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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
สมัยประชุมสามัญ    ประจ าปี พ.ศ.2563 

  สมัยที่ 2    ครั้งที่  1/2563 
วันที่     22     เดือน พฤษภาคม      พ.ศ.2563      เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
…………………………… 

  
 รายชื่อผู้เข้าประชุม 

1.นายสมเดช ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2.นายสิงห์โต      ดวงสุดา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
3.นางสาวทศพร  เดชรักษา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
4.นายสรพงษ์ เกิดโภคา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.1 
5.นางญาณัจฉรา  จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 
6.นายหลอด แสงค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 
7.นางสังเวียน หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.3      
8.นายอ านาจ  น ามะโนสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
9.นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.6 
           รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายสมทรง   ช้างชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2.นายสุพัฒน์ชัย  โพธิ์หอม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
3.นายสุวรรณ     กรทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
4.นายอ านาจ     คงสว่าง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
5.นายสุรศักดิ์     ป้องโส  ผู้อ านวยการกองช่าง 
6.นางศิริวรรณ    บุตรทัน  นักทรัพยากรบุคคล 
7. นางสาวดาราพร โพนเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
1.นายทองปาน กระจังทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 ลากิจ 
2.นางอุไรวรรณ์ ใจเอ้ือย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 ลากิจ 
3.นางดาวเรือง ฉิมสุนทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 ลากิจ 
4.นางสาวผกาวรรณ์ รู้การนา ผู้อ านวยการกองคลัง                            ติดราชการ 
 ผู้เข้าประชุม       จ านวน        9    คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน        7    คน 

ผู้ไม่มาประชุม     จ านวน        4       คน     
 

                   
                                                                             
/เปิดประชุมโดย...  
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   เมื่อเวลา 09.30 น. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เข้าประชุม จ านวน 8 ท่าน ได้แก่  
1.นายสมเดช    ปรีชานนท์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2.นายสิงห์โต     ดวงสุดา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
3.นายสรพงษ์    เกิดโภคา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.1 
4.นางญาณัจฉรา  จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 
5.นายหลอด     แสงค า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2   
6.นายอ านาจ    น ามะโนสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
7.นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.6 

    อาศัยอ านาจ ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6 )พ.ศ.2552  การประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ประธานสภา ได้แจ้งว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 3 ท่าน ได้ขอลากิจ ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
หมู่ที่ 3 นางสังเวียน หงษ์อ่อน มีภารกิจอยู่ ขอเข้าประชุมสาย 
     เปิดประชุมเวลา 09.30 น. โดยนายสมเดช  ปรีชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ระเบียบวาระท่ี    1       เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.1 เรื่องขอบคุณท่ีร่วมขับเคลื่อนโครงการพลังคนไทยร่วมป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID- 

      19) บรรลุเป้าหมาย 
   หนังสือจังหวัดลพบุรีที่ ลบ 0023.3/ว 29 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
     ตามท่ีจังหวัดลพบุรีได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนโครงการ 

พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ด้วยการผนึกก าลังทีมวิทยากรหรือ 
ทีม  ครู ก และจิตอาสาทุกชุมชนจัดท าหน้ากากอนามัยชนิดผ้าตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุขโดยมีเป้าหมายการผลิต 50 ล้านชิ้น ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้รับการจัดสรร
งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหน้ากากอนามัยจ านวน 644,796 ชิ้นส่ง
มอบให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้านชุมชน ส าหรับสวมใส่เพ่ือป้องกันและลดการแพร่กระจาย
จากละออง ไอจามซึ่งเป็นสาเหตุการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นั้น 

    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า การขับเคลื่อนโครงการพลังคนไทยร่วมใจ 
ปกป้องกันไวรัสโคโรน่า ได้บรรลุเป้าหมายในการผลิตและส่งมอบให้แก่ประชาชนครบถ้วน
ตามเป้าหมายแล้ว จึงขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อน
ภารกิจนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ดี ดังนั้น จังหวัดลพบุรีจึงขอแจ้งเรื่องดังกล่าวมาเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

