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3.นายสุวรรณ กรทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
4.นายอานาจ คงสว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
5.นางสาวผกาวรรณ์ รู้การนา ผู้อานวยการกองคลัง
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ผู้อานวยการกองช่าง
7.นางศิริวรรณ บุตรทัน
นักทรัพยากรบุคคล
8.นางสาวดาราพร โพนเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
9.นายทวีศักดิ์ โสช้าง
พนักงานราชการ สถานีควบคุมไฟป่าซับลังกา-เขาสมโภชน์
10.นายส่วง ลีละบุตร
พนักงานดับไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าซับลังกา-เขาสมโภชน์
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รายชื่อผู้ไม่มาประชุม (ไม่มี)
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เปิดประชุมเวลา 09.30 น. โดยนายสมเดช ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เมื่อวันที่ 7 วันที่ 8
เมษายน 2563 ที่ผ่านมา แต่ยังคงมีเรื่องที่ต้องพิจารณา จึงได้เชิญทุกท่านมาประชุมอีก
ครั้ง และในวันนี้ ก็เป็นอีกเรื่องที่ผู้นาในท้องที่อยากทราบข้อมูลในภาระหน้าที่ ขอบเขต
อานาจหน้าที่ ของหน่วยงานไฟป่าจังหวัดลพบุรี จึงได้ขอเชิญมาร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูล
แก่สภาแห่งนี้
1.1 เรื่องขอบเขตงานของหน่วยงานสถานีควบคุมไฟป่าซับลังกา-เขาสมโภชน์
นายทวีศักดิ์ โสช้าง
ผมนายทวีศักดิ์ โสช้าง พนักงานราชการ สถานีไฟป่าซับลังกา-เขาสมโภชน์ ได้รับมอบหมาย
มาให้ข้อมูลถึงบทบาท อานาจหน้าที่ของสถานีดับไฟป่า ปัจจุบัน สถานีไฟป่าจังหวัดลพบุรี
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีควบคุมไฟป่าซับลังกา-เขาสมโภชน์ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่าและพันธุ์พืช พื้นที่รับผิดชอบ ดับไฟป่าในเขตอนุรักษ์ฯ ได้แก่
1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 140,278 ไร่
2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ 8,440 ไร่
3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าสักชลสิทธิ์ (จ.ลพบุรี) 97,220 ไร่
4. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาเอราวัณ 1,500 ไร่
5. สวนรุกขชาติน้าตกวังก้านเหลือง 350 ไร่
6. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแกงไก่
ส่วนพื้นที่รับผิดชอบ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ เขาตาบล เขาสมโภชน์ เขารังกาส
หากเกิดไฟไหม้ป่า หน่วยงานรับผิดชอบ คือ นปก.ตั้งอยู่ที่ตาบลม่วงค่อม ดังนั้น หากเกิด
เหตุต้องแจ้ง นปก. หากหน่วยงานดังกล่าว มีกาลังไม่พอ สามารถแจ้งสถานีควบคุมไฟป่าซับ
ลังกา-เขาสมโภชน์ที่เบอร์ผม 092 6985564 ได้ครับ แต่ผมอยากให้โทรแจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบก่อน
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 เรื่องการใช้บริการรถตู้โดยสารไม่ประจาทางรถตู้เช่าเหมาที่จดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย
หนังสือจังหวัดลพบุรีที่ ลบ 0023.3/ ว 116 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมการขนส่งทางบกว่า ปัจจุบันได้มี
การนารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง รถตู้โดยสาร ที่จดทะเบียนตามกฎหมายรถยนต์มา
ใช้ในการรับจ้างเช่าเหมาเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปกิจธุระยังสถานที่ต่างๆ ซึ่งการกระทา
ดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
ฐานประกอบการขนส่งโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ซึ่งการว่าจ้างใช้
รถผิดกฎหมายดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้มีการกระทาผิดกฎหมายแล้ว ผู้ว่า
จ้างยังมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการใช้งาน เนื่องจากรถตู้โดยสารส่วนบุคคลไม่ได้มี
การติดตั้งเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบและการควบคุมกากับดูแลอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับ
รถโดยสารไม่ประจาทางที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และยังไม่ได้จัด
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ให้มีการทาประกันภัยเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ. ศ.
2535 วงเงินคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายไม่ต่ากว่า 300,000 บาทต่อคน
ในแต่ละครั้งและไม่ต่ากว่า 300,000 บาท สาหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินในแต่ละครั้ง
เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความคุ้มครองและชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหากประสบภัยอัน
เนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนรวมทั้งการได้รับสิทธิในการคุ้มครองและชดใช้ความเสียหายตามที่กฎหมายกาหนด
จังหวัดลพบุรีจึงขอแจ้งเรื่องดังกล่าวมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและเลือกใช้
บริการรถตู้โดยสารรับจ้างเช่าเหมาที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ. ศ.
