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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
สมัยประชุมสามัญ    ประจ าปี พ.ศ.2564 

  สมัยที่ 1    ครั้งที่  1/2564 
วันที่    19     เดือน มกราคม      พ.ศ.2564      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.นางสังเวียน    หงษ์อ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.3  
7.นางอุไรวรรณ์  ใจเอื้อย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 
8.นางดาวเรือง  ฉิมสุนทร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
9.นายอ านาจ   น ามะโนสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
           รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายสมทรง   ช้างชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2.นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
3.นายสุวรรณ กรทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
4.นายอ านาจ คงสว่าง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
5.นางสาวผกาวรรณ์  รู้การนา  ผู้อ านวยการกองคลัง  
6.นางศิริวรรณ บุตรทัน  นักทรัพยากรบุคคล 
7.นางสาวดาราพร โพนเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8.นางบุญเรือน   อาจปรุ  คร ู
9.นางสาวจามรี  ทับพุ่ม  เจ้าพนักงานพัสดุ 
         
 รายชื่อผู้ไม่มาประชุม (ไม่มี) 
 ผู้เข้าประชุม       จ านวน      9    คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน      9    คน     
  ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน      4    คน   

  1.นายหลอด     แสงค า       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ม.2   ลาป่วย 
  2.นายทองปาน กระจังทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ม.4   ลากิจ  
  3.นายศักดิ์ชาย  ช่างภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ม.6   ลากิจ 
  4.นายสุรศักดิ์   ป้องโส  ผู้อ านวยการกองช่วง      ลาป่วย 

 

                                                              /เมื่อถึงเวลา ....... 
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เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ได้รายงานจ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ที่เข้าประชุม มีจ านวน 8 คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ขอลา
ป่วย จ านวน 1 คน ได้แก่นายหลอด แสงค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2  ขอลากิจ จ านวน 2 
คน ได้แก่ 1.นายทองปาน กระจังทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4  2.นายศักดิ์ชาย ช่างภักดี 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.6  มีจ านวนองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งแล้ว จึงขอเชิญประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้น าผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ไหว้พระ สวดมนต์ พร้อมทั้งเปิดประชุม
ต่อไป 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม นายสมเดช  ปรีชานนท์ ได้เปิดประชุมเม่ือเวลา 09.45 น. 

ระเบียบวาระท่ี    1       เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   ได้รับแจ้งจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมว่า แขวงทาง 

หลวงลพบุรีที่ 2 โดยหมวดทางหลวงบัวชุม ประสานขอให้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การก่อสร้าง
สะพานท่ามะดูก (ถนนสาย 205)  แจ้งว่าสะพานท่ามะดูก จะเปิดใช้ทางเบี่ยง ทางด้านข้าง
ทั้งสองเลน และจะปิดด้านในเพ่ือทุบและก่อสร้างใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม 2564 จึงขอ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบและด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรได้ทราบ
และเพ่ิมความระมัดระวัง 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้อนุญาตให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เป็นผู้แจ้งหนังสือ 

ราชการให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากไม่ได้น าแว่นสายตามา 

1.1 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 3/2563 
อ้างถึง หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0032.012/ว 5616 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2563 
 ด้วยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  มี
มติมอบหมายคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด และคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ด าเนินการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019  และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564  ตาม
แนวทาง ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยให้ด าเนินการอย่างเข้มงวด ใน 3 
มาตรา ได้แก่ 1) มาตรา 29 ห้ามขายให้ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2) มาตรา 30 
ห้ามขายในลักษณะ การลด แลก แจก แถม เสนอสิทธิการชิงโชครับชมการแสดงชิง
รางวัล 3) มาตรา 32 ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แสดงที่เครื่องหมายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ดื่ม พร้อมกับรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ตามมาตรการ ขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ มีสาระส าคัญดังนี้ 
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    1.ผู้ที่ขับขี่รถงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 6 ชั่วโมง 
 2.ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกราย เริ่ม
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีโปรโมชั่นและการโฆษณา ในสื่อทุกประเภท 

3.ผู้มีอ านาจในการอนุญาตให้จัดงาน/การแสดงอ่ืนใดที่มีคนร่วมงานเป็นจ านวน
มาก ต้องก าหนดให้ผู้จัดงาน มีมาตรการที่เก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการป้องกัน
โรคอย่างเคร่งครัด การคัดกรอง วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง รายการติดตามตัว
ผ่าน Application 

