รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปีพ.ศ.2563
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
.................................................
รายชื่อผู้เข้าประชุม
1.นายสมเดช ปรีชานนท์
2.นายสิงห์โต ดวงสุดา
3.นางสาวทศพร เดชรักษา
4.นายสรพงษ์ เกิดโภคา
5.นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง
6.นายหลอด แสงคา
7.นางสังเวียน หงษ์อ่อน
8.นายทองปาน กระจังทอง
9.นางอุไรวรรณ์ ใจเอื้อย
10.นางดาวเรือง ฉิมสุนทร
11.นายอานาจ นามะโนสิทธิ์
12.นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.6

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายสมทรง ช้างชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
2.นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
3.นายสุวรรณ กรทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
4.นายอานาจ คงสว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
5.นางสาวผกาวรรณ์ รู้การนา ผู้อานวยการกองคลัง
6.นายสุรศักดิ์ ป้องโส
ผู้อานวยการกองช่าง
7.นางศิริวรรณ บุตรทัน
นักทรัพยากรบุคคล
8.นางสาวดาราพร โพนเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
9.นางสาวจามรี ทับพุ่ม
เจ้าพนักงานพัสดุ
10.นายฟื้น
นพคุณ
ประชาชน ม.4 ตาบลนาโสม
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม (ไม่มี)
ผู้เข้าประชุม
จานวน 12 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
10 คน ผู้ไม่มาประชุม จานวน
- คน
/เมื่อถึงเวลา .......
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เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้รายงานจานวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโสม ที่เข้าประชุม มีจานวน 11 คน เป็นจานวนที่ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเชิญประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้นาผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ไหว้พระ สวดมนต์ พร้อมทั้งเปิดประชุมต่อไป
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม นายสมเดช ปรีชานนท์ ได้เปิดประชุมเมื่อเวลา 09.45 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม

1.1 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขยายกาหนดเวลาการชาระภาษีและการคัดค้านการประเมิน
ภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
(หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ลบ 023.3/ว3939 ลว.10กันยายน 2563)
ตามที่จังหวัดลพบุรี ได้แจ้งการขยายกาหนดเวลาดาเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามกาหนดในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาปี พ.ศ.2563 เป็นการทั่วไป ออกไปอีกเป็นเวลา 4 เดือน โดย
กาหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีชาระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนสิงหาคม
2563 และผ่อนชาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3 งวด ภายในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม
2563 นั้น
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชาระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการขยายกาหนดเวลาการชาระภาษีและการ
คัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จังหวัด
ลพบุรีจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวข้อ
หนังสือราชการ หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือนี้
รับทราบ
1.2 เรื่องขอส่งประกาศกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
(หนังสือสานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจาจังหวัดลพบุรี ลต(ลบ)0003/ว32 ลว.11
กันยายน 2563)
ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 กาหนดว่าเมื่อจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้
ผู้อานวยการเลือกตั้งประจาประกาศกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครก่อน
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/12 และเมื่อประกาศแล้วให้ปิดประกาศ ณ
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ศาลากลางจังหวัด สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ และที่ทา
การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง อย่างน้อยแห่งละหนึ่งชุด
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น สานักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดลพบุรี ได้ดาเนินการประชุม
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดลพบุรี เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ส.ถ./ผ.ถ. 1/12

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดลพบุรี
เรื่อง กาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
........................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 119 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ผู้อานวยการการ
เลือกตั้งประจาจังหวัดลพบุรี จึงออกประกาศกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การคานวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้
ดังต่อไปนี้
(1)กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับ ให้คานวณค่าใช้จ่าย
ที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
(2)กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไป
ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง
(3)กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้คานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่
ตาแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง
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ข้อ 2 ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจานวนเงิน ดังนี้
(1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จานวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาท
ถ้วน)
(2) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม จานวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน)
ข้อ 3 กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่
ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนเงินตาม
ข้อ 2
ข้อ 4 กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครใหม่
ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจานวนเงินตามข้อ
2
ข้อ 5 จานวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่า
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด จะมีการกาหนดจานวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
ลงชื่อ นายมนัส ไหวพริบ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดลพบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
( ไม่มี )
-

