วันที่

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมัยประชุมสามัญ ประจาปี พ.ศ.2563
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2563
29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
……………………………

รายชื่อผู้เข้าประชุม
1.นายสมเดช ปรีชานนท์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
2.นายสิงห์โต ดวงสุดา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
3.นางสาวทศพร เดชรักษา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
4.นายสรพงษ์ เกิดโภคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.1
5.นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
6.นายหลอด แสงคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.2
7.นางสังเวียน หงษ์อ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.3
8.นายทองปาน กระจังทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4
9.นางอุไรวรรณ์ ใจเอื้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.4
10.นางดาวเรือง ฉิมสุนทร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5
11.นายอานาจ นามะโนสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.5
12.นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ม.6
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายสมทรง ช้างชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
2.นายสุวรรณ กรทอง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
3.นายอานาจ คงสว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
5.นายสุรศักดิ์ ป้องโส
ผู้อานวยการกองช่าง
6.นางศิริวรรณ บุตรทัน
นักทรัพยากรบุคคล
7.นางสาวดาราพร โพนเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8.นายเอนก ดวงสุดา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9.นางสาวจามรี ทับพุ่ม
เจ้าพนักงานพัสดุ
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
1.นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ติดภารกิจ
2.นางสาวผกาวรรณ์ รู้การนา ผู้อานวยการกองคลัง
ติดราชการ
ผู้เข้าประชุม
จานวน
12 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน
9 คน
ผู้ไม่มาประชุม จานวน
2
คน
/เปิดประชุมโดย...
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เมื่อเวลา 09.30 น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เข้าประชุม จานวน 11 ท่าน ได้ครบองค์
ประชุมแล้ว ดังนั้น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม นายสมเดช ปรีชานนท์ จึงได้นาสวดมนต์ ไหว้
พระก่อนเริ่มการประชุม เมื่อเสร็จแล้ว จึงได้เปิดการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0212.1/ว 2974 ลว.24
พ.ค.64
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทย ได้รับการประสานจากสานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เทพมรณะฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกาหนด อานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563 กาหนดจัด
ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ (แผนงานโครงการ กลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกาหนด) เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐสามารถจัดทาและเสนอโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายผ่านระบบการประชุมทางวีดีทัศน์ Video Conference ให้แก่จังหวัดเมื่อ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่า
การกระทรวงมหาดไทยความละเอียดแจ้ง แล้ว นั้น
เพื่อให้การจัดทาข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยจึงขอแจ้งแนว
ทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ของจังหวัด มาเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทาข้อเสนอโครงการ โดยให้จัดส่ง
สานักงาน พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย ตาม
แบบฟอร์มและระยะเวลาที่กาหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
กาหนดวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาทซึ่งจาแนกออกเป็น 3 แผนงาน ตามบัญชีท้าย
พ.ร.ก.ดังนี้
สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลาเวลา 10:00 น ณ ห้องประชุมราชสีห์
กระทรวงมหาดไทย
ประเด็นที่ 1 พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 พ. ศ. 2563
สาระสาคัญ
1.1 แผนงานที่ 1 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วงเงิน 450,00 ล้านบาท
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1.2 แผนงานที่ 2 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
เยียวยา แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและ แผนงาน
หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชน
เกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วงเงิน 445,000 ล้านบาท
1.3 แผนงานที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เงิน 400,000
ล้านบาท
ประเด็นที่ 2 กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สาระสาคัญ
ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตามที่ สศช.เสนอซึ่ง
ประกอบด้วย 4 แผนงานย่อยดังนี้ (เอกสาร 1)
แผนงานที่ 3.1 แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถ พลิก
ฟื้นกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้าการผลิต และการบริการ
ในสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและการบริการ
แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดาเนินโครงการ
หรือกิจกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสาหรับผลผลิต และ
ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอานวยความสะดวกที่
จาเป็นสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้ง การสร้างการเข้าถึง
ช่องทางการตลาด พร้อมยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน
แผนงานที่ 3.3 แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาค
ครัวเรือนและเอกชน รวมถึงการลงทุนต่างๆของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภค
และการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว
แผนงานที่ 3.4 แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดาเนินโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุน
กระบวนการผลิต เพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป
ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) เกี่ยวข้องกับแผนงานฟื้นฟู
เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนฯ ตามแผนงานที่ 3.2
ประเด็นที่ 3 ขั้นตอนการจัดทาและการเสนอโครงการ
สาระสาคัญ
3.1 ส่วนราชการ/องค์กร/มูลนิธิ/กองทุนหมู่บ้าน/วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดจัดทา
โครงการตามแบบฟอร์มที่กาหนด เสนอก.บ.จ. โดยก.บ.จ. จะพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ Do- Don't (เอกสาร 2) ความพร้อมของโครงการต้องสามารถดาเนินการ
ได้ทันที สามารถดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกินเดือนธันวาคม 2564 และเป็นโครงการ
ที่สอดคล้องกับความเป็นปกติใหม่ New Normal พร้อมจาแนกประเด็นการพัฒนา
แล้วจะทาความสาคัญ ส่งให้สศช. ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ใน 2 ส่วนคือ
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ปลัด อบต.นาโสม
มติที่ประชุม

