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บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจำปี พ.ศ. 2565 

ครั้งที่  1/2565  เมื่อวันที่  10  มกราคม  2565 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

------------------------------------------------ 

ผู้เข้าประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจรูญ  พรหมศร ประธานสภา จรูญ  พรหมศร  

2 นายสมดี  จำปาชัย รองประธานสภา สมดี  จำปาชัย  

3 นายอุดร  กาศักดิ์ เลขานุการสภา อุดร  กาศักดิ์  

4 นายสุวิทย์  บุญภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 สุวิทย์  บุญภา  

5 นายพนม  เหี้ยมเหิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 พนม  เหี้ยมเหิน  

6 นายนภดล  อามูลลาด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 นภดล  อามูลลาด  

7 นายโป๊ะ  ปัดสา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 โป๊ะ  ปัดสา  

8 นางศิริวรรณ  ดวงพรมยาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ศิริวรรณ  ดวงพรมยาว  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายบุญไทย  แสนกระจาย นายก อบต.นาชุมแสง บุญไทย  แสนกระจาย  

2 นายศรายุทธ  บัวรัตน์ รองปลัด อบต.นาชุมแสง ศรายุทธ  บัวรัตน์  

3 นายกฤษณะ  แสนโคตร หัวหน้าสำนักปลัด กฤษณะ  แสนโคตร  

4 ส.ต.ต. ประกาศสิทธิ์  บูรณสรรค์ ผ.อ.กองช่าง ประกาศสิทธิ์ บูรณสรรค์  

 

-สำเนา- 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

5 นางสาวนารีรัตน์  จันทร์มา ผอ.กองคลัง นารีรัตน์  จันทร์มา  
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7 นายณัฐพงษ์  ศรีสร้อย นักวิเคราะห์ฯ ณัฐพงษ์  ศรีสร้อย  

8 นายโกวิทย์  บุญภา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ โกวิทย์  บุญภา  

9 นางสาวสินีพร  พลดงนอก เจ้าพนักงานธุรการ สินีพร  พลดงนอก  

10 นายยุทธพงษ ์ พานเมือง เลขานายก อบต. ยุทธพงษ์  พานเมือง  

11 นายยุทธพล  ดอนน้อย รองนายก อบต. ยุทธพล  ดอนน้อย  

12 นายภาษิต  เหี้ยมเหิน รองนายก อบต. ภาษิต  เหี้ยมเหิน  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00  น.  

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ และได้เรียนเชิญ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ตรวจสอบอีกครั้ง ปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

  จรูญ  พรหมศร   - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สมัยสามัญ 

  ประธานสภาฯ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 2565  ซึ่งได้มีการกำหนดสมัยประชุมไว้ตาม

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  มาตรา  53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสมัย

สองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้อง

ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญประจำปีให้องค์การบริหารส่วนตำบล

กำหนดและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 กำหนด

จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม

สามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปีของปี

ถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้

ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี 

โดยให้นำความในข้อ 11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้

ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ใน

ที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาชุมแสงจะได้พิจารณาในระเบียบวาระต่อไป ขอให้สมาชิกทุกท่าน

ประชุมโดยยึดหลักโดยเคร่งครัด 

ที่ประชุม - รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

ครั้งแรก  เมื่อวันที่  4  มกราคม  2565 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภา 

  จรูญ  พรหมศร   - ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายครับ 

  ประธานสภาฯ 

  อุดร  กาศักดิ์ - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไข 

  เลขานุการสภาฯ เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 บัญญัติว่าก่อนนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียก

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน

สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

  ข้อ 123 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตาม

กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่น

บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 

  เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป 

  ข้อ 124 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทาง

สนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถใน

การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้สำเร็จผลตาม

นโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการ

ปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได้ 

  ข้อ 125 ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถาม

หรือคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

  เพ่ือความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาที่ซักถาม หรือ

คัดค้านทีละคนเป็นลำดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 

จรูญ  พรหมศร - ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง แถลงนโยบายต่อสภา 

ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ครับ 
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บุญไทย  แสนกระจาย - เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง   

นายก อบต. ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงและ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2564  

ข้าพเจ้า  นายบุญไทย  แสนกระจาย  ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มี

มติที่ประชุม เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2564 ให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นาชุมแสง ลงวันที่  21  ธันวาคม  2564 

  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา  58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  

ข้าพเจ้า นายบุญไทย  แสนกระจาย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  

จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง แห่งนี้  โดยจะ

ดำเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ให้บรรลุถึง

ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น  แก้ไขปัญหาตอบสนองความ

ต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนา

ชุมแสง โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน  ดังต่อไปนี้ 

 1. นโยบายด้านสังคม 

  1.1 ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้พี่

น้องชาวตำบลนาชุมแสง มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมดูแล เพื่อพัฒนา