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
มติที่ประชุม

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ
(ไม่มี)
-
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
3.1.ญัตติ เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามโครงการจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ จานวนเงิน 688,800 บาท (-หกแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อย
บาทถ้วน-)
เหตุผลและความจาเป็น
ตามบันทึกข้อความกองคลังที่ 1749/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง ขอ
พิจารณาการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามโครงการจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์ จานวนเงิน 688,800 บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
เนื่ องจาก ระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่าด้ว ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 31 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้าง
ครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ว งเงิ น เกิ น 500,000 บาท และเป็ น สิ น ค้ า หรื อ งานบริ ก ารที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ดาเนินการ
ในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกาหนด และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ข้อ 19 ให้ยกเลิกความในข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิ กจ่ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นพ.ศ.2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
กรณี เ มื่อสิ้น สุดระยะเวลาการกัน เงิ น ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกิน อีกหนึ่งปีต่ อสภาท้องถิ่น หรื อกรณี มีค วามจาเป็น ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้
ซึ่ง มติที่ประชุมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม สมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่ 3 ประจาปีพ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 12 กันยายน 2562 สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสมอนุมัติให้กันเงินงบประมาณกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันเพื่อเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้ง
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กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ จานวนเงิน 688,800 บาท (-หกแสนแปด
หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
ดังนั้น โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ เป็นโครงการที่
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมจาเป็นต้องดาเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างยิ่ง อีกทั้งการจัดหา
พัส ดุต้องเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560 และการดาเนินงานต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงเห็นควรพิจารณารายงานขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณกรณี ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาโสม จ านวน 1
โครงการ จานวนเงินงบประมาณที่ขอขยายจานวน 688,800 บาท (-หกแสนแปดหมื่นแปด
พันแปดร้อยบาทถ้วน-)
ข้อระเบียบ
1.ระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.
2560 ข้อ 31 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมี
วงเงิ น เกิ น 500,000 บาท และเป็ น สิ น ค้ า หรื อ งานบริ ก ารที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ดาเนินการในระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อความ
ทั่วไป ข้อ 5 ในระเบียบนี้ (26) ปี หมายความว่า ปีงบประมาณ
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 19 ให้
ยกเลิกความในข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และให้
ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
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กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่น
หรือกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้
ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสอง
แล้ว หากยังไม่ได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจานวนนั้น
ตกเป็นเงินสะสม”
ข้อพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมได้พิจารณา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม พิจารณา ดังนี้
ถาม ข้อ 1 สมาชิกสภาท่านใดมีมติอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ยกมือ จานวน 9 เสียง
ถาม ข้อ 2 สมาชิกสภาท่านใดมีมติไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ยกมือ จานวน 1 เสียง คือ นางดาวเรือง ฉิมสุนทร
ข้อ 3 งดออกเสียง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ผมงดออกเสียงครับ
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติ จานวน 9 เสียง
มีมติไม่อนุมัติ จานวน 1 เสียง ได้แก่ นางดาวเรือง ฉิมสุนทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5
งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติอื่น ๆ
6.1 ญัตติเพื่อทราบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ขอเชิญท่านผู้บริหารครับ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ขออนุญาตให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้นาเรียนรายละเอียดครับ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อนุญาตครับ
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ตามที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม ได้พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่น
(
พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ย การจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 การแก้ไข
การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ ยนแปลง แผนพัฒ นา ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็น
อานาจของผู้ บริห ารท้องถิ่น ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้
บัด นี้ องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลนาโสม ได้ดาเนิน การตามขั ้น ตอนของ
ระเบีย บกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง และประกาศใช้แ ผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ.ศ.2561 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม แผนพัฒนา ดังต่อไปนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
แก้ไข ครั้งที่ 4/2563

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
อาเภอชัยบาดาล

จังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ 036 – 776008 / โทรสาร 036 – 776009
เว็บไซต์ www.nasom.go.th
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คานา