2522 อย่างถูกต้อง
รับทราบ
1.3 เรื่องหารือการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
กรณีอัคคีภัย ไฟป่าในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ
หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ลบ 0021/1598 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งว่าได้เสนอข้อหารือกรมบัญชีกลาง
กรณีอัคคีภัยไฟป่าไหม้ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตร่างกายหรือ
ทรัพย์สินของประชาชนหรือก่อให้เกิดวัตถุมลพิษหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย และการดาเนินชีวิตของประชาชน จังหวัดจะสามารถประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2562 และสามารถใช้จ่ายเงินทด
รองราชการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตอบข้อ
หารือดังกล่าวว่า ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อวางหลักเกณฑ์สาหรับส่วน
ราชการในการดาเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจาเป็น เหมาะสม เมื่อเกิดภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินขึ้น โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ
ดังนั้น กรณีข้อหารือปรากฏข้อเท็จจริงว่าอัคคีภัย ไฟป่าไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตอุทยาน
แห่งชาติได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชน หรือก่อให้เกิดวัตถุมลพิษ
หมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการดารงชีวิตของประชาชน จังหวัดก็
สามารถประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ได้
ในการนี้ เพื่อการดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งสาเนา
หนังสือตอบข้อหารือกรณีดังกล่าวมาเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่มท 0605/ว 2738 ลงวันที่ 23
มีนาคม 2563
รับทราบ
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1.4 เรื่องการจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ
2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป อุดหนุนสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2
ด้วยคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มี
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีงบประมาณ 2563 ประกาศณวันที่ 16 มีนาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามอ้างถึงนั้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งการจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ลพบุรีจานวน 126 แห่งจานวนเงินทั้งสิ้น 326,447,504.03 บาท
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้รับการจัดสรร จานวน 1,409,831.56 บาท
รับทราบ
1.5 เรื่อง ฐานความผิดและบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด
19
ด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid 19) เป็น
สถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของ
ประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 5 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และได้ออกข้อกาหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และ(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563
เพื่อควบคุมไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid 19) ระบาดออกไปใน
วงกว้าง ป้องกันการกักตุนและขึ้นราคาเครื่องอุปโภคบริโภคและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดลพบุรี จึงขอให้กาชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติ
ตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากไม่ปฏิบัติตามจะมีฐานความผิดและบทกาหนดโทษ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สาหรับอาเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง
นี้
รับทราบ
1.6 เรื่อง การจัดสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละออง
สูงเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจาก
การเผาในที่โล่งทาให้มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเขม่าควันเป็นพื้นที่กว้าง ส่งผล
กระทบด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน นอกจากนี้ การเผาในพื้นที่ป่า
ไม้ยังก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าลุกลามสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจาเป็นต้องดาเนินมาตรการและบังคับใช้
กฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเข้มงวด
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กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทาสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาใน
ที่โล่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการเผาในที่โล่ง
เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ จึงขอให้อาเภอดาเนินมาตรการและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง
จริงจัง
สรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง
การเผาในที่โล่งเป็นเหตุราคาญตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีมีการเผาขยายเป็นวงกว้างในพื้นที่อาจเป็นสาธารณภัยตาม
มาตรา 4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ. ศ. 2550 ซึ่งหน่วยงานของ
รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้อานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการกับ
ผู้กระทาความผิด โดยกาหนดมาตรการตามกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลดปัญหามลพิษทางอากาศ โดยการเผาในที่โล่งอาจ
เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายฉบับขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและการกาหนดมาตรการตาม
กฎหมาย ในการนี้กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทาสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
การเผาในที่โล่ง โดยจาแนกตามประเภทพื้นที่ ดังนี้
1.การเผาในพื้นที่เอกชน
1.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ. ศ. 2550
1. การดาเนินมาตรการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยพ. ศ. 2550
(1.3) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อานวยการท้องถิ่นมี
อานาจออกประกาศท้องถิ่นเช่นเดียวกับผู้อานวยการอาเภอตามข้อ 1.1
(1.2) แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการอาเภอด้วย นอกจากนี้
ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อานวยการจังหวัดและผู้อานวยการอาเภอโดยอาศัย
อานาจตามมาตรา 20 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
(2) การบังคับใช้กฎหมาย
(2.1) โทษ กรณีผู้ฝ่าฝืนประกาศของผู้อานวยการจังหวัด หรือ
ผู้อานวยการอาเภอ หรือผู้อานวยการท้องถิ่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจาทั้งปรับตามมาตรา 52 และมาตรา 29
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ. ศ. 2550
1.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
1. การดาเนินมาตรการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขพศ 2535 มีอานาจในการควบคุมการเผาในที่โล่งซึ่งถือเป็น
เหตุราคาญตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวดังนี้
แนวทางที่ 1 เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคาสั่งเป็นหนังสือตามมาตรา 28
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่เอกชนนั้นระงับการเผาภายในเวลาอันสมควรตามที่
ระบุไว้ในคาสั่งและอาจกาหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุดังกล่าว
เกิดขึ้นในอนาคตไว้ในคาสั่ง
ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคาสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
ระงับการเผานั้นและอาจจัดการตามความจาเป็นเพื่อป้องกันวิธีให้มีการ
เผาเกิดขึ้นอีก และถ้าการเผาเกิดขึ้นจากการกระทา การละเลยหรือการ
ยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานทีด่ ังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการนั้น
ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าการเผาที่เกิดขึ้นนั้นใน
สถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะออกคาสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน
จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับนั้นแล้วก็ได้
แนวทางที่ 2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกประกาศตามมาตรา
28/1
เมื่อปรากฏว่ามีการเผาในที่โล่งเป็นบริเวณกว้างจนก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนและมีแหล่งกาเนิดของเหตุมีมากกว่า
1 แหล่งขึ้นไป เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจประกาศกาหนดพื้นที่ควบคุม
การเผาในที่โล่งตามมาตรา 28/1 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุราคาญ พ.ศ. 2561 นอกจากนี้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นยังมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการระงับเหตุและการจัดการตามความจาเป็น เพื่อป้องกันมิให้
มีการเผาในที่โล่งเกิดขึ้นอีกในอนาคต 28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ในกรณีที่การเผาระงับจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
สาธารณชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศยกเลิกพื้นที่ควบคุมเหตุ
ราคาญนั้นโดยไม่ชักช้า
2.การบังคับใช้กฎหมาย
(2.1) โทษ กรณีความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา 28/1 วรรค 2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.