ในการนี้ จังหวัดลพบุรีจึงขอให้หน่วยงานของท่านพิจารณาน าไปใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินงานโดยเคร่งครัด และต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2 เรื่องการประชุมคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/12 ลงวันที่ 5 มกราคม 
2564 
 ตามท่ีจังหวัดลพบุรีจัดการประชุมคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ระดับจังหวัด เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564  เวลา 
13.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นั้น 
จังหวัดลพบุรี ได้ด าเนินการประชุมคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ
จังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น 
ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านารายณ์ ดังนั้น จึงขอให้อ าเภอแจ้งผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้แทนดังกล่าว เข้าร่วมประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. ณห้อง 109 ชั้น 1  อาคาร
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.3  เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  ไฟป่าและหมอก
ควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

         อ้างถึงหนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.3/ว1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 
 ตามท่ีจังหวัดลพบุรีได้แจ้งซักซ้อมแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับการใช้งบประมาณในการ
ช่วยเหลือประชาชนและแนวทางการด าเนินการตามกฎหมายกับการจุดไฟเผาตอซังข้าว
หรือพืชไร่ต่างๆและเผาป่าท าให้เกิดเหตุร าคาญตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า มติที่ประชุมกองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) วันที่ 16 ธันวาคม 2563  มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5)  ไฟ
ป่าและหมอกควันให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายให้ทบทวนและจัดท าแผน
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เผชิญเหตุส าหรับใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ท างานเชิงรุกมากขึ้น ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ให้ชัดเจน ตัดชุดปฏิบัติการและเข้าถึงครอบคลุมทุกที่ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 
พิจารณางดเว้นกิจกรรม ที่ท าให้เกิดฝุ่นละออง เช่น การก่อสร้าง การคมนาคม เป็นต้น และ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลพื้นที่จุดเผา จุดเสี่ยง รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในพ้ืนที่ วิธีปฏิบัติตนให้
ถูกต้อง และการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง จังหวัดลพบุรีจึงขอแจ้งเรื่องดังกล่าวมาเพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและด าเนินการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.4 เรื่องค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

            อ้างถึงหนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.3/ว 64 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2560  และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม คือก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย กรณีที่ไม่ใช่เหตุสาธารณภัยฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ให้การใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมนั้น 

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ปลัดกระทรวง
มหาดไทยจึงอาศัยอ านาจตามข้อ 4  และข้อ 12/1 ของระเบียบดังกล่าว ก าหนดค่าใช้จ่าย
ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้น จังหวัดลพบุรีจึงขอแจ้งเรื่องดังกล่าวมาเพ่ือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งได้รับทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
          ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7798 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2563 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้
น้อย ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัย
อ านาจตามความในข้อ 4 และข้อ 12/1 (ง)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม กระทรวงมหาดไทยจึงก าหนดค่าใช้จ่ายในการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

  1.ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ดังนี้ 
1.1 กรณีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยเข้าร่วมโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก าหนด รหัสเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยไม่มีเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ของโครงการก าหนด 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบงบประมาณ
โครงการดังกล่าวให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย เช่น โครงการแหล่งน้าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปช่วยเหลือเงินสมทบค่า
ด าเนินการ ในอัตราสระน้ า บ่อละ 2,500 บาท เป็นต้น  

1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจด าเนินการจัดหาหรือปรับปรุงแหล่งน้ า 
ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือในการปรับปรุงแหล่งน้ าให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
ตามรูปแบบของสระน้ าในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ของกรมพัฒนาที่ดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้เครื่องจักรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง หรือยืม
เครื่องจักรจากหน่วยงานอ่ืน โดยให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง  เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกรณีช ารุดจากการด าเนินการ ค่า
เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น หรือหากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการจัดหาหรือปรับปรุงแหล่งน้ าให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยไม่เกิน 2,500 
บาท 

2.ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางเกษตรกรรม ให้ความช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 
3,000 บาทต่อปีงบประมาณในรายการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

2.1 ค่าวัสดุหรือปัจจัยการผลิต เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ค่าปรับพื้นที่ ค่ายา
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าวัสดุการเกษตรอ่ืน 

