เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานสภาฯ

- เมื่อถึงกาหนดเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจานวนสมาชิกสภาฯ ครบ
องค์ประชุมสภาฯ 8 คน นายสมพงษ์ สุภ าติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
นาแส่ง กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง สมัย สามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี 2565 และเริ่มประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

1. เนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศ
เตือนฝนตกหนัก ขอให้แต่ละหมู่บ้านเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ไว้ด้วย ถ้ามีเหตุ
เกิดขึ้นบ้านไหน ขอให้รีบแจ้งองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่งโดยด่วนด้วย และในวันนี้
เวลา 14.00 น. ทางอาเภอเกาะคาจะออกมามอบถุงยังชีพของเหล่ ากาชาดจังหวัด
ลาปางให้กับผู้ประสบภัยน้าท่วมพืชผลทางการเกษตรบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 จานวน
38 ราย ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมสภาฯ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

- รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ประธานสภาฯ

- ขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ตรวจรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 เมื่อ
วันที่ 22 สิ งหาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุ ม สภาอบต.นาแส่ ง ในเบื้ อ งต้ น แล้ ว สมาชิ ก สภาฯ ท่ า นใดจะมี ก ารแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติจากที่ประชุมสภาฯ ซึ่งได้ตรวจนับองค์ประชุมสภาฯ
แล้ว มีจานวนครบ 8 คน

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นเอกฉันท์ 8 เสียง

-2ระเบียบวาระที่ 3

กระทู้ถาม (ถ้ามี)
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง พิจารณา
4.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจา 2565 หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งรายการใหม่ จานวน 2 รายการ

ประธานสภาฯ

- ด้ว ยท่านนายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลนาแส่ ง เสนอญัตติขอความเห็ นชอบโอน
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2565 หมวดค่า ที่ดิน และสิ่ งก่อ สร้ าง ตั้ งรายการใหม่
จานวน 2 รายการ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ที่
ประชุมสภาฯ ทราบเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

เลขานุการสภาฯ

- ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย “ว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ” ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอน
เพิ่ม โอนลด ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ชี้แจงครับ

นายกอบต.นาแส่ง

- ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง มีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการก่ อ สร้ า งติ ด ตั้ ง ซุ้ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ ทางเข้ า ต าบลนาแส่ ง งบประมาณ
500,000 บาท ซึ่งเป็นการก่อสร้างปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติอันเดิม ที่ชารุดทรุด โทรม
ให้ดีและสวยงามสมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. โครงการก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (แนวเก่า)
ทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 56-007 หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 7, 8 งบประมาณ 257,040 บาท
เพื่อติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบจุดทางร่วม ทางแยก เพื่อลดปัญหาการเกิด อุบัติเหตุบน
ท้องถนน
โดยโอนลดจากแผนงานบริห ารงานทั่วไป งบบริหารงานทั่ว ไป ค่าตอบแทน
ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา จานวน 757,040 บาท
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้วนั้น จึงขอช่วยกันพิจารณา
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ส.อบต.ทรายทาอง

- เห็ น ควรให้ ค วามเห็ น ชอบทั้ ง สองโครงการ ที่ ท่ า นนายกอบต.นาแส่ ง เสนอโอน
งบประมาณตั้งรายการใหม่ เพื่อจะได้ให้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่มีอยู่เดิมมีความสวยงาม
เหมาะสม และสมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทางหมู่บ้าน ชุมชน จะมี
ความปลอดภัยในการใช้ถนน

ส.อบต.อานวยพร

- เห็ น ควรให้ ค วามเห็ น ชอบ เพื่ อ ทั้ ง สองโครงการมี ค วามจ าเป็ น เหมาะสมและทาง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง มีงบประมาณเพียงพอในการโอนตั้งรายการใหม่
ในครั้งนี้

ส.อบต.ยุรนันท์

- เห็นควรให้ความเห็นชอบ เพราะพิจารณาแล้วทั้งสองโครงการมีความจาเป็นและ
เหมาะสม

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออะไรอีก ถ้าไม่มีก็ขอมติจากที่ประชุมสภาฯ ว่าจะให้ความ
เห็นชอบให้โอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ ในงบลงทุนทั้งสองโครงการ ตามที่ท่านนายก
อบต.นาแส่ง เสนอหรือไม่ ซึ่งได้ตรวจนับองค์ประชุมสภาฯ แล้วมี 8 คน ครบองค์ประชุม

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง ให้โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ ในงบลงทุน
จานวน 2 โครงการ ตามที่ท่านนายกอบต.นาแส่ง เสนอ
4.2 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลาปาง จากัด
จัดตั้งศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรครบวงจรในเขตที่ดิน สปก.
พื้นที่บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตาบลนาแส่ง

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญท่านนายกอบต.นาแส่ง เสนอ ครับ

นายกอบต.นาแส่ง

- ครับ ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ได้รับหนังสือจากสหกรณ์กองทุนสวนยาง
จังหวัดลาปาง จากัด ตามหนังสือเลขที่ 247/2565 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565 ขอให้นา
เรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใช้ประโยชน์ ในการ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ร วบรวมและแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตรครบวงจร ในเขตพื้ น ที่ บ้ า น
หาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตาบลนาแส่ง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เสนอให้สภาองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลนาแส่ ง พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบซึ่ ง เรื่ อ งดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นความ
เห็นชอบจากประชุมประชาคมบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 แล้ว ในการประชุมประชาคมครั้ง
ที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 จึงนาเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาครับ
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ประธานสภาฯ

- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมรับทราบ
เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา

เลขานุการสภาฯ

- ตามระเบียบขั้นตอนแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคาขออนุญาตใช้ที่ดิน เพื่อกิจการ
สาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน แนบท้ายคาสั่งสานักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตรกรรม ที่ 855/2561 สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ข้อ 1.4 การขออนุญาตโดยทั่ว ไปต้องมีค วามเห็ นชอบผู้ ปกครองท้องที่ แต่ห ากเป็ น
กิจการที่เห็นว่าอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องผ่านความเห็นชอบจากชุมชน
ท้องถิ่น ว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้กิจการใดหากมีกฏหมายระบุว่าต้องผ่าน
การพิจารณาของหน่วยงานอื่น จะต้องมีความเห็นของหน่วยงานนั้น ด้วย
กรณีเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สาหรับกิจการที่อยู่ในอานาจพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความยินยอมหรือคปก. โดยให้ที่ประชุมของชุมชนหรือ
ท้องถิ่นมีมติตรวจสอบและรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้

1) ผลกระทบทางเสียง เช่น เสียงดังรบกวนการใช้ชีวิตประจาวัน
2) ผลกระทบทางดิน เช่น ดินเสื่อมโทรม พังทลาย
3) ผลกระทบทางน้า เช่น น้าเสีย หรือมีสารพิษเจือปน
4) ผลกระทบทางอากาศ เช่น มีฝุ่นละอองหรือส่งกลิ่น รบกวนการใช้
ชีวิตประจาวัน
จากการตรวจสอบเอกสารทางสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลาปาง จากัด จะ
ขอใช้ที่ดินส.ป.ก. แปลงเลขที่ 10 ระวาง ส.ป.ก.ที่ 493 เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา
และแปลงเลขที่ 4 ระวาง ส.ป.ก.ที่ 500 เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา หรือบริเวณพิกัด
18 01' 08.0"
21' 50.3" E ถึง 18 01' 09.8"
' 02.2" E ตั้งอยู่ในเขต
พื้น ที่ บ้ านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตาบลนาแส่ ง อาเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จากการ
ตรวจสอบจากพิกัดดังกล่าว พื้นที่ที่ขออนุญาตห่างจากหมู่บ้าน ชุมชน ประมาณ 4 – 5
กิโลเมตร ไม่มีบ้านเรือนราษฎรและแหล่งน้าใกล้เคียง เป็นพื้นที่ทาการเกษตรกรรมและ
ผ่านการเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านว่าไม่กระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเสียง , ดิน ,
น้า , อากาศ ในการประชุมประชาคมบ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
2565
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ช่วยกันพิจารณา ครับ
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ส.อบต.ไพศาล

- ครับ พื้นที่ขออนุญาตใช้ที่ดินอยู่ห่างจากหมู่บ้าน ชุมชน บ้านหาดปู่ด้าย ประมาณ 4 –
5 กิโลเมตร ไม่มีบ้านเรือนราษฎรอยู่ใกล้เคียง และไม่มีแหล่งน้า ครับ เห็นควรอนุญาตให้
ความเห็นชอบครับ

ส.อบต.นิคม

- ถ้าหากประชาคมบ้านหาดปู่ด้าย ไม่ได้รับผลกระทบก็นเห็นควรให้ความเห็นชอบครับ

ส.อบต.ยุรนันท์

- ถ้าหากการดาเนินการไม่กระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเสียง, น้า, อากาศ, ดิน ก็เห็นควรให้
ความเห็นชอบ ครับ

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนออะไรอีก ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมสภาฯ ซึ่งได้ตรวจองค์ประชุมแล้วมี
จานวน 8 คน ครบองค์ประชุม

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง เห็นชอบให้สหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลาปาง จากัด
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตรครบวงจรในเขตปฏิรูป
ที่ดิน พื้นที่บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตาบลนาแส่ง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง และที่
ประชุมรับรองว่าการดาเนินการดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนในด้าน
เสียง, ด้านแหล่งน้า, ด้านดิน และด้านอากาศ
4.3 เรื่องพิจารณารับโอนอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะยะ หมู่ที่ 4 ตาบลนาแส่ง
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญท่านนายกอบต.นาแส่ง ชี้แจงครับ

นายกอบต.นาแส่ง

- ครับ ด้วยองค์การบริหารส่ วนตาบลนาแส่ ง ได้รับหนังสือจากองค์การบริห ารส่ว น
จั ง หวัด ล าปาง ที่ ลป 51007/3738 ลงวั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2565 เรื่ อ ง การโอน
ทรัพย์สิน สาธารณะ อาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะยะ หมู่ที่ 4 ตาบลนาแส่ง อาเภอ
เกาะคา จังหวัดลาปาง งบประมาณก่อสร้าง 653,000 บาท ส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของ
องค์การบริ ห ารส่ว นตาบลนาแส่ ง ดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพ ย์สิ น จึงเสนอให้ ที
ประชุมช่วยกันพิจารณาครับ