ศ. 2535 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน สอง
หมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ. ศ. 2535
(2.2) การดาเนินคดี
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คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ. ศ. 2535 (ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน หัวหน้าส่วนราชการตามที่กฎหมายกาหนด ฯลฯ เป็นกรรมการ
และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ) มีอานาจเปรียบเทียบ
ตามมาตรา 85 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535
สาหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มี
โทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน สองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอานาจเปรียบเทียบปรับได้ตามมาตรา 85 วรรคสามแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระเงินค่าปรับตามจานวนที่
เปรียบเทียบภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกาหนดแล้ว
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถ้า
ผู้กระทาความผิดไม่ชาระเงินค่าปรับตามที่กฎหมายกาหนด ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสามารถสอบสวนได้ เนื่องจากเป็น
ความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขตามกฎกระทรวง
กาหนดการสอบสวนความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ 2) พ. ศ.
2555 ประกอบมาตรา 2 (6)(11)(16)(17) และมาตรา 16 มาตรา
17 มาตรา 48 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตราเทศบัญญัติหรือ
ข้อบัญญัติออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจตราเทศ
บัญญัติหรือข้อบัญญัติเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย
1. การดาเนินมาตรการตามกฎหมาย
-กรณีเทศบาล แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพ. ประกอบ
แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แห่ง
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2555 ในการ ในการจัดทาเทศบัญญัติเพื่อ
กาหนดให้การเผาในพื้นที่ที่ ในการจัดทาเทศบัญญัติเพื่อกาหนดให้การ
เผาในพื้นที่ที่กาหนดเป็นความผิดโดย ในการจัดทาเทศบัญญัติเพื่อ
กาหนดให้การเผาในพื้นที่ที่กาหนดเป็นความผิดโดยโทษในเทศบาล
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จากนัน้ จะกาหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้
กาหนดเกินกว่า 1,000 บาท
-กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล อาศัยอานาจตามมาตรา
71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ประกอบกับมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ
2542 ในการจัดทาข้อบัญญัติเพื่อกาหนดให้การเผาในพื้นที่ที่กาหนด
เป็นความผิด โดยข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบล มีให้กาหนด
โทษปรับเกินกว่า 1,000 บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่าง
อื่น
2.การบังคับใช้กฎหมาย
การกระทาอันเป็นการละเมิดเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวไม่เกิน
1,000 บาท ผู้มีอานาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นมีอานาจ
เปรียบเทียบปรับได้ตามนัยข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ. ศ. 2547
ข้อ 4 ประกอบมาตรา 48 ทวาวีสติ พระราชบัญญัติเทศบาลพ. ศ.