 มติที่ประชุม     รับทราบ 

1.2 เรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาของเอกชนผู้จ าหน่ายเตาเผาขยะ ซึ่งกล่าวอ้างว่า
เตาเผาขยะได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ  
(หนังสือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0014.2/530 
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563) 

ด้วยกรมควบคุมมลพิษ ได้รับการประสานจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น บางแห่งว่า มีการโฆษณาของเอกชนผู้จ าหน่ายเตาเผาขยะ ได้กล่าวอ้างว่าเตาเผา
ขยะได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือ
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ประโยชน์ในทางการค้า โดยกรมควบคุมมลพิษแจ้งว่าไม่มีอ านาจในการอนุญาตหน่วยงาน 
องค์กร หรือบุคคลใดให้การตรวจสอบหรือรับรองมาตรฐานเตาเผาขยะมูลฝอยตามที่เอกชน
รายใดๆได้มีการกล่าวอ้างในเอกสารแสดงคุณลักษณะเตาเผาและการกระท าของเอกชน
ข้างต้น มีลักษณะเป็นความผิดฐานท าเอกสารปลอม โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ผู้อื่นหรือประชาชน และอาจส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐได้รับผลกระทบ รายละเอียดตาม QR Code ด้านล่างท้ายหนังสือนี้ 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี จึงขอประสานแจ้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาเพ่ือจ าหน่ายเตาเผาขยะดังกล่าว เพื่อโปรดทราบและ
พิจารณาป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

1.3 เรื่องการก าหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง 
         (หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 556 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563) 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการราคากลางและ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง แจ้งว่าเพ่ือให้การออกหนังสือรับรองผลงาน
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
สามารถน าหลักฐานดังกล่าวมายื่นเพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างได้อย่าง
ถูกต้อง จึงก าหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐได้ทราบและ
ถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  จังหวัดลพบุรีจึงขอส่งตัวอย่างหนังสือรับรองผลงาน
ก่อสร้าง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

1.4 เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ไดล้งประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เล่ม 137  ตอนพิเศษ 117  ง วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
       โดยเป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม ในการ
สนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง (12) มาตรา 11 วรรคสาม และ
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ประกอบข้อ 2 แห่งประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง การก าหนดหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับ
การคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 พ.ศ.2553 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 



หน้า 4 จาก 13 
 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี” 
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการ
จัดการศพตามประเพณี พ.ศ.2557 ลงวันที่ 22 ก.ย.2557 
(2) ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการ
จัดการศพตามประเพณี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 23 ส.ค.2561 
ข้อ 4 การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี หมายถึงการช่วยเหลือเป็นเงินในการ
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ 3,000 บาท 
ข้อ 5 การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีนั้น ผู้สูงอายุที่ตายต้องเข้าหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
(1) อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
(2) สัญชาติไทย 
(3) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อ านวยการเขต หรือ
นายอ าเภอ หรือก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบที่อธิบดี
กรมกิจการผู้สูงอายุก าหนดการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามประกาศนี้ให้
รวมถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถาน
ดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด าเนินการใน
ลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์ 
ข้อ 6 การยื่นค าขอเพ่ือขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้นยื่นค าขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
หรือภูมิล าเนาในขณะถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้ 

(1) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นค าขอที่ส านักงานเขต 
(2) จังหวัดอ่ืน ให้ยื่นค าขอที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

จังหวัด หรือที่ว่าการอ าเภอ หรือส านักงานเทศบาล หรือที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา แบบค าขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ให้
เป็นไปตามที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุก าหนด 
ข้อ 7 ผู้ยื่นค าขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีตามข้อ 6 ต้องยื่นค าขอ
ภายในก าหนดหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรพร้อมเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

(1) ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ 
(2) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ หรือหนังสือรับรองตามข้อ 5 (3) 
(3) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

และเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอ กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ 
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สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียน หรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง 
หรือด าเนินงานมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ์ด้วย 

(4) สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นค าขอ เว้นแต่ประสงค์จะขอรับเงิน
สดให้ด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ 

