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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปีพ.ศ.2563 

ครั้งที่ 2/2563 
วันที่   14   เดือนสิงหาคม    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.นายทองปาน  กระจังทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 
9.นางดาวเรือง  ฉิมสุนทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
10.นายอ านาจ   น ามะโนสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
11.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.นางสาวผกาวรรณ์  รู้การนา  ผู้อ านวยการกองคลัง  
6.นายสุรศักดิ์  ป้องโส  ผู้อ านวยการกองช่าง 
7.นางศิริวรรณ บุตรทัน  นักทรัพยากรบุคคล 
8.นางสาวดาราพร โพนเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9.นางสาวธัญญเนษฐ์  พูนนิกร นักพัฒนาชุมชน 
10.นางบุญเรือน  อาจปรุ  คร ู
11.นายเอนก     ดวงสุดา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12.นางสาวจามรี  ทับพุ่ม  เจ้าพนักงานพัสดุ 
13.นางสาวบุญเรือน นิลประภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
14.นางสาวรัตนาวดี ธีราธรรม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

        /รายชื่อผู้ไม่มา .......... 
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 รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
   1.นางอุไรวรรณ์  ใจเอ้ือย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.4 ลากิจ 

 ผู้เข้าประชุม       จ านวน      12    คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน       14    คน 
 ผู้ไม่มาประชุม จ านวน        1   คน                                           
      

เมื่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ได้รายงานจ านวนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ที่เข้าประชุม มีจ านวน 10 คน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ม.4   นางอุไรวรรณ์ ใจเอ้ือย ขอลากิจ  ซึ่งองค์ประชุมมีจ านวน เกินก่ึงหนึ่งแล้ว จึงขอเชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม ได้น าผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ไหว้พระ สวดมนต์ พร้อมทั้งเปิดประชุมต่อไป 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม นายสมเดช  ปรีชานนท์ ได้เปิดประชุมเม่ือเวลา 09.45 น. 

ระเบียบวาระท่ี    1          เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง ขอส่งส าเนาค าสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 3098/2563 
หนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0032.0015/ว 28 ลงวันที่ 2 
กรกฎาคม 2563  
         ค าสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 3098/2563 ลงวันที่ 30 มถิุนายน 2563    
เรื่อง  ขยายระยะเวลาบรรดาค าสั่งยังคงมีผลบังคับใช้    ตามค าสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 
2186/2563 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง มาตรการให้ประชาชนทุก
คนสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และค าสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2187/2563 ลง
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพ่ิมเติม) และค าสั่งจังหวัดลพบุรีที่ 2306/2563 ลง
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (เพ่ิมเติม) และการผ่อนคลายการบังคับใช้บาง
มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(ระยะที่ 2) และค าสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 2662/2563 ลงวนัที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ.2563 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระยะท่ี 3) และค าสั่งจังหวัดลพบุรี
ที่ 2848/2563 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2563 เรื่อง การผ่อนคลายการ
บังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (ระยะท่ี 4) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ.2563 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จนถึง
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วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการต่างๆ ยังคงด ารงอยู่
ต่อไป และเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศตามกรอบศูนย์บริหาร
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นั้น 
  อาศัยอ านาจตามประกาศ ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 เรื่อง 
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร (คราวที่ 3) และข้อ 7 (1) ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 
9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ
ที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้ก ากับ
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดลพบุรี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี จึงให้บรรดาค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี เจ้าพนักงานโรคติดต่อที่ออกตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
และ/หรือข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ทุกฉบับ ที่ได้สั่งก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้
บังคับ ไม่ว่าจะเป็นการห้าม การให้กระท าการ หรือการผ่อนคลายใดๆ ยังคงมีผล
บังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะมีข้อก าหนด ประกาศ หรือค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ.2563 
  สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 
     ลงชื่อ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ 
                 ผู้ว่าราชการจังหวดัลพบุรี 
   ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดลพบุรี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.2 เรื่อง การก าหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1023 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 
2563 
  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2548 เหน็ชอบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเลคทรอนิกส์
แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งมีแผนงาน โครงการ e-
Payment ภาครัฐ และเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์และแก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลักดันการรับจ่ายเงิน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน ให้เป็นการรับ
จ่ายเงินทางอิเลคทรอนิกส์ 
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  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าวและเพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นไปในทางเดียวกัน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 
73/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
    หลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ 
2.หลักฐานการน าเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร 
3.หลักฐานอื่นใดท่ีแสดงการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินหรือเจ้าหนี้ 
ดังนั้น จังหวัดลพบุรีจึงขอแจ้งก าหนดหลักฐานการจ่ายเงินดังกล่าว ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.3 เรื่อง การเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่        
8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ใน   
พ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่องการท า
ประโยชน์ในพืน้ที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 
2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อน
ได้รับอนุญาต ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและมีมติ ดังนี้ 

1.เห็นชอบตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
และหากปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับ
อนุญาตอีก ให้พิจารณาด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งกับหน่วยงาน
เจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้  ในส่วน
ของการยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ภายใน 180 วัน นับแต่
วันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินั้น ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงเป็นผู้
รวบรวมค าขออนุญาตของหน่วยงานในสังกัดให้ครบถ้วน เพ่ือส่งไปยังกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) ต่อไป 
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2.ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับความคิดเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) ส านักงบประมาณ 
ส านักกฤษฎีกา และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

3.ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาก าหนดวิธีการที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎหมายในการ
ด าเนินการกรณีท่ีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเข้าใช้พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือท า
ประโยชน์ในการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โทรคมนาคมและดิจิทัล กรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐน าพ้ืนที่ป่าไม้ที่
ได้รับอนุญาตไปให้ภาคเอกชนเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อ/ถือกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่
นั้นๆ เพ่ือประกอบกิจการ เช่น ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว กรณีการตั้งส านัก
สงฆ์ในพ้ืนที่ป่า และกรณีการน าที่ดินของเกษตรกรที่รัฐอนุญาตให้เข้าใช้พ้ืนที่ไปให้
เอกชนเช่าต่อ 

4.ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการเพ่ิมเติม 
ดังนี้ 

   4.1 วางแผนและจัดล าดับความส าคัญในการพิจารณาอนุมัติ/
อนุญาตโครงการที่ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม 2563  

  4.2 ในระยะต่อไป ให้จัดท าแนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่จะต้องด าเนินการเพ่ือขออนุมัติ/อนุญาตเข้าใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ในแต่ละประเภท ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งก าหนด
กรอบระยะเวลาของแต่ละข้ันตอนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ/อนุญาตทั้ง
กระบวนการ 

5.ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีความจ าเป็นจะต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่ป่าไม้ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
ค านึงถึงความพร้อมในการด าเนินโครงการอย่างละเอียดรอบคอบ ให้ถูกต้อง
เรียบร้อยก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ ตามนัยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2560 (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ทิ้งงานราชการ) และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 (เรื่อง การเร่งรัดการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ) เพื่อป้องกันมิให้เกิด
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กรณีการเสนอขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีใดๆ ภายหลังจากเริ่มด าเนินโครงการไป
แล้ว 
  กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมข้อมูลโครงการ/แผนงานที่เข้าท าประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาต เพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได้รวบรวมค าขออนุญาตของ
หน่วยงานในสังกัดส่งไปยังกระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) 
ทั้งนี้ หากกรมป่าไม้ก าหนดขั้นตอน วิธีการ เกี่ยวกับการยื่นค าขออนุญาตแล้ว จัก
แจ้งให้จังหวัดทราบต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี    2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่  4 สิงหาคม         
 พ.ศ.2563   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี    3    กระทู้ถาม 
      ( ไม่มี ) 
มติที่ประชุม        - 

ระเบียบวาระท่ี    4    เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสร็จ 
      4.1  ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  

           พ.ศ.2564  ของคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ     เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ดิฉันขอรายงานผล การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒564 ดังนี้ 

ตามมตสิภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1/2563 ประจ าปีพ.ศ.2563 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563  ได้มีมติ
รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
และได้ก าหนดระยะเวลายื่นค าเสนอขอแปรญัตติ ระหว่างวันที่  6-8 สิงหาคม พ.ศ.
2563 ระหว่างเวลา 08.00 -16.00 น.รวมเป็นเวลา 3 วัน 24 ชัว่โมง พร้อมทั้ง ได้
เสนอผู้ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

    1.นางณาณัจฉรา  จิตรซื่อตรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.2 
   2.นางดาวเรือง     ฉิมสุนทร     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.5 
   3.นางสังเวียน      หงษ์อ่อน     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ม.3 
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 และในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563   คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพ่ือ
เลือกประธาน และเลขานุการ มติการประชุมปรากฏผล ดังนี้  ต าแหน่งประธาน
กรรมการแปรญัตติ ได้แก่ นางญาณัจฉรา จิตรซื่อตรง  และต าแหน่งกรรมการและ
เลขานุการ ได้แก่นางดาวเรือง ฉิมสุนทร พร้อมทั้งได้ก าหนดวันประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ มีมติเห็นชอบก าหนดในวันที่ 10 สิงหาคม 2563        
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ในการเปิดรับค าแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ ได้เปิดรับค าแปรญัตติจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมและคณะผู้บริหาร ระหว่างวันที่  6-8 
สิงหาคม พ.ศ.2563 ตลอดระยะเวลาทั้งสามวัน ไม่มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท่านใด 
มายื่นหนังสือแปรญัตติเลย ต่อมาจึงได้มีหนังสือแจ้งนัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม และคณะผู้บริหารได้ทราบถึงวันนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563  เวลา 15.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติได้
ด าเนินการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ปรากฏผลการพิจารณาดังนี้ 

    ประมาณการรายรับ ตั้งรับไว้จ านวน  24,600,516 บาท ไม่มีการแก้ไข 
 ประมาณการรายจ่าย ตั้งประมาณการรวมทั้งสิ้น 24,600,516   บาท แยก
รายการ ตามด้านและตามแผนงาน ดังนี้ 

            ดา้นบริหารทั่วไป         ยอดรวม     การพิจารณา 
1. แผนงานบริหารทั่วไป 9,212,680 ไม่ปรับลด 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 161,000 ไม่ปรับลด 
            ดา้นบริการชุมชนและสังคม   
 3. แผนงานการศึกษา 3,056,379 ไม่ปรับลด 
 4. แผนงานสาธารณสุข 337,250 ไม่ปรับลด 
 5. แผนงานเคหะและชุมชน 1,962,465 ไม่ปรับลด 
 6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 255,000 ไม่ปรับลด 
 7. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ 
    นันทนาการ 

245,000 ไม่ปรับลด 

            ดา้นการเศรษฐกิจ   
 8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,575,000 ไม่ปรับลด 
 9. แผนงานการเกษตร 92,000 ไม่ปรับลด 
 10. แผนงานการพาณิชย์ 1,137,000 ไม่ปรับลด 
            ดา้นการด าเนินการอื่น   
 11. แผนงานงบกลาง 5,566,742 ไม่ปรับลด 
                    งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 24,600,516  
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  ทั้ง 11 แผนงาน ไม่มีการแก้ไข  และปรับลด 
 ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.
2564 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 

                   ๑.ไม่มีข้อความใดต้องแก้ไข  
๒.มีมติเห็นชอบ ให้คงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
ตามร่างเดิม 
๓.มีมติเห็นชอบให้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒564 ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เพื่อพิจารณาในวาระท่ี 2 และที่ 3 ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ           

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี    5 ญัตติเพ่ือพิจารณา 

5.1 ญัตติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ   ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
         ขั้นตอนการพิจารณา     
 วาระท่ีสอง     ขั้นแปรญัตติ 
 วาระท่ีสาม     ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
การตรวจสอบองค์ประชุม 
แนวทาง ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุม ครบองค์ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกครบองค์ประชุม จะท าการ
ลงมติไม่ได้ 

   ข้อกฎหมาย  ข้อ 76 รบ.มท.การประชุมฯ 2547 

   การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี 3 ชั้นเห็นชอบ 
แนวทาง ไม่มีการอภิปราย ยกเว้นที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามี
เหตุอันควร 
ข้อกฎหมาย ข้อ 52 รบ.มท.การประชุมฯ 2547 

  วาระท่ีสอง     ขั้นแปรญัตติ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม                ไม่มีวาระที่สองครับ 

มติที่ประชุม            - 

     วาระท่ีสาม ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   มีองค์ประชุมอยู่ครบครับ  ล าดับต่อไปผมจะขอมติสมาชิกสภา 

ทุกท่าน ผมจะถาม 3 ครั้ง 
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ครั้งที ่1 สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม เรื่อ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ฉบับนี้  ให้ตราเป็น
ข้อบัญญัต ิขอให้ยกมือขึ้นครับ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม      ได้ยกมือขึ้นจ านวน 9 คน 

ครั้งที่ 2 สมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบ ที่จะให้ตรา ร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม เรื่อ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ฉบับนี้  
ขอให้ยกมือขึ้นครับ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม       ไม่มี 

          ครั้งที่ 3  งดออกเสียงครับ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม      ผมงดออกเสียงครับ 
มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  จ านวน  9  เสียง 
   มีมติไม่เห็นชอบ  จ านวน  ไม่มี 
   งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

5.2 ญัตติเพ่ือพิจารณาอนุมัติกันเงิน กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันตามงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  1  รายการ  จ านวนงบประมาณท่ีขอกันเงิน
จ านวน 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) 

1.ต้นเรื่อง 

1.1 บันทึกข้อความ กองคลัง ที่ กค 1448/2563 ลงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอให้พิจารณาการกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันตาม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 

1.2 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2563 ตั้งงบประมาณในงบลงทุน หมวดค่าท่ี
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ส าหรับจ่ายเป็นค่า
ด าเนินการก่อสร้างรั้วรอบที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมหลังใหม่ 
โดยให้รั้วมีขนาดยาวรวมไม่น้อยกว่า 149 เมตร สูง 1.95 เมตร พร้อมป้ายชื่อ
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลและก่อสร้างประตูเข้า-ออก สองทาง (มี
รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.นาโสมก าหนด) ปรากฏในแผนงานการ
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งจ่ายเป็นเงิน
จ านวน  2,050,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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2.ข้อเท็จจริง 

2.1.องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดราคากลางรายละเอียดตามค าสั่งเลขท่ี 336/2563 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซึ่งคณะ
กรรมการฯ จะต้องค านวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.2.ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะส่ง
ค าสั่งแต่งตั้งพร้อม Username และ Password ให้กับคณะกรรมการก าหนด
ราคากลางผ่านทาง e-mail ภายใน 15 วันนับถัดจากได้รับแจ้งการลงทะเบียน
คณะกรรมการก าหนดราคากลางซึ่งได้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 
2563 

     3.ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

 3.1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0405.3/ว 386 ลงวันที่ 
29 สิงหาคม 2561 เรื่อง การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือดังกล่าว
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มใช้งานระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์กับโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 2 ล้าน
บาทแตไ่ม่เกิน 20 ล้านบาทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

 3.2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ข้อ 28 (1) การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป  
ข้อ 29 (2) การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้ง
หนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้
ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-
catalog) โดยให้ด าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 3.3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2547 ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ดังนี้ 

  3.3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การ ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2547 หมวด 1  ข้อความทั่วไป  
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    ข้อ 5 (26)  ปี หมายความว่า ปีงบประมาณ 

 3.3.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 19 ให้ยกเลิกความในข้อ 59 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

 ข้อ 59 วรรคสอง กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง
แล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น     หรือกรณีมี
ความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง   ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  

 ข้อ 59 วรรคสาม กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพัน
แล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน 

 ข้อ 59 วรรคสี่ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
หรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

      4.ข้อพิจารณา 

 4.1.เนื่องจากโครงการก่อสร้างรั้วรอบท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลหลังใหม่ เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมจ าเป็นต้อง
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ การจัดหาพัสดุต้องเป็นไประเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.
2560 การด าเนินงานของคณะกรรมการคณะต่าง ๆ (คณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง,คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) มี
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ระยะเวลาในการด าเนินงานซึ่งระยะเวลาในการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
อาจล่วงเลยวันที่ 30 กันยายน 2563 

 4.2.เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59  เห็นควร
พิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม จ านวน  1  โครงการ  จ านวนเงินงบประมาณท่ีขอกัน
จ านวน  2,050,000 บาท (-สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือด าเนินการ
ก่อสร้างและเบิกจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ.2564 ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ให้ผู้อ านวยการกองคลังได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม 

ผู้อ านวยการกองคลัง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
โครงการที่งบประมาณเกิน 2 ล้านบาท การค านวณราคากลางต้องค านวณใน
ระบบอิเลคทรอนิกส์ ภาพรวมระบบ e-GP  1. สร้างโครงการค านวณราคากลาง
งานก่อสร้าง 2.แต่งตั้งคณะกรรมการค านวณราคากลาง 3.กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง 4ทบทวนราคากลาง 5.ได้ผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง  6.final แจ้งเตือน
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  7.กระบวนการท าสัญญา 8.รายงานสรุปผล
ส าหรับผู้บริหาร  

      ซึ่งข้ันตอนที่ 0 ได้ลงทะเบียนคณะกรรมการค านวณราคากลางแล้ว 

      ขั้นตอนที่ 1 สร้างโครงการงานก่อสร้าง  

  ในขั้นตอนการค านวณราคากลางก่อสร้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ขออนุญาตให้
ผู้อ านวยการกองช่างและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตให้เจ้าพนักงาน
พัสดุ ได้ชี้แจงรายละเอียด 

ผู้อ านวยการกองช่าง  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน 

  โครงการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 2 ล้านบาท ต้องค านวณราคา
กลาง ในระบบอิเลคทรอนิกส์ สรุปขั้นตอนการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ในระบบอิเลคทรอนิกส์  

ขั้นตอนที่ 1 ผู้อ านวยการกองคลังสร้างโครงการในระบบอิเลคทรอนิกส์ 
ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการค านวณราคากลาง ในระบบ e-GP ก าหนด
สิทธิ์บุคคลที่จะเข้าไปค านวณราคากลางได้ 2 สิทธิ์ คือ ประธาน และกรรมการ 
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1 คน ระบบจะส่งค าสั่งแต่งตั้ง พร้อม Username และPassword ให้
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ผ่านทางe-mail  
ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดและน าเข้าข้อมูลประกอบการค านวณราคากลาง   
ขั้นตอนที่ 4 ค านวณราคากลาง  
ขั้นตอนที่ 5 อนุมัติ  
ขั้นตอนที่ 6 เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 การค านวณราคากลางในระบบ ระบบค่อนข้างช้าและล่มบ่อย ดังนั้น
ผมจึงขอน าเรียนต่อที่ประชุม 

เจ้าพนักงานพัสดุ   ขออนุญาต ชี้แจงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วรอบท่ีท าการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหลังใหม่ 
   ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดราคากลาง  อย่างน้อย 30 วัน 
   ขั้นตอนที่ 2 จัดท ารูปแบบรายงานก่อสร้าง  
   ขั้นตอนที่ 3 ประกาศเผยแพร่ 5 วันท าการ 
   ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาผล อย่างน้อย 5 วัน 
   ขั้นตอนที่ 5 ประกาศผล 7 วนัท าการ 
   ขั้นตอนที่ 6 เรียกมาท าสัญญา 
ผู้อ านวยการกองคลัง  เมื่อได้ทราบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว แล้วระยะเวลารวม 
   แล้ว เกิน 30 กันยายน 2563 จึงเป็นเหตุผลในการขออนุมัติกันเงิน 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ผมจะขอมติสมาชิกสภาทุกท่านครับ 
   ครั้งที่ 1 สมาชิกสภาท่านใดมีมติอนุมัติให้กันเงิน ขอให้ยกมือขึ้นครับ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม     ได้ยกมือขึ้นจ านวน 9 คน 
   ครั้งที่ 2 สมาชิกสภาท่านใด ไม่อนุมัติขอให้ยกมือขึ้นครับ 
           ไม่มี 
   ครั้งที่ 3 งดออกเสียงครับ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ผมงดออกเสียงครับ 
มติที่ประชุมสภา   มีมติอนุมัติให้กันเงิน  จ านวน 9 เสียง 
   มีมติไม่อนุมัติ  ไม่มี 
   งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

5.3 ญัตติเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบให้ ส่วนราชการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน ประเภท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม หลังเก่า) ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอชัยบาดาล (ฝ่ายบริหารเสนอญัตติ) 
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   1.ต้นเรื่อง 

 สืบเนื่องจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอชัยบาดาล ได้มีหนังสือท่ี ศธ 0210.6604/121 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานที่เพ่ือใช้เป็น กศน.ต าบลนาโสม ซึ่ง 
กศน.ต าบลนาโสม ได้ส ารวจพบว่า บริเวณอาคาร อบต.นาโสมหลังเก่า หมู่ที่ 1 
ต าบลนาโสม มีความเหมาะสม เพราะอยู่ในแหล่งชุมชน อาคารมีลักษณะ
แข็งแรง มีสาธารณูปโภคพร้อมใช้ จึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้
อาคาร อบต.หลังเก่า (บริเวณห้องประชุม) เป็นสถานที่ด าเนินกิจกรรมของ 
กศน.ต าบลนาโสม 

   2.ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

2.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 บทเฉพาะกาล ข้อ 122 ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ 
และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้นๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

2.2 ข้อระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 
เบ็ดเตล็ด ข้อ 155 “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อัน
เกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหาร ราชการส่วน
ท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
นั้น”  
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  3.ข้อพิจารณา 

3.1 เพ่ือให้การขอใช้ อาคาร อบต.หลังเก่า (บริเวณห้องประชุม)   
เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงได้เสนอเป็นญัตติต่อ สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม เพ่ือพิจารณาให้ความ เห็นชอบ 

3.2 เพ่ือพิจารณาการอนุญาตใช้โดยมีเงื่อนไขระยะเวลา และข้อ
ผูกพันด้านค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค การดูแลครุภัณฑ์ และอ่ืนๆ  

มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการ (กศน. ต าบลนาโสม) ใช้ประโยชน์จ านวน 9 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ ไม่มี 

งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา
โสม  

 5.4 ญัตติเพ่ือพิจาณา ขอความเห็นชอบ ให้ก านันต าบลนาโสมและผู้ใหญ่บ้าน 
ทุกหมู่บ้านของต าบลนาโสมพร้อมทั้งราษฎรหมู่ที่ 1 ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ประเภท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
หลังเก่า) (ฝ่ายบริหารเสนอญัตติ) 

       1.ต้นเรื่อง 

     สืบเนื่องจากก านันต าบลนาโสม นายรังสรรค์ ช้างชนะ ได้มีหนังสือ ลง 
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ขอใช้สถานที่และที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม หลังเก่า  โดยรายละเอียดว่า ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
ของต าบลนาโสมและราษฎร หมู่ที่ 1 เห็นสมควรที่ต้องขอใช้สถานที่และอาคาร
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหลังเก่า เพื่อเกิดประโยชน์หลายอย่าง เช่น 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใช้เป็นที่จัดประชุมระดับต าบล และเก็บข้อมูลต่างๆ ของ
ต าบลนาโสม และไว้เป็นสถานที่รองรับราษฎรของ หมู่ที่1 เมื่อเกิดอุทกภัย  

   2.ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

2.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 บทเฉพาะกาล ข้อ 122 ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ 
และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
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ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ 
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้นๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

2.2 ข้อระเบียบ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 
เบ็ดเตล็ด ข้อ 155 “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อัน
เกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหาร ราชการส่วน
ท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
นั้น” 

3.ข้อพิจารณา 

3.1 เพ่ือให้การขอใช้ อาคาร อบต.หลังเก่า  เป็นไปตามระเบียบ
ดังกล่าวข้างต้น จึงได้เสนอเป็นญัตติต่อ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เพ่ือพิจารณาให้ความ เห็นชอบ 

3.2 เพ่ือพิจารณาการอนุญาตใช้โดยมีเงื่อนไขระยะเวลา และข้อ
ผูกพันด้านค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค การดูแลครุภัณฑ์ และอ่ืนๆ  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ก านันต าบลนาโสมและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ใช้ประโยชน์ จ านวน 
9 เสียง 

 มีมติไม่เห็นชอบ ไม่มี 
 งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

    5.5 ญัตติเพ่ือพิจาณา ขอความเห็นชอบย้ายหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 

   1.ต้นเรื่อง 

สืบเนื่องจาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 นายพิเชษ สุขสลุง  ได้มีหนังสือ ลง
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง ย้ายหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  โดย
รายละเอียดว่า ปัจจุบันหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม
สถานที่ตั้งอยู่ที่ ศาลาประชาคมบ้านสามแยกเขาต าบล หมู่ที่ 3 เมื่อมีข่าวสาร 
เหตุเร่งด่วน ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรทราบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต้องเดินทางไป
ประชาสัมพันธ์ที่ศาลาประชาคม ซึ่งท าให้ไม่สะดวก และไม่ทันต่อสถานการณ์
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ปัจจุบัน จึงขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ด าเนิการย้าย
หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านหมู่ที่ 3 พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปติดตั้ง ณ ที่ท า
การผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 26/2 หมู่ที่ 3 ต าบลนาโสม 

   2.ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

2.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 บทเฉพาะกาล ข้อ 122 ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ 
และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี        

 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้นๆ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

2.2 ข้อระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 4 
เบ็ดเตล็ด ข้อ 155 “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อัน
เกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหาร ราชการส่วน
ท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
นั้น” 

3.ข้อพิจารณา 

   เพ่ือให้การขอความเห็นชอบ ย้ายหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงได้เสนอเป็นญัตติต่อ สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เพ่ือพิจารณาให้ความ เห็นชอบ 

มติที่ประชุมสภา   มีมติให้ความเห็นชอบ จ านวน 9 เสียง   
    มีมติไม่เห็นชอบ ไม่มี 

  งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา 
โสม 
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5.6 ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติ รับโอนที่ดินเพื่อสาธารณะประโยชน์ จ านวน 1 
รายการ 
จากนางสาวสุวรรษา ปิ่นข า หมู่ที่ 6 เพ่ือใช้ส าหรับโครงการก่อสร้างระบบ
ประปา หมู่ที่ 6 เนื้อที่ดินอุทิศ ตามจ านวนพ้ืนที่ ส าหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและ
ตั้งวางระบบประปา 

มติที่ประชุม   มีมติอนุมัติรับโอน จ านวน 9 เสียง 
    มีมติไม่อนุมัติ ไม่มี 

  งดออกเสียง จ านวน 1 คน ได้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนา 
โสม     

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติอืน่ๆ   

    6.1 เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

   1.ต้นเรื่อง 

1.1 ตามบันทึกข้อความส านักปลัด ที่ สป 900/2563 ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า การจัดการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

1.2 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัด ส านักนายกรัฐมนตรี แจ้งขอความร่วมมือ
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง
และด าเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินติดตามผล จ านวน 2 แบบ ได้แก่ 
แบบ อบต.1 และแบบ อบต. 2-1 ถึง 2-6 ลงในโปรแกรมระบบประมวลผล
เกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่  15  กรกฎาคม  2563  ความละเอียดตามหนังสือ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/ว2847 ลงวันที่ 2 เมษายน   
2563 เรื่อง  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2563  
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2.ข้อเท็จจริง 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้จัดท าค าสั่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม ที่ 432/2563  ลงวันที่ 11  มิถุนายน  2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2563 และได้
ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการ
จัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล และบันทึกแบบติดตามและ
ประเมินผล จ านวน 2 แบบ ได้แก่ แบบ อบต.1 และแบบ อบต. 2-1 ถึง 2-6 
ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการ
จดับริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อย  
ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกข้อความนี้ 

3.ข้อพิจารณา 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาโสม เป็นไปตามที่ ก.ก.ถ.ก าหนดอย่างครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เมื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลฯ ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

จงึเห็นควรพิจารณาน าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองฯ รายงาน
ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาโสม ต่อที่ประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 ปิดประชุม เวลา 12.30 น. 

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

                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
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 ลงชื่อ.............................................. ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                             (  นายสมเดช    ปรีชานนท์  ) 
                                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 

บันทึกการประชุมนี้  ได้ตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จริง   

เมื่อวันที่............ เดือนสิงหาคม  พ.ศ...2563......................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 

    

                           

 

 

                                                                                        

 

         

 

 

 