ตำบลนาชุมแสง ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

  1.2 ส่งเสริมด้านความมั่นคง โดยการยกระดับโครงสร้างของศูนย์   

อปพร. ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการ

ด้านสุขภาพอนามัย 

  1.4 ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งานสวัสดิการ

สังคมและการสังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมผู้สูงอายุ 
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  1.5 เพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

  1.6 จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

 2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 ส่งเสริมการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตให้ครบทุกสายเพื่อ

ความสะดวกในการสัญจรไป-มา ที่สะดวก 

2.2 ส่งเสริมโครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านสู่ท้องนาให้ครบทุกสาย

ภายในตำบล 

2.3 ส่งเสริมการทำฝายกั้นน้ำตามลำห้วย และเจาะบ่อบาดาลตาม 

ท้องนาเพ่ือการเกษตรที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

2.4 ส่งเสริมและดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำธารสาธารณะ  

ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพ่ือให้ระบายน้ำดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

2.5 ส่งเสริมการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านและระบบทำ

ความสะอาดไม่ให้อุดตัน ลดปัญหาน้ำท่วมขังและลดปัญหามลพิษทางกลิ่น  

เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี 

2.6 ส่งเสริมและดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ     

ตามถนน ตรอก ซอย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2.7 ส่งเสริมการปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอ

และท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

3. นโยบายด้านสวัสดิการ 

3.1 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเยาวชนให้ดูแลเป็นสวัสดิการต่างๆ     

ในการช่วยเหลือเยาวชนให้ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติดทุกชนิด 

3.2 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุน อปพร. อสม. เพ่ือเป็นสวัสดิการในการ

ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ ทั้งด้านสุขภาพและด้านความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของพี่น้องทุกหมู่บ้าน 

3.3 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนผู้ป่วยเบาหวานและความดันให้มีการ

ดูแล เอาใจใส่ ใกล้ชิดกับคุณหมอ 
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3.4 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ         

ทุกครัวเรือน 

3.5 ส่งเสริมการจัดหารถขยะและถังขยะ เพ่ือเป็นการต่อยอดเพ่ิมเติม

กองทุนขยะเดิมที่มีอยู่แล้ว 

4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และ

จัดงานวันสำคญัต่างๆ โดยการจัดให้มีความยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลนาชุมแสง 

4.2 ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

4.3 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา เพ่ือดูแลตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก

จนถึงระดับ ปริญญาตรี 

5. นโยบายด้านกีฬา 

5.1 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทุกประเภท เพ่ือส่งเสริมการออก     

กำลังกายของพ่ีน้องชาวตำบลนาชุมแสง 

5.2 ส่งเสริมการก่อสร้างลานออกกำลังกายและเครื่องออกกำลังกาย

ทุกหมู่บ้าน 

6. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

6.1 ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้  สร้างอาชีพให้กับประชาชนใน

ตำบลนาชุมแสง ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน   

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและ

สนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร 

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

6.4 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเลี้ยงสัตว์เพ่ือผลิตหัวอาหาร อาหารสัตว์ใน

ราคาต่ำและการขยาย พันธ์สัตว์และจำหน่าย  

7. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม เช่น  การปลูกต้นไม้ การดูแลรักษาแม่น้ำ  คูคลอง  ทางระบายน้ำ  
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ทีส่าธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสียเพ่ือคืนธรรมชาติ ตลอดจนสถานที่สำคัญ

ของตำบลนาชุมแสง 

7.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยปรับปรุงห้วย หนอง คลอง บึงและ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในตำบล 

8. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 

8.1 ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวก

รวดเร็วถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาค ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

ในองค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ให้มีความรู้  

ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงาน

แบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลัก       

ธรรมาภิบาล 

8.2 พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง ถูกต้องและ

เป็นธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า     

8.3 สิ่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือ

เครื่องใช้ อาคารสถานที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน 

8.4 ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วน

ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ 

เป็นกรณีพิเศษ 

8.5 ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล    

นาชุมแสง ให้ประชาชนทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการ

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและ

พัฒนาอยู่บนพ้ืนฐานของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความ

ต้องการของประชาขนในตำบลนาชุมแสง ทุกๆ ด้าน 

ข้าพเจ้า  นายบุญไทย  แสนกระจาย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นาชุมแสง  ขอให้คำม่ันสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง   

อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา  ๔  ปีนับตั้งแต่นี้ไป  ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหาร

ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ตามแนวนโยบายที่ได้แถลงต่อ
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สภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เป็นสำคัญ 