2496 หรือมาตรา 65 แห่ง พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 เมื่อผู้กระทาความผิดชาระค่าปรับตาม
จานวนที่ผู้มีอานาจเปรียบเทียบกาหนดไว้ และไม่เกิน 30 วันนับแต่วันทา
การเปรียบเทียบ คดีอาญาเป็นอันเลิกกัน กรณีผู้กระทาความผิดไม่ยินยอม
ให้เปรียบเทียบคดี หรือไม่ชาระค่าปรับภายในกาหนดเวลา 30 วัน ให้ผู้มี
อานาจเปรียบเทียบปรับบันทึกถ้อยคาหรือเหตุที่ไม่ชาระค่าปรับไว้ใน
สานวนการเปรียบเทียบ แล้วส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองใน
เขตอานาจดาเนินคดีต่อไป ตามนัยข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเปรียบเทียบและการสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 13
2.การเผาในพื้นที่สาธารณะ
2.1 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช
2457
นายอาเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็น
สาธารณะประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอาเภอ ตามมาตรา
122 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พระพุทธศักราช
2457 ในกรณีที่มีการเผาในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
นายอาเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะร่วมกันดาเนินการ
หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ดาเนินการก็มีอานาจกระทาได้ โดยให้
นายอาเภอหรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคาสั่งให้ผู้ก่อเหตุระงับ
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การเผาหรือไม่กระทาการเผาอีก ถ้าผู้นั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
นายอาเภอ หรือนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้มาตรการบังคับ
ทางการปกครองแต่จะต้องมีคาเตือนเป็นหนังสือให้มีการกระทาหรือละ
เว้นการกระทาตามคาสั่งภายในระยะเวลาที่กาหนดตามสมควรแก่กรณี
ซึ่งคาเตือนดังกล่าวจะกาหนดไปพร้อมกับคาสั่งก็ได้ตามในมาตรา 58
และมาตรา 59 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ. ศ.
2539 สาหรับกรณีมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้จ่ายจากงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 122 พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ. ศ. 2553
2.2 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ 2550
ดาเนินมาตรการและบังคับใช้กฎหมายเช่นเดียวกับข้อ 1.1
2.3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535
2.3.1 การดาเนินมาตรการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 4 แห่ง แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีอานาจในการควบคุมการเผาในที่โล่งซึ่งถือ
เป็นเหตุราคาญตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ดังนี้
แนวทางที่ 1 เจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคาสั่งเป็น
หนังสือตามมาตรา 27
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุ
หรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดการเผานั้น ระงับหรือป้องกัน
เหตุจากการเผาภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคาสั่ง และถ้า
เห็นสมควรจะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุการเผานั้น
หรือสมควรกาหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุการณ์เผาเกิดขึ้นอีกใน
อนาคตให้ระบุไว้ในคาสั่งก็ได้
ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่า ไม่มีการปฏิบัติตาม
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และการเผาที่เกิดขึ้นอาจเกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ อาจจัดการตามความจาเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
เผานั้นขึ้นอีก โดยบุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดการเผาต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดการนั้น
แนวทางที่ 2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกประกาศตามมาตรา 28/1
ดาเนินมาตรการตามกฎหมายเช่นเดียวกับข้อ 1.2(1)
2. การบังคับใช้กฎหมาย
ดาเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ 1.2(2)
2.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาตราพระราชบัญญัติหรือ
ข้อบัญญัติได้โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 16 แห่งพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
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อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ. ศ. 2542 ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจตราเทศ
บัญญัติหรือข้อบัญญัติเพื่อกาหนดให้การเผาในที่สาธารณะที่กาหนดเป็น
ความผิดได้โดยให้ดาเนินมาตรการตามกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย
เช่นเดียวกับข้อ 1
3. การเผาในพื้นที่ข้างทางหรือถนน
การดาเนินมาตรการตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
2522
1.พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา
130 บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดเผาหรือกระทาด้วยประการใดๆภายในระยะ
500 เมตรจากทางเดินรถ เป็นเหตุให้เกิดความหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะที่
อาจทาให้ไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางเดินรถนั้น กรณีผู้ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตามมาตรา 152 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว
2.การบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เมื่อ
พบการกระทาความผิด เจ้าพนักงานจราจรมีหน้าที่แจ้งความร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
4. การเผาในพื้นที่ป่าไม้
การเผาในพื้นที่ป่าไม้อาจเป็นความผิดตามกฎหมายหลายฉบับ ดังนี้
4.1 ความผิดตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช
2484 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน
50,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ถ้าได้กระทาเป็นเนื้อที่เกิน 25 ไร่
ผู้กระทาความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่
10,000 บาทถึง 100,000 บาท ตามมาตรา 72 ตรี แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว
4.2 ความผิดตามมาตรา 38 และ และมาตรา 42 วรรค
2 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535 ผู้ใดฝ่าฝืนต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
4.3 กรณีเผาป่าไม้ในพื้นที่ที่กฎหมายกาหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ เป็น
ความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้ง
แต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท ในกรณีถ้าได้กระทาเป็นเนื้อที่เกิน