2.2 ค่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต เช่น ค่าอุปกรณ์หรือค่าซ่อมแซม
อุปกรณ์ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร เครื่องสูบน้ า เครื่องตัดหญ้า เครื่องจักรกล
อ่ืนๆ 

3.ด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยจัดท าเป็นโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ. ศ. 
2557 

ทั้งนี้ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับการช่วยเหลือด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามระเบียบนี้ โดยให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.5 เรื่องแจ้งการควบรวมบริษัท ทีโอท ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 

อ้างถึงหนังสือ บริษัททีโอที จ ากัด (มหาชน) เลขที่ ทีโอที บภก.1.1(ลบ.)/076        
ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 

ตามท่ีกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
(บมจ.ทีโอที) ได้มีมติเม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ บมจ. ทีโอที และบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จ ากัด มหาชน (บมจ.กสท โทรคมนาคม) ควบรวมเป็นบริษัทเดียวกัน มี
ชื่อว่า “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติจ ากัด มหาชน” ชื่อภาษาอังกฤษ “ National 
Telecom Public Company Limited” 

บมจ. ทีโอที  ขอเรียนให้ทราบว่า บมจ. ทีโอท ี จะได้ควบรวมกิจการกับ บมจ. 
กสท.  โทรคมนาคม เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัดมหาชน                      
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ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน) ยังคงเป็นผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่องจาก บมจ. ทีโอที  ด้วยคุณภาพและ
ประสิทธิภาพที่ดีในทุกประเภทบริการ ซึ่งท่านสามารถติดต่อรับบริการของ บมจ.ทีโอที ได้ที่
ผู้ประสานงานและบริการลูกค้า ( Key Account officer)  ทีร่ับผิดชอบดูแลการให้บริการ
แก่หน่วยงานท่านได้เช่นเดิม รายละเอียดเพ่ิมเติมจะได้ด าเนินการแจ้งให้ทราบในโอกาส
ต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  TOT Contact 
Center  1100  หรือ   NT Contact Center 1888  และ  www.ntplc.co.th  ตั้งแต่
วันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบพร้อมกันนี้ บมจ.ทีโอที ขอขอบคุณท่านที่ใช้บริการ
ของ  บมจ. ทีโอท ี มาโดยตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 
(มหาชน) จะได้รับโอกาสในการให้บริการแก่ท่านต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 1.6 เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า  (Blue- ringed Octpus) 
อ้างถึง หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0017.2/ว152 ลงวันที่ 11 มกราคม 

2564 
ด้วย กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ได้รับแจ้งจาก ประชาชนทางสื่อออนไลน์ Facebook กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พบหมึกสายที่คาดว่าเป็น หมึกสายวงฟ้า  ( Blue- ringed Octpus)  ขายปะปนอยู่กับหมึก
สายอ่ืนๆ บริเวณตลาดนัดในเขตจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากหมึกสายวงฟ้า เป็นหมึกที่มีพิษ
ร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต การบริโภคหรือสัมผัสส่วนที่เป็นพิษ จากข้อมูลทาง
วิชาการ  พิษของหมึกดังกล่าว ไม่สลายตัวด้วยความร้อนและเป็นพิษต่อระบบ
ประสาท  เมื่อได้รับพิษอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยลักษณะเด่นของ
หมึกสายดังกล่าวคือมีวงสีฟ้า หรือน้ าเงินกระจายอยู่ทั่วตัว และบนหนวด ซึ่งแตกต่างจาก
หมึกสายชนิดอื่นๆทั่วไป และหากมีการพบเห็น สามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง หมายเลขโทรศัพท์ 02 -141 1333 หรือสายด่วน   Green Call 
1310  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จังหวัดลพบุรี ขอให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหมึกสายวงฟ้า  (Blue- ringed 
Octpus)  ให้ประชาชนรับทราบและแจ้งเตือนประชาชน ได้สังเกตก่อนที่จะซื้อบริโภค ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยที่  www.lopburi.go.th  หัวข้อ หนังสือแจ้งหน่วย
ราชการ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

1.7  เรื่อง ขอให้กวดขันจับกุมผู้ลักลอบจัดให้มีการชนไก่ในสนามชนไก่/สนามซ้อม/ซุ้มไก่/
บ่อนไก่อ่ืน ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019      
(โควิด-19) 
อ้างถึง หนังสืออ าเภอชัยบาดาล ที่ ลบ 0318/244 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564  