ตามที่ องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลนาโสม ได้พ ิจ ารณาอนุมัติแ ละประกาศใช้แ ผนพัฒ นา ท้อ งถิ ่น
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เมื่อวัน ที่ 10 มิถุน ายน พ.ศ. 2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 4
การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ดาเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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สารบัญ

หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล

1

ส่วนที่ 1 บทนา

2
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
2. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
3. ขั้นตอนในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )

ส่วนที่ 2 แก้ไข

3

แบบ ผ02
4.การยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ภาคผนวก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
แก้ไข ครั้งที่ 4/2563

หน้ า 10 จาก 21

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

......................................
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 นั้น

ตามบันทึกข้อความสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ 1146/ 2563 ลงวันที่ 11 กันยายน
2563 เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาโสม
ครั้งที่ 4/2563 และบันทึกข้อความกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ที่ กช 465/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน
2563 เพื่อขอแก้ไขข้อความชื่อโครงการ แต่วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณและ
ปี งบประมาณไม่ เปลี่ ยนแปลง โครงการนี้ ปรากฏในแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 4.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน หน้าที่ 111 ข้อ 105 จานวน 1 รายการ ดังนี้
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาโสม หมู่ที่ 1 กลุ่มบ้านนางพลับพลึง

เกิดโภคา

สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีความประสงค์ขอแก้ไขข้อความ ชื่อโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ดาเนินการจริง

หน้ า 11 จาก 21

ส่วนที่ 1
บทนา
................................................................................................................................................................
1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนด วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรื อแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย
ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจาปี จังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และ
งบประมาณจากเงิ น สะสมในช่ ว งของแผนนั้ น หรื อ นาโครงการที่ เ กิน ศั ก ยภาพไปประสานหน่ ว ยงานอื่ น ๆ รวมทั้ ง
วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นาข้อมูลของโครงการที่มีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประสานแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ตรงกับความจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน
2. เพื่อนาข้อมูลไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป
3. ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดาเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทาให้
วัตถุประสงค์และสาระสาคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป
ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
หน้ า 12 จาก 21

-3-

ส่วนที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
แก้ไข ครั้งที่ 4/2563

หน้ า 13 จาก 21

-41. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาโสม หมู่ที่ 1 กลุ่มบ้านนางพลับพลึง

เกิดโภคา

ปรากฏในแบบ ผ.02 จาเป็นต้องแก้ไขข้อความ ชื่อโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ดาเนินการจริง โดย
ไม่ทาให้วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณและปีงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( เดิม )
แบบ ผ02

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( ใหม่ )
แบบ ผ02

1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาโสม หมู่ที่ 1 กลุ่มบ้าน 1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านนาโสม หมู่ที่ 1 กลุ่มบ้าน
นางพลับพลึง เกิดโภคา
นายวาน แก้วแสง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ที่เพียงพอ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
- จานวน 1 โครงการ หรือตามงานที่สานักงานการไฟฟ้า เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
หรือ อบต. กาหนด
- จานวน 1 โครงการ หรือตามงานที่ส านักงานการไฟฟ้า
ตั้งไว้ พ.ศ. 2564
หรือ อบต. กาหนด
งบประมาณ จานวน 50,000 บาท

ตั้งไว้ พ.ศ. 2564

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) งบประมาณ จานวน 50,000 บาท
หน้าที่ 111 ข้อ 105
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 )
แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 5 ข้อ 1

หน้ า 14 จาก 21

5
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรีที่ 2 บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว
4.การยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ )

1

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าบ้านนาโสม
หมู่ที่ 1 กลุ่มบ้าน
นายวาน แก้วแสง

เพื่อให้ประชาชนได้ จานวน 1 โครงการ
มีไฟฟ้าใช้ที่
หรือตามงานที่
เพียงพอ
สานักงานการไฟฟ้า
หรือ อบต. กาหนด

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

2561

2562

2563

2564

2565

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

-

-

-

50,000

-

หน้ า 15 จาก 21

( KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

1
ประชาชนมีไฟฟ้า
โครงการ ใช้เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