  จรูญ  พรหมศร   - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถาม หรืออภิปรายหรือไม่ครับ 

  ประธานสภาฯ 

  ที่ประชุม   - ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 

    4.1 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

  จรูญ  พรหมศร   - เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ชี้แจง 

  ประธานสภาฯ 

บุญไทย  แสนกระจาย - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร   

  นายก อบต.   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

หมวด 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

  1. ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ 

  2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นทุกคน กรรมการ 

  3. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 

กรรมการ 

  4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ 

  5. ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ 

  6. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อย

กว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ 

  7. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ 

 8. หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตามข้อ 8 (3)(4)(5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราว

ละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขใหม่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561) 

 ตามระเบียบดังกล่าว คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง       

ที่  540/2563  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาชุมแสง  ลงวันที่  8  ธันวาคม  2563  โดยกรรมการในส่วนของ

สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  3  คน  หมดวาระในวันที่  

1  ตุลาคม  2564  เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มี

การเลือกตั้ง  จึงขอเสนอให้สมาชิกสภาพิจารณาคัดเลือกกรรมการดังกล่าว

ข้างต้น 

  จรูญ  พรหมศร   - เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อครับ 

  ประธานสภาฯ 

  สุวิทย์  บุญภา   - ขอเสนอ นายนภดล  อามูลลาด  ส.อบต. หมู่ที่ 4 

  ส.อบต. หมู่ที่ 1 

  จรูญ  พรหมศร   - ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

  ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 1. นายพนม  เหี้ยมเหิน  ส.อบต. หมู่ที่ 3 

   2. นายอุดร  กาศักดิ์  ส.อบต. หมู่ที่ 8 

  นภดล  อามูลลาด  - ขอเสนอ นายพนม  เหี้ยมเหิน  ส.อบต. หมู่ที่ 3 

  ส.อบต. หมู่ที่ 4 

  จรูญ  พรหมศร   - ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

  ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 1. นายสุวิทย์  บุญภา  ส.อบต. หมู่ที่ 1 

   2. นายสมดี  จำปาชัย  ส.อบต. หมู่ที่ 6 

  พนม  เหี้ยมเหิน  - ขอเสนอ นายสุวิทย์  บุญภา  ส.อบต. หมู่ที่ 1 

  ส.อบต. หมู่ที่ 3 

  จรูญ  พรหมศร   - ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

  ประธานสภาฯ 
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ที่ประชุม - ผู้รับรอง 1. นายนภดล  อามูลลาด  ส.อบต. หมู่ที่ 4 

   2. นางศิริวรรณ  ดวงพรมยาว  ส.อบต. หมู่ที่ 7 

  จรูญ  พรหมศร   - มีผู้ใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ 

  ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม - ไม่มีเสนอรายชื่อเพ่ิมอีก 

 - มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง ดังนี้ 

  1. นายนภดล  อามูลลาด  ส.อบต. หมู่ที่ 4 

  2. นายพนม  เหี้ยมเหิน  ส.อบต. หมู่ที่ 3 

  3. นายสุวิทย์  บุญภา  ส.อบต. หมู่ที่ 1 

 เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงด้วยคะแนนเสียง 

  - เห็นชอบ 7 เสียง 

  - ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  - งดออกเสียง 1 เสียง 

    4.2 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  จรูญ  พรหมศร   - เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ชี้แจง 

  ประธานสภาฯ 

บุญไทย  แสนกระจาย - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร   

นายก อบต. ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

  1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 

  2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

  3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน    

สองคน 

  4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 

  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธาน

คณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 



- 12 - 
 

  กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ

ได้รับการคัดเลือกอีกได้(แก้ไขใหม่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561) 

ตามระเบียบดังกล่าว คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง       

ที่  542/2563  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ลงวันที่  8  ธันวาคม  2563         

กรรมการในส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน  3  คน  

หมดวาระในวันที่  1  ตุลาคม  2564  เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้

ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง  จึงขอเสนอให้สมาชิกสภาพิจารณาคัดเลือก

กรรมการดังกล่าวข้างต้น 

  จรูญ  พรหมศร   - เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อครับ 

  ประธานสภาฯ 

  นภดล  อามูลลาด  - ขอเสนอ นางศิริวรรณ  ดวงพรมยาว  ส.อบต. หมู่ที่ 7 

  ส.อบต. หมู่ที่ 4 

  จรูญ  พรหมศร   - ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

  ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 1. นายโป๊ะ  ปัดสา  ส.อบต. หมู่ที่ 5 