25 ไร่ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้สนเขา หรือไม้หวง
ห้ามประเภท ข ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ที่เป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน 20 ต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาตร
ไม้เกิน 4 ลูกบาศก์เมตร หรือต้นน้า ลาธาร หรือพื้นที่ชายฝั่ง ผู้กระทา
ความผิดต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่ 20,000
บาทถึง 2 ล้านบาทตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
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4.5 กรณีเผาป่าไม้ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเป็นความผิดตามมาตรา
16(1)
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจาทั้งปรับตาม
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
โดยกฎหมายแต่ละฉบับได้กาหนดเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีอานาจเพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายดังกล่าวเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้าราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ใน
อาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
กฎหมายประกาศกาหนด กรณีมีการกระทาความผิดฐานเผาป่าไม้ซึ่งเป็น
ความผิดอาญาแผ่นดินโดยรัฐเป็นผู้เสียหาย พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายมีหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่มีอานาจในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ ได้ทั้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งการกระทาความผิดกรณีการเผาใน
พื้นที่ป่าไม้เป็นความผิดอาญาคดีเกี่ยวกับป่าไม้ ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือ นายอาเภอ มีอานาจตรวจสอบกากับดูแลการสอบสวน มาให้
คาแนะนา หรือเร่งรัดการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้เป็นไปโดย
ชอบได้ หรือกรณีที่คดีที่เกิดขึ้นเป็นคดีสาคัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอาเภอมีอานาจเข้าควบคุมการสอบสวน เป็นหัวหน้าพนักงาน
สอบสวนได้ นอกจากนี้ หากเป็นกรณีพนักงานฝ่ายปกครองได้จับกุมหรือ
ร่วมในการจับกุมในคดีการกระทาความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือนายอาเภอก็มีอานาจเข้าควบคุมการสอบสวน โดยเป็นหัวหน้า
พนักงานสอบสวนได้เช่นกัน ทั้งนี้ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ระเบียบการดาเนินคดีอาญา พ. ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบันข้อ 12 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท
0207/ว 981 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2532
5.การเผาในพื้นที่เกษตรกรรม
การเผาในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นวิธีการที่เกษตรกรบาง
กลุ่มนิยมใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด เช่น
อ้อย เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่เกษตรกรใช้ในการปรับพื้นที่ภาย
หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อที่จะดาเนินการเพาะปลูกพืชใหม่
เนื่องจากเป็นวิธีที่มีความสะดวก ต้นทุนต่า ไม่จาเป็นต้องจ้างแรงงาน
จานวนมาก โดยส่วนใหญ่พบว่า เกษตรกรมีการเผาตอซังข้าว ฟางข้าว
อ้อย มันสาปะหลัง วัชพืช เศษวัสดุต่างๆซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ
เขม่าควัน เถ้า ฝุ่นละออง ที่เกิดจากการเผาไหม้ นั้น สามารถแพร่กระจาย
ออกไปในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ บดบังทัศนวิสัยจนอาจเป็นสาเหตุของ
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อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าได้ แม้ว่าหน่วยงาน
ภาครัฐจะรณรงค์ให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการเกษตรและเครื่องจักรกล
เช่น รถไถกลบ การแปรรูปเศษพืชเป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นต้น เพื่อแทนการเผา
ในลักษณะดังกล่าว รายการที่เกษตรกรมีข้อจากัดในเรื่องปัจจัยของทุน
และแรงงาน รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลดีและผลเสียของ
การเผาในที่โล่ง ทาให้การดาเนินการตามมาตรการของภาครัฐไม่ประสบ
ผลสาเร็จ จึงจาเป็นต้องอาศัยกลไกของกฏหมายควบคุมการเผาในที่โล่ง
เกษตรกร โดยการบังคับใช้กฎหมายขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงคู่กรณีว่า
เกษตรกรได้ดาเนินการเผาในพื้นที่ใดซึ่งอาจเผาในพื้นที่เอกชน หรือพื้นที่
สาธารณะ หรือพื้นที่ข้างทาง หรือพื้นที่ป่าไม้ ดังกล่าว หน่วยงานที่
รับผิดชอบจึงต้องพิจารณาบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามข้อเท็จจริง
กรณีดังกล่าว
การเผาในที่โล่งในพื้นที่ทั้ง 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้น ประเภท
ดังกล่าวข้างต้นหากเกิด ประเภทดังกล่าวข้างต้นหากเกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุ
ใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของ
ผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ตาม
มาตรา 220 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ถ้าการกระทาความผิดดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 218 อันได้แก่ (1) โรงเรียน เรือ หรือแพที่คนอยู่
อาศัย (2) โรงเรือน เรือ หรือแพอันเป็นที่เก็บหรือที่ทาสินค้า (3) โรง
มหรสพหรือสถานที่ประชุม (4) โรงเรือนอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน เป็นสาธารณสถาน หรือเป็นที่สาหรับประกอบพิธีกรรมตาม
ศาสนา (5) สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน หรือที่จอดรถเรือสาธรนะ (6)
เรือกลไฟหรือเรือยนต์ อันนี้ระวังตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป อากาศยาน หรือรถไฟ
ที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ ผู้กระทาต้องระวางโทษประหารชีวิต จาคุก
ตลอดชีวิต หรือจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี ตามนัยมาตรา 218 และ
มาตรา 220 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ถ้าผู้ใดจะทาให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท และเป็นเหตุให้ทรัพย์
ของผู้อื่นเสียหาย หรือการกระทาโดยประมาทนั้นน่าจะเป็นอันตราย
เกลียดชีวิตของบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 225 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา
นอกจากนี้ การกระทาดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิ
อย่างหนึ่งอย่างใด ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ใน
ฐานความผิดละเมิดตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
( ไม่มี )

มติที่ประชุม

-

ระเบียบวาระที่ 4
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ
(ไม่มี)
เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 2 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 6 ตาบลนาโสม งบประมาณ 577,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าดาเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 6 ตาบลนาโสม โดยการเจาะบ่อ
บาดาล ขนาดท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร
และติดตั้งหอถังโครงเหล็กสูงประปา ขนาดความจุ 10 ลูกบาสก์เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาโสม กาหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 หน้าที่ 11
ตั้งจ่ายจาก เงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
1.เหตุผลและความจาเป็น
1.ด้วย นายสมเดช ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ได้เป็น
ตัวแทน ยื่นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้าประปาหมู่บ้าน ของประชาชนบ้านซับงูเหลือม หมู่ที่ 6
น้าประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประสบปัญหาน้าประปาไม่ไหล ติดต่อกันเป็นเวลา
หนึ่งวันถึงสองวัน ทาให้การดารงชีวิตของราษฎรลาบากขึ้น ซึ่งระยะเวลาของปัญหาด้าน
น้าประปาไม่ไหลนี้ เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา
2.ได้แก้ไขปัญหา ด้วยการใส่ท่อน้าเพิ่ม บริเวณประปาจุดบ้านนายภิรมย์ รอดเรือง
ม.6 เพื่อส่งน้าประปามาช่วย ระบบประปาจุดบ้านนายประเสริฐ ปรีชานนท์ ม.6 แต่
น้าประปาก็ยังไม่พอใช้ ต้องใช้วิธีเปิดน้าเป็นเวลา
3.ประชาชนผู้ใช้น้า ม.6 ได้เสนอปัญหาผ่านที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม แก้ไขปัญหาเรื่องน้าประปา
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4.นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้นาเสนอปัญหาให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสมพิจารณา เนื่องจากหากจะแก้ไขปัญหาให้สาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์นั้น การ
ก่อสร้างระบบประปาใหม่ มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณสูง หากจะแก้ไขปัญหาให้ทัน
จะต้องพิจารณางบประมาณจ่ายจากเงินสะสม
2.ข้อเท็จจริง
1.รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
1.หายอดเงินสะสม
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 15,880,783.74 บาท
หัก เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรือ
อยู่ระหว่างดาเนินการแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 9,723,555.20 บาท
เงินสะสมคงเหลือ
จานวน 6,157,228.54 บาท
2. กันเงินตามระเบียบ
2.1 สารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจานวน 4 เดือน
จานวน 2,159,500 บาท
2.2 สาหรับบริการงานและกรณีที่มีสาธารณภัย 10% จานวน 2,459,496 บ.
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ 1,538,232.54 บาm
3.ข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
กาหนด
4.ข้อพิจารณา
เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 6
ตาบลนาโสม งบประมาณ 577,000 บาท
ปรากฏใน แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
เพื่อจ่ายเป็น ค่าดาเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 6 ตาบลนาโสม โดยการเจาะบ่อ
บาดาล ขนาดท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นาโสม กาหนด)
ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563หน้าที่ 11
หน้ า 14 จาก 19
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ตั้งจ่ายจาก เงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
มีมติอนุมัติ จ่ายเงินสะสม จานวน 10 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
5.2 ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ครั้งที่ 2 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5
งบประมาณ 204,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าดาเนินการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตาบลนาโสม โดยการเจาะบ่อบาดาล
ขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว(รายละเอียด
ปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสมกาหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่3/2563 หน้าที่ 8
ตั้งจ่ายจาก เงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
1.เหตุผลและความจาเป็น
1.ด้วยนายอานาจ ฤทธิ์บารุง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ยื่นหนังสือต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม ตามหนังสือคาร้องเลขที่ 1/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้าประปาหมู่บ้านของประชาชน
บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 5 เนื่องจากน้าประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ประสบปัญหาน้าประปาไม่ไหลมาตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ประชาชนที่มี
บ้านอยู่ปลายสายไม่สามารถใช้น้าได้ การดารงชีวิตยากลาบาก ทาให้เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพจิตตามมา
2.นายก อบต.นาโสม ได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยการนาท่อน้าลงเพิ่มอีก ขนาด
ความลึก 42 เมตร ท่อลงสุดแล้ว แต่น้าก็ยังไม่มี จึงวิเคราะห์ได้ว่า น้าแห้งบ่อ ดังนั้น จึงได้
แก้ไขปัญหาต่อมาโดยการ ให้รถน้าอบต. นาน้าไปเติมยังหอถัง วันละ 2 เที่ยว โดยเริ่มเติม
ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นมา
3.ได้เสนอปัญหา เพิ่มเติมสู่กระบวนการของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม แก้ไข
ปัญหาเรื่องน้าประปา รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากประชาคมท้องถิ่นระดับตาบล
4.นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้นาเสนอปัญหาให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสมพิจารณา เนื่องจากหากจะแก้ไขปัญหาให้สาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และ
รวดเร็วทันต่อปัญหาเร่งด่วน มีความจาเป็นต้องใช้งบประมาณสูง จะต้องพิจารณาใช้จ่าย
จากเงินสะสม

หน้ า 15 จาก 19

2.ข้อเท็จจริง
1.รายงานยอดเงินสะสมที่นาไปใช้ได้คงเหลือ สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
1.หายอดเงินสะสม
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 15,880,783.74 บาท
หัก เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดาเนินการหรือ
อยู่ระหว่างดาเนินการแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 9,723,555.20 บาท
เงินสะสมคงเหลือ
จานวน 6,175,228.54 บาท
2. กันเงินตามระเบียบ
2.1 สารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจานวน 4 เดือน
จานวน 2,159,500 บาท
2.2 สาหรับบริการงานและกรณีที่มีสาธารณภัย 10% จานวน 2,459,496 บ.