ภาคผนวก

หน้ า 16 จาก 21

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
แก้ไข ครั้งที่ 4/2563

--------------ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้มีมติเห็นชอบแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.
2561 – 2565 ) แก้ไข ครั้งที่ 4/2563 แล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 นั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) และ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสมจึงขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (
พ.ศ. 2561 – 2565 ) แก้ ไ ข ครั้ ง ที่ 4/2563 เพื่ อใช้ เ ป็ น กรอบในการจัด ท างบประมาณรายจ่า ยประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งเพื่อใช้สาหรับวางแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน

พ.ศ. ๒๕63

นายสมทรง ช้างชนะ
(นายสมทรง ช้างชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่
ผู้อานวยการกองช่าง
เป็นการขยายเขตไฟฟ้า ของระบบประปา ม.1 บ้านนาโสม
มติที่ประชุม
รับทราบ

6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.6 นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี ได้
เสนอให้ ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุม ควรเคารพและรักษามารยาทในการเข้าร่วม
หน้ า 17 จาก 21

ฟังการประชุม และได้กล่าวตาหนิในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการประชุม
สืบเนื่องจาก นายฟื้น นพคุณ ประชาชน ม.4 ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
ได้เข้านั่งบริเวณที่เป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม ประธานสภาจึงได้เชิญให้
นั่งบริเวณที่จัดไว้ให้กับประชาชน นายฟื้น นพคุณ ไม่ได้ปฏิบัติตามและยังได้ร้อง
ตะโกนด้วยถ้อยคาที่ไม่สุภาพและเสียงดัง ประธานสภาได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า
นายฟื้น นพคุณ เป็นประชาชนที่มีอาการป่วยทางจิต ในอดีตนั้น นายฟื้น นพคุณ
เคยดารงตาแหน่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4 หากไม่ให้
เข้ารับฟังและนั่งส่วนที่ต้องการได้ อาจก่อความอลเวง จึงได้เกลี้ยกล่อมให้นั่งยัง
ส่วนที่ต้องการ และให้เข้ารับฟังการประชุมในครั้งนี้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ขออนุญาตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม และประธานได้
อนุญาต และได้นาความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
มาเพื่อเป็นความรู้ และสามารถถือปฏิบัติ
หมวด 9
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย
ข้อ 117 ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไปจะต้องแต่ง
กายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้
การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แต่งเครื่องแบบ ชุด
สากลนิยม ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่นกาหนด
ในขณะที่กาลังประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้สาหรับสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น
ประธานสภาท้องถิ่นมีอานาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกาหนด
ข้อ 118 ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระทาดังต่อไปนี้
(1) ใช้ถ้อยคาไม่สุภาพ กล่าวคาหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
(2) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ
(3) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทาการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น หรือจงใจกระทาใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
(4) ขัดคาสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
ข้อ 119 ในขณะที่กาลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบการประชุมนี้
หรือกระทาการฝ่าฝืน ข้อ 118 ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอานาจตักเตือน ห้ามปราม ให้
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ถอนคาพูด หรือให้กล่าวคาขอขมา ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่ง
ให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้
ในกรณีขัดคาสั่งประธานสภาท้องถิ่น หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทา
การเสื่อมเกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการ
กระทานั้น หรือสั่งให้ออกไปจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีกาหนดเวลาก็
ได้
ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้นขัดขืน
ประธานสภาท้องถิ่นมีอานาจสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ทา
หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาท้องถิ่นนาตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้
ข้อ 120 ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น จนประธานสภา
ท้องถิ่นเห็นว่าไม่สามารถจะรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้ ประธานสภา
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งหยุดพักการประชุมสภาท้องถิ่นไว้เป็นการชั่วคราว
ข้อ 121 ในกรณีที่ประชุมสภาท้องถิ่นเกิดอลเวง จนประธานสภาท้องถิ่นไม่
สามารถรักษาระเบียบการประชุมไว้ได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดการประชุมสภาท้องถิ่น
ข้อ 122 คาสั่งประธานสภาท้องถิ่นตามความหมายในหมวดนี้ให้เป็นเด็ดขาด
สาหรับในวันนี้ ฝ่ายเลขานุการจึงขอนา หมวดที่ 9 มาแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อเป็นการทบทวน
ความรู้ ในการประชุมคราวต่อไป จะได้นาความรู้ต่างๆ มาแจ้งอีก
รับทราบ
6.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2 นายหลอด แสงคา ได้แจ้งว่า มี
ราษฎร ม.2 มายื่นคาร้องขอให้แก้ไขเรื่องน้าท่วมพื้นที่การเกษตร โดยใส่ท่อเพื่อระบายน้า