   2. นายสุวิทย์  บุญภา  ส.อบต. หมู่ที่ 1 

  สุวิทย์  บุญภา   - ขอเสนอ นายสมดี  จำปาชัย  ส.อบต. หมู่ที่ 6 

  ส.อบต. หมู่ที่ 4 

  จรูญ  พรหมศร   - ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

  ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 1. นายอุดร  กาศักดิ์  ส.อบต. หมู่ที่ 8 

   2. นายพนม  เหี้ยมเหิน  ส.อบต. หมู่ที่ 3 

  โป๊ะ  ปัดสา   - ขอเสนอ นางศิริวรรณ  ดวงพรมยาว  ส.อบต. หมู่ที่ 7 

  ส.อบต. หมู่ที่ 5 
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  จรูญ  พรหมศร   - ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

  ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 1. นายสมดี  จำปาชัย  ส.อบต. หมู่ที่ 6 

   2. นายจรูญ  พรหมศร  ส.อบต. หมู่ที่ 2 

  จรูญ  พรหมศร   - มีผู้ใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมอีกหรือไม่ 

  ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม - ไม่มีเสนอรายชื่อเพ่ิมอีก 

 - มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง ดังนี้ 

  1. นายโป๊ะ  ปัดสา  ส.อบต. หมู่ที่ 5 

  2. นายจรูญ  พรหมศร  ส.อบต. หมู่ที่ 2 

  3. นายศิริวรรณ  ดวงพรมยาว  ส.อบต. หมู่ที่ 7 

 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

นาชุมแสงด้วยคะแนนเสียง 

  - เห็นชอบ 7 เสียง 

  - ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  - งดออกเสียง 1 เสียง 

4.3 การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

  จรูญ  พรหมศร   - ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงครับ 

  ประธานสภาฯ      

  สุพิน  สามารถ - ตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การ

บริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  หมวด 3 ข้อ 13 คณะกรรมการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  

ประกอบด้วย 

  1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  เป็นประธานกรรมการ 

  2. ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่จำนวนสองคน  เป็นกรรมการ 

  3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ที่สภาคัดเลือก

จำนวนสองคน  เป็นกรรมการ 
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  4. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภมูิในพ้ืนที่จำนวนสองคน  เป็นกรรมการ 

  5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่คัดเลือกกันเอง       

จำนวนสองคน  เป็นกรรมการ 

  6. ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือก

กันเองจำนวนไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 

  7. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 

  8. นักพัฒนาชุมชน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 - จึงขอเสนอให้สมาชิกสภาพิจารณาคัดเลือกกรรมการดังกล่าวข้างต้น ค่ะ 

  จรูญ  พรหมศร   - เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อครับ 

  ประธานสภาฯ 

  ศิริวรรณ  ดวงพรมยาว  - ขอเสนอ นายโป๊ะ  ปัดสา  ส.อบต. หมู่ที่ 5 

  ส.อบต. หมู่ที่ 7 

  จรูญ  พรหมศร   - ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

  ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 1. นายสุวิทย์  บุญภา  ส.อบต. หมู่ที่ 1 

   2. นายพนม  เหี้ยมเหิน  ส.อบต. หมู่ที่ 3 

  สุวิทย์  บุญภา   - ขอเสนอ นายจรูญ  พรหมศร  ส.อบต. หมู่ที่ 2 

  ส.อบต. หมู่ที่ 4 

  จรูญ  พรหมศร   - ขอผู้รับรองสองท่านครับ 

  ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม - ผู้รับรอง 1. นายอุดร  กาศักดิ์  ส.อบต. หมู่ที่ 8 

   2. นายนภดล  อามูลลาด  ส.อบต. หมู่ที่ 4 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  อ่ืนๆ 

  จรูญ  พรหมศร   - ขอนำเรื่องปรึกษาที่ประชุมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าฟังการประชุม 

  ประธานสภาฯ และการรักษาความสงบเรียบร้อยของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  

ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียดครับ   
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  อุดร  กาศักดิ์ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

  เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 1 ข้อ 16 (4) หมวด 2 

ข้อ 24 วรรค 3 และหมวด 9 จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

หลักเกณฑ์ท่ีจะกำหนดครับ 

  ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการเข้าฟังการประชุม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

  ด้วยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ย่อมเป็นที่

เคารพและเป็นเขตหวงห้ามบุคคลซึ่งเข้าไปในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาชุมแสง  ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย  มีสัมมาคารวะและต้องแต่ง

กายตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

  อาศัยอำนาจตามความในหมวด 1 ข้อ 16(4) หมวด 2 ข้อ 24 วรรค 3 

และหมวด 9 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554  และมติที่ประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  เมื่อคราวประชุมสภา  สมัยสามัญ  

สมัยที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2565  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนา

ชุมแสง  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 สถานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง      

