จะดำเนินการขอรับการสนับสนุนโครงการไฟฟ้าแผงโซล่าเซลว่า
ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
- ขอเชิญร่วมงานวันรำลึกพันตรีทองแดง ปุญญานุสนธิ์ วันที่ 18 – 19
กุมภาพันธ์ 2563
- ขอบคุณฝ่ายบริหารที่สนับสนุนโครงการต่างๆที่มาพัฒนาหมู่บ้าน

สมาชิกสภาฯ ม.7
นายธนชัย ดีเลิศ
สมาชิกสภาฯ ม. 8

นางวิลัยวัลย์ จำปาโพธิ์
สมาชิกสภาฯ ม.10
ประธานสภาฯ
นายก อบต.

- ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าส่องสว่างในจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน
- แจ้งหมู่บ้านเกิดปัญหาเรื่องน้ำประปา คือซัมเมิร์สเสียเหลือซัมเมิร์สแค่ตัว
เดียวหากเสียอีกตัวประชาชนในหมู่บ้านอาจเดือดร้อน เนื่องจากตัวที่เสียคือตัวที่
อบจ.ไปกู้คืนไม่ได้ในช่วงที่ไปเป่าบ่อบาดาล จึงขอความอนุเคราะห์ อบต.หนอง
แม่นาหาวิธีแก้ไข
- ขอเชิญร่วมประเพณีทำบุญกลางบ้านหมู่ที่ 8 ประจำปี 2563 ในวันที่ 14
– 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณศาลากลางบ้าน
- สอบถามการจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แม่นา
- เชิญคณะผู้บริหารตอบคำถามของสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม
- ม.1 ที่ขอความอนุเคราะห์โครงเหล็กหอถังสูงที่ไม่ได้ใช้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
คงต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ก่อนและต้องผ่านการประชาคมให้หมู่บ้าน
รับทราบก่อนว่าหากไม่ใช้ประโยชน์แล้ว จะนำไปใช้กับหมู่ 1 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป
- ม.2 ทีเ่ สนอเรื่องมีชาวบ้าน ม.6 มาทำรั้วปักเขตติดถนนทำให้การสัญจรไปมา
บริเวณนั้นติดขัดและปักเขตรั้วติดถนนในที่ส่วนรวม อบต.หนองแม่นาจะทำ
หนังสือถึงเจ้าของบ้านฝากให้ผู้ใหญ่บ้านนำแจ้งในที่ประชุมหมู่บ้านด้วย รวมถึง
ร้านค้าต่างๆที่สร้างอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.ด้วยว่าให้ทำหนังสือขอ
อนุญาตด้วย
- ม.5 รถบดอัดตอนนี้เริ่มทยอยขึ้นมาหลายคันแล้ว จะเริ่มดำเนินการวันจันทร์
ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งรวมระยะทางทั้งตำบล 37 กิโลเมตร หากมี
หมู่ไหนตกหล่นให้ผู้นำรีบแจ้งอบต.ทราบจะได้หาวิธีดำเนินการแก้ไข ส่วนรถบด
อัดจะเริ่มดำเนินการที่หมู่ 5,6,7 ก่อน เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนมากกว่า
หมู่อื่นตามลำดับ
- ม.6 เรื่องไฟฟ้าก็เริ่มดำเนินการแล้วตามลำดับการเขียนคำร้องขอแจ้งให้ทุกหมู่
ได้ทราบ
- โซล่าเซล ให้กองช่างได้ออกสำรวจและจะทำเรื่องขอรับการสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์หากหมู่ไหนตกหล่นรบกวนแจ้งกองช่างด้วย
- ม.1,4,7,8,9 ขุดลอกสระได้งบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการขอ
งบประมาณไปแล้วรอผลตอบกลับ
- ม.8 ซัมเมิร์สเสียและอีกตัวก็กู้ขึ้นมาไม่ได้ ก็จะได้ช่วยกันหาวิธีแก้ไขปัญหา
อย่างไรและแจ้งให้ทุกหมู่ส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายประปาให้กองช่างทราบด้วย
เวลาเกิดปัญหาจะได้แก้ไขได้
- ม.10 เรื่องการจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานคงต้องปรึกษาหารือกันอีกที
- อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงสอบถามเกี่ยวกับถนนทางเข้าทุ่งแสลงหลวงฯ
งบประมาณได้มาแล้วแต่ยังต้องหนังสืออนุญาตจากป่าไม้เพื่อรอดำเนินการ
- การถ่ายโอนไฟป่าเนื่องจากอบต.หนองแม่นาเป็นอบต.ขนาดเล็กมีศักยภาพ
น้อยในการดูแล แต่ทุกวันนี้ก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชน
ตำบลหนองแม่นา
- ป่าชุมชนในภาพรวมทั้งตำบลมีงบประมาณฯส่วนหมู่ไหนที่ต้องการทำโครงการ
ป่าชุมชนก็ให้มาติดต่อสอบถามที่ อบต.หนองแม่นาก่อน

ประธานสภาฯ

- ขอบคุณท่านนายกที่ให้คำชี้แจงมีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอแนะอีกหรือไม่
ถ้าไม่มขี อขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.00 น.

(ลงชื่อ)
ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวมะลิวัลย์ นันตะวงศ์)
เลขานุการสภา อบต.
(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นางชาลิสา ปลื้มจิตร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา