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้แจ้งว่า รับทราบเรื่องและได้ให้ทางกองช่างออกสารวจก่อนเพื่อนารายงาน
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เพื่อสั่งการต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4 นางอุไรวรรณ์ ใจเอื้อย ขอสอบถาม
ว่า ในการก่อสร้างบ้านต้องมาขออนุญาตก่อสร้างที่อบต. ก่อนทุกครั้งใช่หรือไม่

ผู้อานวยการกองช่าง

มติที่ประชุม

ได้แจ้งว่า ถ้าหากปลูกสร้างบนที่ดินที่เป็นโฉนด ต้องมาขอก่อนก่อสร้าง ส่วนกรณีรายที่ปลูก
สร้างบนที่ดินของ ส.ป.ก. หรือ ที่ดิน ภ.บ.ท. ท้องถิ่นไม่มีอานาจออกใบอนุญาตให้ได้ แต่ก็
สามารถที่จะรับรองสิ่งปลูกสร้าง บนที่ดินประเภท ส.ป.ก.หรือ ภ.บ.ท. ให้ได้ จะนาไป
ประกอบการขอบ้านเลขที่ ในส่วนนี้ทางอาเภอจะให้เป็นบ้านเลขที่ (ชั่วคราว)
รับทราบ
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6.5 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้แจ้งว่า หลังจากเกิดสาธารณภัย
ของพายุ โนอึล น้าได้ท่วม ม.1 ผลกระทบที่ตามมา เกิดความเสียหายทั้งทรัพย์สินของ
ประชาชนและสิ่งสาธารณะประโยชน์ ผมได้เห็นปัญหาดังกล่าว ที่พบคือ ตลิ่งพัง ได้แก่
บริเวณใกล้วัดนาโสม บริเวณหัวสะพานใกล้บ้านนางนัยนา คะนะมะ บริเวณใกล้บ้านผู้ช่วย
พยุง กรทอง และบริเวณใกล้บ้านนางลาพึง กลิ่นเฉย นายเจี๊ยบ ดวงสุดา น้ากัดเซาะตลิ่ง
จึงอยากให้ทางผู้บริหารได้ดาเนินการ หาหนทางแก้ไข อาจส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหานี้ หรือนาปัญหาเข้าสู่แผนพัฒนา เพื่อแก้ไขครับ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ในกรณีตลิ่งพังของแม่น้าลาสนธิ ต้องประสานเจ้าท่า ผมรับทราบและจะ
ได้ดาเนินการประสานต่อไป
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม การทาแนวกันตลิ่งพัง จะต้องเข้าสู่กระบวนการทาแผนพัฒนา แล้ว
เสนอของบประมาณหน่วยงานอื่นต่อไปครับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี สาหรับวันนี้ ผมขอ
ปิดการประชุมครับ
ปิดการประชุมเวลา 11.37 น.
ลงชื่อ............................................... ผู้บันทึกการประชุม
( นางสาวทศพร เดชรักษา )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
( นายสมเดช ปรีชานนท์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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บันทึกการประชุมนี้ ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง
เมื่อวันที่... 9..... เดือนตุลาคม พ.ศ...2563......................เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ได้แก้ไขบันทึกจานวน .......-.........แห่ง ในหน้าที่..........................................................................................

(ลงชื่อ)................................................ประธานคณะกรรมการ
( นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ)................................................กรรมการ
( นายสิงห์โต ดวงสุดา )

(ลงชื่อ).............................................กรรมการ
( นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี )

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หมู่ที่ 6
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