เป็นสถานที่ท่ีควรแก่การเคารพผู้เข้าไปจะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตน    

ให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ 

   (1) การแต่งกายของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

นาชุมแสง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง และผู้ช่วยผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ให้แต่งกายเครื่องแบบสีกากี  ในวันเริ่ม

ประชุม ในวันระหว่างสมัยประชุม และวันปิดประชุม ทั้งการประชุมสมัยสามัญ

และสมัยวิสามัญ 

   (2) การแต่งกายของพนักงานส่วนตำบล หรือเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ที่เข้าไปในที่ประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาชุมแสง ให้แต่งกายเครื่องแบบสีกากีหรือชุดสากลนิยมที่สุภาพ

เรียบร้อยทุกครั้งที่มีการประชุม 
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  ข้อ 2 ในการประชุมห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้สำหรับ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง และผู้ช่วยผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนตำบลนาชุมแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

พนักงานส่วนตำบลหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

  ข้อ 3 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  มีอำนาจ

อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    

นาชุมแสงได้ ตามระเบียบที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง     

กำหนด ดังนี้ 

   (1) บุคคลผู้ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องจะเข้ารับฟังการประชุมได้

ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงและ

ให้อยู่ในที่ซึ่งจัดไว้ให้เท่านั้น 

   (2) แตง่กายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย 

  ข้อ 4 ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ห้ามผู้ใด

กระทำการดังต่อไปนี้ 

   (1) ห้ามนำอาวุธเข้าห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาชุมแสง 

   (2) ห้ามใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ กล่าวคำหยาบคาย เสียดสี หรือ

ใส่ร้าย 

   (3) ห้ามแสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 

   (4) ห้ามก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทำการให้เสื่อม

เสียเกียรติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือจงใจ

กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาชุมแสง 

   (5) ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆ ซึ่งก่อให้เกิดการรบกวนและ

ห้ามสูบบุหรี่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

   (6) ห้ามผู้เข้าร่วมฟังการประชุมเข้าห้องประชุมหลังจาก

ดำเนินการประชุมไปแล้วเกิน  30 นาที 

   (7) ห้ามขัดคำสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นาชุมแสง 
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   (8) ในระหว่างการประชุม ห้ามเข้า - ออกบริเวณที่ประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง โดยไม่มีความจำเป็น 

  ข้อ 5 ในขณะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อยู่   

ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบการประชุมนี้หรือกระทำการฝ่าฝืน ให้ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง มีอำนาจตักเตือน ห้ามปรามให้ถอนคำพูด

หรือให้กล่าวคำขอขมาในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

หรือห้ามไม่ให้พูดต่อไปหรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ก็ได้ 

(1) ในกรณีขัดคำสั่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนา

ชุมแสง หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระทำการเสื่อมเกียรติของที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาชุมแสง มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทำนั้น หรือสั่งให้ออกไป

จากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มี

กำหนดเวลาก็ได้ 

(2) ในกรณีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

สั่งให้ผู้ใดออกจากท่ีประชุม หากผู้นั้นขัดขืนประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาชุมแสง มีอำนาจสั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ให้ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง นำตัวผู้นั้นออกจากท่ีประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง หรือออกไปให้พ้นบริเวณท่ีประชุมก็ได้ 

ข้อ 6 ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึงในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลนาชุมแสง จนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เห็นว่าไม่

สามารถจะรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้ ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลนาชุมแสง มีอำนาจสั่งหยุดพักการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาชุมแสง ไว้ชั่วคราว 

ข้อ 7 ในกรณีท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง     

เกิดอลเวงจนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ไม่สามารถรักษา

ระเบียบการประชุมไว้ได้ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

สั่งปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 
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ข้อ 8 คำสั่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง       

ตามความในระเบียบนี้ให้เป็นเด็ดขาด ผู้ใดจะโต้แย้งมิได้ 

  ข้อ 9 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เป็นผู้

รักษาการตามระเบียบนี้ 

 - จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปครับ 

  จรูญ  พรหมศร   - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

  ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม - ไม่มี 

 - มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าฟังการประชุม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ดังนี้ 

  - เห็นชอบ 7 เสียง 

  - ไม่เห็นชอบ - เสียง 

  - งดออกเสียง 1 เสียง 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2564 

  ณัฐพงษ์  ศรีสร้อย  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 

  นักวิเคราะหฯ์ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561     

ข้อ  13  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา

ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน      

สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามผลและประเมินผล

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่าง

น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบดังกล่าวกระผม

ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยสังเขป  ดังนี้ 
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1. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ 

ที่อยู่ในระหว่าง

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 21.57 - - 80 78.43 102 41.63 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ - - - - -17 100 17 41.65 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม 

วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

12 18.75 - - 52 81.25 64 26.12 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามยัและ

การป้องกันโรค 

3 20 - - 12 80 15 6.12 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบ

เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

6 20 - - 24 100 30 12.24 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - 5 100 5 2.04 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครอง 

การบริหารจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล 

4 40 - - 6 60 10 4.08 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านแก้ไขปัญหาความ

ยากจน 

- - - - 2 100 2 0.81 

รวม 47 19.18 - - 198 80.81 245 100 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2,994,685 3,262,500 6,257,185 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม 

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

11,026,083 - 11,026,083 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามยัและการป้องกัน

โรค 

255,450 - 255,450 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

- - - 
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ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน - - - 

รวม 15,237,239 3,262,500 18,499,739 

หมายเหตุ : ยุทธศาสตร์ที่  1  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  พิจารณาอนุมัติงบประมาณจ่ายเงิน
สะสม  จำนวน  11  โครงการ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่สามารถทำได้ทุกโครงการและความต้องการของประชาชนมีมาก

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบถ้วน 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  2564 

ณ วันที่  30  กันยายน 2564 

โครงการที่ดำเนินการสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1 โครงการต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 130,000 
2 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

คำสีดา 
400,000 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  
(สายบึงบ้านโพธิ์ - วัดป่าบ้านโพธิ์) 

247,400 

4 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1  
(ถนนสายโนนจาน - บ้านโพธิ์) 

100,000 

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยู  
พร้อมฝาปิด บ้านนางคำพันธ์ สมบูรณ์ - บ้านนางปุณเพ็ง 
ชำนาญ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 

267,000 

6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายลำห้วยทวนบ้านเหล่าวิชา    
ถึง บ้านคำสีดา  บ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ 2 

175,000 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายหลัง
โรงเรียนบ้านโพธิ์จากถนนลาดยางหนองเม็ก - บึงบ้านโพธิ์) 

109,000 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด 
ศรีดาราม - ลำห้วยทวน บ้านคำสีดา หมู่ที่ 3 

329,000 
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ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง นานายสุพรรณ์ ถึง นานาย

ดาวเรือง ชนะสะแบง  บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4 
145,000 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 (สายหลัง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ - ตำบลนาทม) 

200,500 

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองไผ่ บ้านนาชุมแสง  
หมู่ที่ 6 

140,000 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้าน      
นางอ้อน โสดาคำแสน - บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาทม       
บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 6 

251,000 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  
(สายบ้านนายรันทม  แสนกระจาย) 

190,000 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายหน้า 
อบต.นาชุมแสง–หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุมแสง) 

496,000 

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยม หมู่ที่ 6 ลำห้วยตาดไฮ
ตอนกลาง 

460,000 

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยู พร้อม  
ฝาปิด หมู่ที่ 7 (สายข้างวัดสว่างสุทธาวาสด้านทิศตะวันตก) 

400,000 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงแบบตัวยู  
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายถวิล - บ้านนายอินทร์) 

399,000 

18 อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองหาน 
(ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 สายบ้านแม่มวล -
บ้านนายสนอง) 

187,303 

19 อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองหาน 
(ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 สายสามแยก       
วังแสง - นาพ่อคำใหม่) 

235,221 

20 อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองหาน 
(ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 6 สายสามแยกไป    
บ้านตาด นานายทองม้วน-ลำห้วยทวนไปสมวิไล) 

475,725 

21 อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหนองหาน 
(ขยายเขตไฟฟ้า บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 สายนาชุมแสง -     
โนนสวรรค์) 

820,036 
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ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
22 อุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 4       

บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านสันติธรรม หมู่ที่ 8 
100,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 
ไม่ได้ดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) 171,700 
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     

(ค่าอาหารกลางวัน) 
489,820 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน 65,540 
4 โครงการจัดอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 
969,623 

5 อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,548,000 
6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 178,400 
7 โครงการผลิตสื่อการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25,000 
8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 80,000 
9 อุดหนุนงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ ให้อำเภอทุ่งฝน 25,000 
10 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,055,400 
11 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,273,600 
12 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 144,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 
1 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 35,450 
2 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-8 
160,000 

3 อุดหนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอทุ่งฝน 60,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
สำคัญ 

16,845 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
สงกรานต์ 

9,375 

3 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 850,000 
4 โครงการจัดงานวัน อปพร. 4,860 
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ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
5 โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 4,410 
6 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ไม่ได้ดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล 

1 โครงการ อบต.สัญจร 20,000 
2 โครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 5,760 
3 โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ 4,770 
4 อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 25,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
ไม่ได้ดำเนินการ 

รวมโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ  47  โครงการ 18,499,739 
 

บัญชีการจัดซื้อครุภัณฑ์  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู  
จำนวน  2 เครื่อง 

34,000 

2 ระบบเครื่องเสียง (ห้องประชุม) 70,000 
3 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 60,000 
4 พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน  5 ตัว 19,500 
5 เก้าอ้ีบุนวมแบบพนักพิง  จำนวน  30 ตัว 27,000 
6 โต๊ะพับอเนกประสงค์  จำนวน  10 ตัว 34,000 
7 เก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน  6 ตัว 9,000 

แผนงานการเกษตร 
1 เครื่องพ่นหมอกควัน (แผนงานการเกษตร) 32,000 

แผนงานการศึกษา 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE จำนวน  2 เครื่อง 34,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1 ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จำนวน  2 หลัง 11,600 
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ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1 เก้าอ้ีสำนักงาน  จำนวน  4 ตัว 6,000 
รวมการจัดซื้อครุภัณฑ์  11  รายการ 337,100 

ที่ประชุม - รับทราบ 

บุญไทย  แสนกระจาย - ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ 

นายก อบต. กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ในวันนี้ 

 - การซ่อมแซม เมรุ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ผมได้ให้กองช่างประมาณการราคาในการ

ซ่อมแซม และดำเนินการหาผู้รับเหมาในการเข้าซ่อมแซมต่อไป 

  จรูญ  พรหมศร   - ไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ 2 ชำรุด เสียหาย ให้ท่านนายก 

  ประธานสภาฯ ตรวจสอบด้วยครับ  และการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างดำเนินการไปถึงข้ันตอน

ไหนแล้วครับ 

บุญไทย  แสนกระจาย - ไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านเหล่าวิชา หมู่ที่ 2 ที่ชำรุด เสียหายผมจะให้กองช่าง 

นายก อบต. สำรวจและดำเนินการซ่อมแซมต่อไปครับ ในส่วนของการขยายเขตไฟฟ้า   

หากงบประมาณมีเพียงพอก็จะดำเนินการอุดหนุนให้การไฟฟ้าดำเนินการครับ 

  โป๊ะ  ปัดสา   - สอบถามการอุทิศท่ีดินให้ราชการเพ่ือทำเป็นถนนสาธารณะ บ้านโนนสมบูรณ์  

  ส.อบต. หมู่ที่ 5   หมู่ที่ 5  ต้องทำอย่างไร 

  ศรายุทธ  บัวรัตน์  - ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว111 ลงวันที่ 2  

  รองปลัด อบต. สิงหาคม 2550 หลักการและแนวทางปฏิบัติกรณีที่ทางราชการขอให้ราษฎร

อุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพ่ือให้มีการใช้

ประโยชน์ร่วมกัน 

 หลักการในการบริจาคที่ดิน 

  ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติว่า ในการรับบริจาคที่ดินจากเอกชนเพื่อ

ใช้ประโยชน์ในทางราชการนั้น หากส่วนราชการใดไม่มีแผนงานหรือโครงการที่

ชัดเจนรองรับการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่แสดงความ

ประสงค์จะยกท่ีดินให้แก่ราชการ ส่วนราชการนั้นๆ ไม่ควรรับบริจาคท่ีดิน

ดังกล่าวไว้ตั้งแต่ต้น เนื่องจากจะเป็นปัญหาในภายหลัง หากทางราชการมิได้
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เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นจริง และผู้ยกให้ หรือทายาทได้แจงความประสงค์

ขอที่ดินคืน 

 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีเอกสารหลักฐาน 

  1. กรณีท่ีมีผู้อุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือจะให้ทางราชการเข้าไป

ดำเนินการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ซึ่ง

ได้รับอุทิศที่ดินจากราษฎรหรือเข้าไปดำเนินการในท่ีดินเอกชน จัดทำหนังสือ

แสดงความประสงค์เกี่ยวกับการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทาง

ราชการเข้าไปดำเนินการ โดยให้มีรายละเอียด ดังนี้ 

   1.1 ที่ดินที่จะอุทิศให้กับทางราชการหรือจะให้ทางราชการ

เข้าไปดำเนินการ ต้องเป็นที่ดินที่ข้าวของที่ดินมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ

ครอบครองในที่ดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย หากที่ดินนั้นมีภาระผูกพัน ให้

เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อน 

   1.1.1 หากที่ดินแปลงที่อุทิศหรือให้ทางราชการเข้าไป

ดำเนินการ ตั้งอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ ให้ส่วนราชการที่ท่ีจะรับการอุทิศหรือเข้า

ไปดำเนินการในที่ดิน ประสานส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐตาม

กฎหมาย เพ่ือเสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

จังหวัดตรวจสอบว่า ผู้ที่ขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนั้นได้ที่ดินมาโดยชอบ

ด้วยกฎหมายหรือไม่ 

   1.1.2 หากที่ดินแปลงที่อุทิศหรือให้ทางราชการเข้าไป

ดำเนินการมีข้างเคียงติดกับที่ดินของรัฐ ให้ส่วนราชการที่จะรับการอุทิศหรือ

เข้าไปดำเนินการในที่ดิน ประสานส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐ

ตามกฎหมาย เพ่ือตรวจสอบแนวเขตท่ีดินของรัฐด้านที่มีข้างเคียงติดกับท่ีดิน

ของเอกชนดังกล่าวมีความชัดเจนก่อน หากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตท่ีดินของรัฐทั้ง

แปลงหรือบางส่วน ให้ดำเนินการตามนัยข้อ 1.1.1 

   1.2 ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินหรือ

ยินยอมจะให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง

และพืชผลต่างๆ ที่อยู่บนที่ดิน พร้อมแผนที่แสดงขอบเขตและเนื้อที่ของที่ดินที่

จะอุทิศหรือยินยอมจะให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ แล้วให้เจ้าของที่ดินและ

ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ ลงชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
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พยาน ในกรณีมีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินให้สำเนาประกอบเรื่อง

ไว้ด้วย 

   1.3 การจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินหรือยินยอม

จะให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการดังกล่าว ให้จัดทำ 4 ชุด มีข้อความ

รายละเอียดถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ เจ้าของที่ดิน 

หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะตามกฎหมาย และสำนักงานที่ดิน

ท้องที่ แห่งละ   1 ชุด 

  2. หากหน่วยงานของรัฐและเจ้าของที่ดินสามารถทำการจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมรับโอนที่ดินหรือการใช้ประโยชน์ร่วมกันกับสำนักงานท่ีดินให้

ถูกต้องครบถ้วน ก็ให้ดำเนินการด้วย 

  3. สำหรับกรณีที่ราษฎรอุทิศที่ดินให้รัฐหรือรัฐเข้าไปดำเนินการใน

ที่ดินของเอกชนซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว หากหน่วยงานของรัฐและเจ้าของที่ดิน

สามารถดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 ได้เพียงใดก็ให้ดำเนินการต่อไปด้วย 

  4. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อุทิศที่ดิน

ให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการ เท่าท่ีพอจะ

ดำเนินการให้ได้ เช่น อาจกำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการ ณ ภูมิลำเนา

หรือที่ผู้อุทิศที่ดินให้ไว้เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อุทิศที่ดิน เป็นต้น 

  อุดร  กาศักดิ์   - ขอสอบถามเรื่องการซ่อมแซมน้ำประปาหนองเลิงปอ  ดำเนินการถึงขั้นตอน 

  ส.อบต. หมู่ที่ 8   ไหนแล้วครับ 

บุญไทย  แสนกระจาย - การซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ผมจะให้กองช่างติดตามการซ่อมแซมแล้วจะ 

  นายก อบต.   รายงานให้สมาชิกสภาได้รับทราบ 

 

  สุวิทย์  บุญภา   - ไฟฟ้าแสงสว่างถนนไปวัดป่าบ้านโพธิ์ ชำรุดเสียหาย อยากให้ดำเนินการ 

  ส.อบต. หมู่ที่ 1   ซ่อมแซมครับ 

บุญไทย  แสนกระจาย - ผมจะให้กองช่างลงสำรวจไฟฟ้าแสงสว่างที่ชำรุดเสียหาย แล้วดำเนินการ 

  นายก อบต.   ซ่อมแซมโดยเร็วครับ 

 

ปิดประชุมเวลา   12.00 น. 
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(ลงชื่อ)           อุดร  กาศักดิ์       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                            (นายอุดร  กาศักดิ์) 

            เลขานุการสภา อบต.นาชุมแสง 

 

 

(ลงชื่อ)       นภดล  อามูลลาด กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

           (นายนภดล  อามูลลาด) 

    สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 4 

 

 

(ลงชื่อ)          โป๊ะ  ปัดสา กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

              (นายโป๊ะ  ปัดสา) 

    สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 5 

 

 

(ลงชื่อ)   ศิริวรรณ  ดวงพรมยาว   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        (นางศิริวรรณ  ดวงพรมยาว) 

    สมาชิกสภา อบต.นาชุมแสง หมู่ที่ 7                      

 

            

                         ตรวจถูกต้อง    

                      

        จรูญ  พรหมศร 

                                (นายจรูญ  พรหมศร) 

                    ประธานสภา อบต.นาชุมแสง 
 

 