    ด้วยจังหวัดลพบุรี แจ้งให้อ าเภอประสานส่วนราชการในพ้ืนที่ขอให้กวดขันตรวจ 

http://www.ntplc.co.th/
http://www.lopburi.go.th/
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ตราสอดส่องสนามชนไก่ สนามซ้อมไก่ ซุ้มไก่ และบ่อนไก่อ่ืน ๆ งดจัดให้มีการชนไก่อย่าง
เด็ดขาด หากตรวจพบให้จับกุมผู้ลักลอบและด าเนินคดีอย่างถึงที่สุด เพ่ือเป็นการป้องกัน
และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 ในการนี้อ าเภอชัยบาดาล จึงขอประสานท่านให้กวดขันตรวจตรา สอดส่องข้อมูลใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องของท่าน หากมีการกระท าความผิดในทุกกรณีตามกฎหมายการพนัน 
กฎหมายโรคระบาดสัตว์ กฎหมายโรคติดต่อ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ให้ด าเนินคดีตามอ านาจ
หน้าที่ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
      
ระเบียบวาระท่ี    2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  5  ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่  28 ธันวาคม พ.ศ.2563    
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

มติที่ประชุม  รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี    3  กระทู้ถาม 
      ( ไม่มี ) 

มติทีป่ระชุม         - 

ระเบียบวาระท่ี    4    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ 
     (ไม่มี) 

มติที่ประชุม         - 

ระเบียบวาระท่ี    5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติ เพื่อพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2564 
   เรื่องเดิม 
 ตามมติ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ในคราวประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปี พ.ศ.2563   
เมื่อวันที่  21 มกราคม พ.ศ.2563 เห็นชอบก าหนด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2564 
ประจ าปี พ.ศ.2564  จ านวน 1 สมัย ไว้ระหว่างวันที่  18 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  
พ.ศ.2564  รวมจ านวน 15 วัน แล้วนั้น 
   ข้อระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วย ข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่ น              
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 11 (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า  
ปีนั้น จะมีการประชุมสามัญประจ าปีก่ีสมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปี
นั้นมีก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่
วัน 
          การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 
            จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 
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-ร่าง- 
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 

          ก าหนดได้อีกจ านวน 3 สมัย  ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ ...17.พฤษภาคม.......ถึงวันที่..31.พฤษภาคม..2564 จ านวน 15 วัน 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่  2  สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564    จ านวน 15 วัน 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่  2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จ านวน 15 วัน 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 
ประธานสภา อบต.นาโสม ได้ปรึกษาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ปีพ.ศ.2564 จะมีการ

ประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย  หรือเห็นชอบตามร่างที่ได้เสนอไว้หรือไม่ 
ที่ประชุม  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ิมอีกจ านวน 3 สมัย  
ประธานสภา อบต.นาโสม  ได้ถามสมาชิกสภาว่า ท่านใดเห็นชอบตามร่างที่ได้เสนอไว้ขอให้ยกมือขึ้น  
สมาชิกสภา อบต.นาโสม  ได้ยกมือขึ้น จ านวน 7 คน 
ประธานสภา อบต.นาโสม  ได้ถามสมาชิกสภาว่า ท่านใด ไม่เห็นชอบตามร่างที่ได้เสนอไว้ขอให้ยกมือขึ้น 
สมาชิกสภา อบต.นาโสม  ไม่มีผู้ใดยกมือ 
ประธานสภา อบต.นาโสม  ผมงดออกเสียงครับ 
มติที่ประชุม 1.สมาชิกสภา อบต.นาโสม มีมติเห็นชอบ จ านวน 7 เสียง ในการ  

ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564  เพิ่มอีก จ านวน 3 สมัย  ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ ...17.พฤษภาคม.......ถึงวันที่..31.พฤษภาคม..2564 จ านวน 15 วัน 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่  2  สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564    จ านวน 15 วัน 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 ระหว่างวันที่  2 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จ านวน 15 วัน 
    2.สมาชิกสภา อบต.นาโสม มีมติไม่เห็นชอบ จ านวน ไม่มี 
    3.งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

5.2 เพื่อพิจารณา การก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2565 

ข้อระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วย ข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่ น              

พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความข้อ 11 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม                             
           เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                          ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม 
                                ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
                                สมัยประชุมสามัญประจ าปีหรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว  
                                 ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในมัยประชุมสามัญประจ าปีอื่นหรือในสมัย 
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                                 ประชุมวิสามัญก็ได้ 
                จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

-ร่าง- 
    สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.2565 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่  17 มกราคม 2565  ถึงวันที่ 31 มกราคม  2565 จ านวน 15 วัน 
 
ประธานสภา อบต.นาโสม ได้ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม พิจารณาว่า ปีพ.ศ.2565 จะ

ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี ไว้เมื่อใด  หรือจะก าหนดตามร่าง ท่ีเสนอ
มา จึงได้สอบถามสมาชิกสภา ดังนี้ 

 1.สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2565 
ตามร่างที่เสนอมา ขอให้ยกมือขึ้น 

สมาชิกสภา อบต.นาโสม ได้ยกมือขึ้นจ านวน 7 คน 
ประธานสภา อบต.นาโสม       2.สมาชิกสภาว่า ท่านใด ไม่เห็นชอบตามร่างที่ได้เสนอไว้ขอให้ยกมือขึ้น 
สมาชิกสภา อบต.นาโสม       ไม่มีผู้ใดยกมือ 
ประธานสภา อบต.นาโสม       ผมงดออกเสียงครับ 
มติที่ประชุม 1.สมาชิกสภา อบต.นาโสม มีมติเห็นชอบ จ านวน 7 เสียง ในการก าหนดสมัย

ประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2565 
สมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.2565 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  ระหว่างวันที่  17 มกราคม 2565  ถึงวันที่ 31 มกราคม  2565 จ านวน 15 วัน 

 2.สมาชิกสภาว่า อบต.นาโสม มีมติ ไม่เห็นชอบ จ านวน ไม่มี 
 3.งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
        
ระเบียบวาระท่ี    6       เรื่องอ่ืน ๆ 

      6.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการที่ก าลังด าเนินการ และจะด าเนินการ) 
      กองคลัง 

ประธานสภา อบต.นาโสม       ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาโสมทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่านปลัดและผู้เข้าประชุมทุกท่าน ในการรายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตให้เจ้าพนักงานพัสดุ ได้เป็นผู้เสนอรายงานคะ 

ประธานสภา อบต.นาโสม       อนุญาตครับ 
เจ้าพนักงานพัสดุ        เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลนาโสมทุกท่าน คณะผู้บริหาร ท่านปลัดและผู้เข้าประชุมทุกท่าน 

      ขอเสนอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
1. โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ มีจ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 
   1.1 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 1 พร้อมจัดซื้อ
เครื่องออกก าลังกาย จ านวน 6 ชุด 
  1.2โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 2 พร้อมจัดซื้อเครื่อง
ออกก าลังกาย จ านวน 6 ชุด 



 

หน้า 10 จาก 11 
 

  1.3 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 3 พร้อมจัดซื้อ
เครื่องออกก าลังกาย จ านวน 6 ชุด 
  1.4 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกก าลังกาย หมู่ที่ 6 พร้อมจัดซื้อ
เครื่องออกก าลังกาย จ านวน 6 ชุด 

2. โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์  
        ได้ส่งโครงการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  คาดว่าปลายเดือนมกราคม 2564 คณะกรรมการจะ
ได้ประชุมเพ่ือพิจารณา และทางองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องไปน าเสนอ
เหตุผลและความจ าเป็นต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด 

3.โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ท าการ อบต.นาโสมหลังใหม่ หมู่ที่ 2  
         มีผู้เสนอราคา จ านวน 2 ราย และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก าลังอยู่
ระหว่าง พิจารณาผล 
กองคลัง ก็ขอจบการรายงานผล มีท่านใดสงสัยหรือไม่คะ 

ประธานสภา อบต.นาโสม  มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม   ไม่มีผู้ใดสอบถาม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภา อบต.นาโสม  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอปิดการประชุม 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 10.55 น. 

 
ลงชื่อ............................................... ผู้บันทึกการประชุม 
       ( นางสาวทศพร   เดชรกัษา  ) 

                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
 

                                                    ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม 
                                                             (  นายสมเดช    ปรีชานนท์  ) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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บันทึกการประชุมนี้  ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง   
เมื่อวันที่.......... เดือน มกราคม  พ.ศ..2564.......................เสร็จแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

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  

   
 
 
 

 
 