ยอดเงินสะสมที่นาไปบริหารได้ 1,538,232.54 บาท
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3.ข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทาได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของประชาชน
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
กาหนด
4.ข้อพิจารณา
เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตาบลนาโสม งบประมาณ 204700 บาท
แผนงานการพาณิชย์ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
เพื่อจ่ายเป็น ค่าดาเนินการเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า 80 เมตร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลน อบต.นาโสม กาหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 8
ตั้งจ่ายจาก เงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
มีมติอนุมัติ จ่ายเงินสะสม จานวน 10 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
หน้ า 16 จาก 19

5.3 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนงบประมาณ แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ทางการเกษตร
งบประมาณ 94,800 บาท
-ซับเมิร์สซิเบิ้ล ขนาด 1.5 แรงม้า จานวน 6 ชุด เป็นเงิน 94,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าดาเนินการจัดซื้อ ซับเมิร์สซิเบิ้ล ขนาด 1.5 แรงม้า จานวน 6 ชุด
รายละเอียดคุณลักษณะ
รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป
1.เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบเป็นชุดสาเร็จจากโรงงานผู้ผลิตในทวีปยุโรป หรือทวีป
ออสเตรเลีย หรือสหรัฐอเมริกา หรือประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุ่น หรือโรงงานสาขาของ
บริษัทฯภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
3.มีผู้แทนจาหน่ายและให้บริการภายในประเทศไทย
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.สามารถสูบน้าได้ปริมาณไม่น้อยกว่า(Q) 5 ลูกบาสก์เมตร/ชั่วโมง
2.ที่ความสูงส่งรวม(TDH) 50 เมตร
3.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1.5 แรงม้า
4.ใช้กับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท
5.มีความเร็วรอบระหว่าง 2,700-3,000 รอบ/นาที
6.มีประสิทธิภาพการสูบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 55
7.เครื่องสูบน้าซับเมิร์สซิเบิ้ล 1 เครื่อง ประกอบด้วย
7.1 ตัวเครื่องสูบน้าซับเมิร์สซิเบิ้ล จานวน 1 ตัว
7.2 มอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้า จานวน 1 ตัว
8. รายละเอียดมอเตอร์ขับเคลื่อนเครื่องสูบน้า มีดังนี้
8.1 เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดใช้ต่อกับเครื่องสูบน้าด้วยข้อต่อเพลาทาด้วย STANLESS
STEEL โดยประกอบกันมาเป็นชุด
8.2 ระบบของมอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องเป็นชนิด
-WATER LUBRICATED CARBON BEARING SYSTEM
-HERMETICALLY SEALED STATOR
-BUIT-IN LIGHTNING ARRESTORS (สาหรับไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์)
-LIP TYPE SHAFT SEAL
-DOWNWARD THRUST NOT LESS THAN 650 LBS.