(5) หนังสือรับรองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณี ซึ่งออกโดย
บุคคล ตามข้อ 5 (3) หรือหัวหน้าหน่วยงานตามข้อ 5 วรรคสอง ส าหรับกรณีผู้สูงอายุใน
สถานสงเคราะห์ ทั้งนี้ ผู้ยื่นค าขอและผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน แบบหนังสือรับรอง
ให้เป็นไปตามที่อธิบดี กรมกิจการผู้สูงอายุก าหนด 
ข้อ 8 การอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 

(1) กรุงเทพมหานคร ให้ผู้อ านวยการเขตเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
(2) จังหวัดอ่ืน ให้พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้มีอ านาจ

อนุมัติ 
ข้อ 9 ในกรณีผู้ที่มีคุณสมบัติและได้ยื่นค าขอเพ่ือรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตาม
ประเพณีถูกต้องตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง 
ก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการ
สงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ.2557 ลงวันที่ 22 ก.ย.2557 ก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและได้ยื่นค าขอดังกล่าวถูกต้องตามประกาศนี้ 
ข้อ 10 ในกรณีมีปัญหาข้อขัดแย้งในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค.2563  
จุติ ไกรฤกษ์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี    2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่  21  เมษายน 
พ.ศ.2563    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม 
      ( ไม่มี ) 

มติที่ประชุม        - 

ระเบียบวาระท่ี    4    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ 
     (ไม่มี) 

มติที่ประชุม       - 
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ระเบียบวาระท่ี    5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ประเภทค่า
ออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง  
เหตุผลและความจ าเป็น 

       ตามบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ กช.207/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
เรื่อง การจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
โดยกองช่างจะด าเนินการก่อสร้างรั้วรอบท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หลังใหม่ 
แต่เนื่องจากกองช่าง ไม่มีบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา จึงจ าเป็นต้อง
จ้างออกแบบโครงการดังกล่าวให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและถูกต้องตามกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง  

ตามเหตุผลข้างต้นองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ส าหรับการนี้ไว้ จึงขอเสนอญัตติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ประเภทค่าออกแบบ 
ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 92,250 บาท 
ข้อระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
ข้อพิจารณา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าที่
ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 
92,250 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312)  

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติ จ านวน 6 เสียง  
 ไม่อนุมัติ    จ านวน  ไม่มี 
 งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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5.2 ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
เหตุผลและความจ าเป็น 

     ตามบันทึกข้อความ กองคลังที่ กค 851/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
โดยงานพัสดุ กองคลังจะด าเนินการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของกองช่าง ส าหรับ
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท ตั้งราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 
มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
     พ.ศ.2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานในการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ท าให้รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผลตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ตรงกับประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานในการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หาก
ด าเนินการจัดซื้ออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ 
     ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อเป็นไปอย่างถูกต้องตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานในการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 งานพัสดุจึงขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงคุณลักษณะของเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) 

        ส าหรับข้อแตกต่างของเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ 
                คอมพิวเตอร์ ปรากฏดังนี้ 

คุณลักษณะพื้นฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 

คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศฯ 
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

ข้อความตามข้อบัญญัติ ข้อความตามประกาศฯ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค         จ านวน 22,000  บาท เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล   
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับ ราคา 22,000  บาท  
ประมวล จ านวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท ส าหรับ - มีหน่วยงานประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
กองช่าง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดย 
 มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
1.ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวม 1.ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  
ในระดับ Level เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4  
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย 
และมีหน่วยประมวลผลด้าน Graphic Processing Unit กว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน 
ไม่น้อยกว่า 10 แกนหรือ กราฟฟิก (Graphic Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 

10 แกนหรือ 
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      คุณลักษณะพื้นฐานตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
        รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 

      คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ 
        ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

  
2.ในกรณีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน 2.ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  
ระดับ Level เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6  
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ 
ความสามารถในการประมวลผลสูง นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ 
 ประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ า RAM ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่ - มีหน่วยความจ า (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
น้อยกว่า 8 GB  ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความ - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า 
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid  
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB  