1.สรุปบัญชีข้อเสนอโครงการและ 2.ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น Project Brief (
เอกสาร 3) ทั้งนี้ให้จัดส่งสาเนาสรุปข้อเสนอโครงการให้ สบจ.สป.
3.2 สศช. จะจัดทาความเห็นและประสานกลับไปยังจังหวัด ภายในวันพุธที่ 10
มิถุนายน 2563 และให้จังหวัดแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานที่เสนอโครงการ เพื่อ
ปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ จะส่งข้อเสนอโครงการใน 2 ส่วนคือ 1.สรุปบัญชี
ข้อเสนอโครงการและ 2.ข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่กาหนด(
เอกสาร 4) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.กรณีเป็นโครงการที่ส่วนราชการในจังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ ให้ส่งข้อเสนอ
โครงการให้ รัฐมนตรีต้นสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส่งให้สศช. ภายในวันที่ 15
มิถุนายน 2563
2 กรณีเป็นโครงการที่จังหวัดเป็นหน่วยรับงบประมาณ ให้ส่งข้อเสนอโครงการให้
สบจ.สป. ไปในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนส่งให้ สศช.
ทั้งนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการในระบบติดตาม
และประเมินผล eMENSCR ด้วย
ประเด็นที่ 4 ข้อเน้นย้าของ ปมท.
สาระสาคัญ
ปมท.เน้นย้าให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการรับรู้และการปฏิบัติงานให้กับภาคส่วน
ต่างๆทั้งส่วนราชการส่วนกลางในภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
องค์กรตรวจสอบต่างๆและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งนายอาเภอ ให้จัดประชุมวาระ
พิเศษในระดับหมู่บ้านโดยชี้ให้เห็นว่าเป็นนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาจากวิกฤต
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ส่ง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการของ ม.5 และม.6
โครงการเจาะบ่อบาดาล
รับทราบ
1.2 เรื่อง การจัดทาโครงการป่าชุมชนจังหวัดลพบุรี
หนังสือสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ที่ทส. 1618.3/1529 ลง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ด้วยประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในท้องที่ตาบลนาโสม อาเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี ได้ยื่นแบบคาขออนุญาตจัดทาโครงการป่าชุมชน แบบปชช.3
ดังนี้
1. ป่าชุมชนบ้านสามแยกเขาตาบลหมู่ที่ 3 ตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี
2. ป่าชุมชนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญหมู่ที่ 4 ตาบลนาโสม อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เพื่อดาเนินการจัดทาโครงการป่าชุมชนดังกล่าว
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5( สระบุรี) ขอเรียนว่าการจัดทาโครงการป่า
ชุมชนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม
( ไม่มี )

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ
(ไม่มี)
เรื่องที่เสนอใหม่
5.1 ญัตติ เพื่อพิจารณาอนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และ
โอนงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง งบประมาณ 15,000 บาท
-เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 6-8 เมตร จานวน 5 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าดาเนินการจัดซื้อเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 6-8 เมตร จานวน 5
ต้น
(ราคาตามท้องตลาด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ)
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 แบบ ผ.03
หน้าที่ 10
เหตุผลและความจาเป็น
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้ดาเนินการโครงการบริหารจัดการ
ระบบหอกระจายข่าวและระบบลูกข่ายลาโพงเสียงไร้สาย ซึ่งการติดตั้งระบบรับ
สัญญาณนั้น จะต้องนาลาโพงพร้อมอุปกรณ์ระบบรับสัญญาณติดตั้งยังเสาไฟฟ้า ซึ่ง
เป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ทาให้ยากต่อการดูแลและบารุงรักษาทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม เพื่อให้การดาเนินการติดตั้งระบบเสียงไร้สายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว จึงจาเป็นต้องดาเนินการตั้งเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาหรับติดตั้งลาโพงลูกข่ายเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ
แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้
ไว้ จึงขออนุมัติ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นเงิน
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6 – 8 เมตร จานวน 5 ต้น เพื่อ
ใช้ในการติดตั้งลูกข่ายระบบเสียงไร้สายตามโครงการบริหารจัดการระบบหอกระจาย
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ข่าวและระบบลูกข่ายลาโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.นาโสม (ตัง้
ราคาตามท้องตลาดไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ)
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 แบบ ผ.03
หน้าที่ 10
ข้อระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 (ข้อ 27)
ประธานสภา อบต.นาโสม

มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมตินะครับ ให้ทุกท่านได้
พิจารณา หากสมาชิกสภาท่านใด มีมติอนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
ได้ยกมือ จานวน 10 เสียง
ประธานสภา อบต.นาโสม
ถาม ท่านใด ไม่อนุมัติ ขอให้ยกมือขึ้นครับ
สมาชิกสภา อบต.นาโสม
ไม่มี
มติที่ประชุม
มีมติ อนุมัติ จานวน 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง จานวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโสม
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
(ไม่มี)
มติที่ประชุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม ได้กล่าวขอบคุณทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโสม และข้าราชการทุกคน ที่ได้เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ เสร็จแล้วจึงสั่งปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
ลงชื่อ............................................... ผู้บันทึกการประชุม
( นางสาวทศพร เดชรักษา )
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
( นายสมเดช ปรีชานนท์ )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม
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บันทึกการประชุมนี้ ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง
เมื่อวันที่.....1... เดือนมิถุนายน พ.ศ...2563......................เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ได้แก้ไขบันทึกจานวน .......-.........แห่ง ในหน้าที่..........................................................................................
(ลงชื่อ)................................................ประธานคณะกรรมการ
( นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง )
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หมู่ที่ 2
(ลงชื่อ)................................................กรรมการ
(ลงชื่อ).............................................กรรมการ
( นายสิงห์โต ดวงสุดา )
( นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี )
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาโสม หมู่ที่ 6

หน้ า 7 จาก 7