8.3.เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต่อกับสายไฟฟ้าชนิดต่อแบบปลั๊กเสียบขันเกลียวยึดแน่นด้วย
ข้อต่อเกลียว
8.4.มีชุดสาหรับสตาร์ทมอเตอร์ ที่ออกแบบมาจากบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์ (สาหรับไฟ 1
เฟส 220 โวลท์)
9.รายละเอียดส่วนประกอบที่สาคัญของตัวเครื่องสูบน้า ต้องประกอบด้วย
9.1 ตัวเรือนสูบ (Casing) ทา Stanless Steel
9.2 ใบพัด (Impeller) ทาด้วย Stanless Steel หรือพลาสติกชนิดโพรีโพไพลีน
(Polypropylene) หรือวัสดุที่มีคุณภาพสูงกว่า
หน้ า 17 จาก 19
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ระเบียบวาระที่ 6

9.3 เพลา (Shaft) ทาด้วย Stanless Steel
9.4 มี Check Valve กันน้าไหลกลับในตัวเรือน
(ราคาตามท้องตลาด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ)
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 แบบ ผ.03 หน้าที่ 9
มีมติอนุมัติ จานวน 10 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
5.4 ญั ต ติ เ พื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ แ ละโอนงบประมาณ
โครงการปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศ น์ บ ริเ วณที่ ท าการองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลนาโสม หลั ง ใหม่
งบประมาณ 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น โครงการถมดินขนาดกว้าง 74 เมตร ยาว 85 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร
และขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 25 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อ ยกว่า
6,840 ตารางเมตร (รายละเอียดปรากฎตามแบบแปลน อบต.นาโสม กาหนด)
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 12
มีมติอนุมัติ จานวน 9 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 2 คน (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
และนางดาวเรือง ฉิมสุนทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5
5.5 เพื่อพิจารณาอนุมัติ รับโอนที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์ จานวน 2 รายการ
1. จากนายพิเชษ สุขสลุง หมู่ที่ 3 เพื่อใช้สาหรับดาเนินการก่อสร้าง เครื่องออกกาลัง
กาย กลางแจ้ง หมู่ที่ 3
ตามโฉนดที่ดิน ระวาง 4684,4686 เลขที่ 16530 เลขที่ดิน 4 หน้าสารวจ 10
เนื้อที่อุทิศ ตามจานวนที่ใช้วาง ตามโครงการ
2.จากนายยงยุทธ์ ธีราธรรม หมู่ที่ 6 เพื่อใช้สาหรับโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่ที่ 6 เนื้อที่ดินอุทิศ ตามจานวนพื้นที่ สาหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและตั้งวางระบบประปา
มีมติอนุมัติ จานวน 10 เสียง
ไม่อนุมัติ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน คือ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ญัตติอื่น ๆ

6.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5 นางดาวเรือง ฉิมสุนทร ได้สอบถาม
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ว่าเรื่องซ่อมไฟฟ้าไม่ดาเนินการซ่อมแล้วหรืออย่างไร
เพราะว่าได้เขียนคาร้องไว้นานแล้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้แจ้งว่า ในเรื่องการซ่อมไฟฟ้า ต้องใช้เครนของรถบรรทุกน้าเป็นส่วนหลักใน
หน้ า 18 จาก 19

การซ่อมไฟฟ้า และที่ไม่ได้ดาเนินการในช่วงนี้ เพราะรถบรรทุกน้า ต้องวิ่งขนน้าไปเติมยังถัง
ประปาของหมู่ที่ 5 จุดบ้านของผู้ใหญ่สมจิตร ฉิมสุนทร วันละ 4 เที่ยว ดาเนินการมา
ประมาณ 2 สัปดาห์แล้ว จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ม.5 ทราบ
ประธานสภา อบต.นาโสม ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5 นางดาวเรือง ฉิมสุนทร ได้
เสนอญัตติด้วยวาจา ตามข้อ 63 วรรคหนึ่ง และเรื่องการซ่อมไฟฟ้า จะต้องใช้เครนของ
รถบรรทุกน้า ดังนั้นหากเรื่องน้าคลี่คลายแล้ว จะรีบดาเนินการให้
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.6 นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี ได้เสนอให้
จัดเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล ไปทาหน้าที่ปิด-เปิด วาล์วน้าประปา ม.6 เพราะ
ขณะนี้ ได้มีชาวบ้านไปปิด-เปิดวาล์วน้าประปากันเอง โดยคนหนึ่งไปปิด แต่ก็มีอีกคน
หนึ่งไปเปิด ซึ่งเป็นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง
ประธานสภา อบต.นาโสม สาหรับเรื่องน้าประปา ม.6 นี้ ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาอยู่ ม.6 ผมจะขอเชิญ
คณะกรรมการหมู่บ้านมาปรึกษากันเรื่องปิด-เปิดน้านี่ละครับ ว่าเราจะมีวิธีจัดการอย่างไร
สาเหตุเกิดจากน้าไม่พอใช้อย่างมาก ตอนนี้ชาวบ้านไปปิด-เปิดกันเอง จนสับสนไปหมด
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ให้ทางหมู่บ้านคุยกัน หาวิธีตกลงกันภายในหมู่บ้านก่อนนะครับ
ประธานสภา อบต.นาโสม ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.6 นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี ได้
เสนอญัตติด้วยวาจา ตามข้อ 63 วรรคหนึ่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
ลงชื่อ............................................... ผู้บันทึกการประชุม
( นางสาวทศพร เดชรักษา )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
( นายสมเดช ปรีชานนท์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
บันทึกการประชุมนี้ ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง
เมื่อวันที่... 23..... เดือนเมษายน พ.ศ...2563......................เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ได้แก้ไขบันทึกจานวน .......-.........แห่ง ในหน้าที่..........................................................................................
(ลงชื่อ)................................................ประธานคณะกรรมการ
( นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หมู่ที่ 2
(ลงชื่อ)................................................กรรมการ
(ลงชื่ อ).............................................กรรมการ
( นายสิงห์โต ดวงสุดา )
( นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี )
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หมู่ที่ 6
หน้ า 19 จาก 19