  จ านวน 1 หน่วย 
  

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า1,366x768 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  
พิกเซลและมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบUSB 2.00 หรือดีกว่าไม่ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB 2.00หรือ 
น้อยกว่า 3 ช่อง ดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า  1 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวน  
 ช่อง  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  
แบบ 10x100x100 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อกว่า Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
1 ช่อง ดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (IEEE 802.11b,g, - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi  
n,ac) และ Bluetooth (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

 
ข้อระเบียบ 

      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
 
ข้อพิจารณา 
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     เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 22,000 บาท 

มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติ จ านวน 6 เสียง  
 ไม่อนุมัติ    จ านวน  ไม่มี 

          งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

5.3  ญัตติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิดNetwork แบบที่ 2 (38หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 15,000 บาท 
เหตุผลและความจ าเป็น 

ตามบันทึกข้อความ กองคลัง ที่ กค 851/2563 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
เรื่องขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง  เนื่องจาก เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Sumsung 
รุ่น Ml-1640 เมื่อพิมพ์งานกระดาษออกมา หมึกจะไม่ติดบนแผ่นกระดาษ และจะหลุด
ออกจากแผ่นกระดาษ ท าให้งานการพิมพ์ฎีกาไม่สมบูรณ์ สาเหตุเกิดจากดรัมแผ่นความร้อน
ช ารุดอันเนื่องจากดรัมความร้อนมีความร้อนไม่เพียงพอ ไม่สามารถกระจายหมึกให้ติด
กระดาษได้ 

ตามเหตุผลข้างต้นองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ส าหรับการนี้ไว้ จึงขอเสนอญัตติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิดNetwork แบบที่ 2 (38หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 15,000 บาท 
(ตั้งราคาตามประกาศราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113) 
ข้อระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ และ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
ข้อพิจารณา 
       เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่บริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ
ลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
ชนิดNetwork แบบที่ 2 (38หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท 
(ตั้งราคาตามประกาศราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113)  

มติทีป่ระชุม  มีมติอนุมัติ จ านวน 6 เสียง  
 ไม่อนุมัติ    จ านวน  ไม่มี 

          งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
เมื่อเวลา 10.51 น. นางสังเวียน หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หมู่ที่ 3 ได้เข้าประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี    6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1 เรื่อง การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี 
         หนังสือจาก นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ที่ ลบ 0010(12)ว53 ลว.28 เมษายน 2563 

ตามหนังสือที่อ้างถึง นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ได้แจ้งการด าเนินการขออนุญาตเข้า
ท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งการ
ยื่นเรื่องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 
16  พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ. ศ. 2507  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีส่วนที่
ก าหนดให้ด าเนินการเสนอขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้องที่ท่ีป่า
นั้นตั้งอยู่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาการอนุญาต และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ได้สอบถามความคืบหน้าหรือมี
เหตุขัดข้องประการใด เพ่ือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น 

นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ส านักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี จึงขอความอนุเคราะห์
องค์การบริหารส่วนต าบล ช่วยตรวจสอบการด าเนินการดังกล่าวและส่งมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลให้กับนิคมสหกรณ์ชัยบาดาล ซึ่งจะได้รวบรวมเอกสารเสนอ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เพ่ือด าเนินการต่อไป  

มติที่ประชุม มีมติยังไม่ด าเนินการพิจารณา เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลและความชัดเจน ขอพิจารณาคราว
ต่อไป 

   6.2 เรื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หมู่ที่ 6 นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี 
         เสนอขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายภิรมย์  

รอดเรือง ม.6 เนื่องจากบ่อบาดาลแห้ง 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้น าโครงการนี้เพ่ิมเติมสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน  
เพ่ือจะได้พิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   6.3 เรื่อง การขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการติดตั้งเสาเพื่อติดตั้งอุปกรณ์และล าโพง 
เสียงไร้สายขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

มติที่ประชุม  รับทราบและให้น าเพ่ิมเติมเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

   6.4 เรื่อง ขอส่งปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
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                          หนังสือจากส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ที่ สกจ.ลบ 0208/ว142 ลว.10 เม.ย.63 

ด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ
พ.ศ. 2553  มีภารกิจ มีภารกิจหน้าที่ในการพัฒนาสร้างความเข้ม มีภารกิจหน้าที่ในการ
พัฒนาสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด การประสาน
นโยบายและการด าเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ อีกท้ังยังมีหน้าที่ในการจัดท าข้อเสนอ หรือจัดท า
แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ซึ่งเป็นแผนพัฒนาด้านการเกษตรที่เก่ียวกับปัญหา
และการพัฒนาด้านแหล่งน้ า ที่ดินท ากิน หนี้สิน ราคาสินค้าทางการเกษตร และปัญหาสิทธิ
ความไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นต้น 

ในการดังกล่าว สภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรีและส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ลพบุรี ได้รวบรวมความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร จากเกษตรกรผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรต าบลและหมู่บ้าน สมาชิกสภา
เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี 
 ดังนั้นส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี จึงขอส่งปัญหาและความต้องการด้าน
การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพื่อบูรณาการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรต่อไป หาก
ได้ผลเป็นประการใดใกล้ขอความกรุณาแจ้งส านักงานให้ทราบด้วย 
 
ต าบลนาโสม 
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าคลองหมู่ที่ 6 พร้อมสร้างฝายต้นน้ าแบบถาวรบ้านซับ
งูเหลือม ขนาดของแหล่งน้ า 15*1,450*3 เมตร 

2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าคลองซับงูเหลือม-ถึงนาโสมพร้อมสร้างฝายต้นน้ า
แบบถาวร บ้านซับงูเหลือม-บ้านนาโสม ขนาดของแหล่งน้ า 6-10*3,000*3 เมตร 

3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าคลองหมู่ที่ 4 พร้อมสร้างฝายต้นน้ าแบบถาวรบ้าน
ใหม่ทรัพย์เจริญ ขนาดของแหล่งน้ า 6-10*1,000*3 เมตร 

4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ าคลองสะแก(2) ร่วมสร้างฝายต้นน้ าแบบถาวร บ้าน
สามแยกเขาต าบลขนาดของแหล่งน้ า 6*1,500*3 เมตร  

5.โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ าพร้อมสร้างฝายต้นน้ าแบบถาวร บ้านนาโสม ขนาดของแหล่ง
น้ า 40*240*3 เมตร 

6.โครงการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตซอย คสล. หมู่ที่ 1 บ้านนาโสม ขนาดของแหล่งน้ า 
ยาว 1,000 เมตร 

มติที่ประชุม       มีมติเห็นชอบ 
ให้ยกเลิกโครงการ ล าดับที่ 1  และล าดับที่ 2  เนื่องจากโครงการได้ด าเนินการแล้ว 

             ให้ยืนยันประสงค์จะด าเนินการ โครงการ ล าดับที่ 3  ถึงล าดับที่ 6 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
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ลงชื่อ............................................... ผู้บันทึกการประชุม 
       ( นางสาวทศพร   เดชรกัษา  ) 

                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
 

                                                    ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม 
                                                             (  นายสมเดช    ปรีชานนท์  ) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
 
บันทึกการประชุมนี้  ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง   
เมื่อวันที่....25.... เดือนพฤษภาคม  พ.ศ...2563......................เสร็จแลว้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ได้แก้ไขบันทึกจ านวน .......-.........แห่ง  ในหน้าที่................................................................... ....................... 
 
                                                                                                                                                           
                                      (ลงชื่อ)................................................ประธานคณะกรรมการ 
       ( นางญาณัจฉรา    จิตรซื่อตรง )                                            
                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หมู่ที่  2    
 
 
(ลงชื่อ)................................................กรรมการ             (ลงชื่อ)......................................... ....กรรมการ 
          (  นายสิงห์โต    ดวงสุดา  )                         (  นายศักดิ์ชาย    ช่างภักดี  ) 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หมู่ที่  6 
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