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา

เลขานุการสภาฯ

- 1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
-6ข้อ 3. กรณีการรับโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการ
ดังนี้
3.2) การรับโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรคานึงถึงความ
จาเป็นในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่จะรับโอนมา สภาพของทรัพย์สิน อายุ
การใช้งาน การซ่อมแซมและการบารุงดูแลรักษา ขีดความสามารถขององค์การ
ปกครองส่ว นท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการ เช่น ความพร้อมด้านบุคลากร
งบประมาณ สถานที่ เป็นต้น
2. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020/47 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
เรื่อง ข้อ หารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
ประเด็นการรับมอบพัสดุ ที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิ ทธิ์แก่องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้ น โดยคณะกรรมการ
วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ มี ค วามเห็ น ว่ า ตาม
พระราชบั ญญั ติ การจั ด ซื้อ จั ดจ้ างและการบริ ห ารพัส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 มาตรา 3
บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุใน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อกาหนดใดๆ ของหน่วยงานรัฐที่
อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์
ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุสาหรับกรณีอื่นที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุ ก็ยังคงดาเนินการตามระเบี ยบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า
กรณีที่ มี ผู้ อุ ทิ ศพั ส ดุใ ห้ เป็ น กรรมสิ ทธิ์ แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ให้ สิ ทธิ อั น
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีการติด
พันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรื อสิทธินั้นได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากสภาท้องถิ่นและเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากได้รับพัสดุ
มาแล้วจะต้องดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ต่อไป

และทางองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ได้ให้ กองช่างไปตรวจสอบอาคาร
เอนกประสงค์ดังกล่าว แล้วปรากฏว่าอาคารดังกล่าวมีสภาพสมบูรณ์ เรียบร้อยดี
ประธานสภาฯ

- ขอเรียนท่านสมาชิกอบต.นาแส่ง ทุกท่านช่วยกันพิจารณาครับ

ส.อบต.ทรายทอง

- เห็นควรให้ความเห็นชอบรับโอนมอบทรัพย์สินดังกล่าว เพราะทางหมู่บ้านเกาะยะ –
แม่หยวก ได้รับผลประโยชน์
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ส.อบต.ยุรนันท์

- เห็ น ควรให้ ความเห็ นชอบรับโอนมอบอาคารเอนกประสงค์ดังกล่าว จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพราะชาวบ้านได้รับประโยชน์

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนออะไรอีก ถ้าไม่มีก็ขอมติจากที่ประชุมครับ และได้นับองค์ประชุมแล้ว
มี 8 คน ครบองค์ประชุม

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเอกฉันท์ 8 เสียง เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่งรับโอนศาลา
เอนกประสงค์บ้านเกาะยะ – แม่หยวก จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
4.4 เรื่องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจานวน 2 โครงการ

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ

นายกฯ

- ตามที่สภาฯ ได้เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2565
จานวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการก่ อ สร้ า งติ ด ตั้ ง ซุ้ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ ท างเข้ า ต าบลนาแส่ ง งบประมาณ
500,000 บาท
2. โครงการก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (แนวเก่า)
ทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.56 – 007 หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 7, 8 งบประมาณ 257,040 บาท
จึงขอความเห็นชอบสภาฯ พิ จารณากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 2 โครงการดังกล่าว
ด้วย

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภาฯ
รับทราบเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

เลขานุการสภาฯ

- ครั บ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย “ว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น และการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 รวมกับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 ในกรณีที่มี รายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจาเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก ไม่
เกินระยะเวลา 1 ปี

ประธานสภาฯ

- ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยกันพิจารณาครับ

ส.อบต.ไพศาล

- เห็นควรอนุมัติให้กันเงินตามที่ท่านนายกเสนอครับ เพราะว่าทั้ง 2 โครงการมีความ
จาเป็นที่จะต้องดาเนินการ
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ส.อบต.ประวีณ

- เห็นควรอนุมัติให้กันเงินตามที่เสนอครับ

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดเสนออะไรอีกถ้าไม่มีก็ขออนุมัติจากที่ประชุมครับ และให้ตรวจนับองค์
ประชุมแล้วมี 8 คนครบองค์ประชุม

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง เห็นชอบให้กันเงินโดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 2 โครงการ
ตามที่นายกเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

ประธานสภาฯ

- ถ้าไม่มีใครเสนออะไรอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขอปิดประชุม

ปิดประชุม

- เวลา 14.00 น.

สิบเอก

ผู้จดบันทึกการประชุม
(สวัสดิ์ อุประนัน)
เลขานุการสภาอบต. นาแส่ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่
................................................... ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง สมัยสามัญ
สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(นายประเกียรติ กันธิมา)
สมาชิกสภาอบต. นาแส่ง หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายนิคม ต๊ะโน)
สมาชิกสภาอบต. นาแส่ง หมู่ที่ 8

กรรมการ

(นายประวิณ จีปน)
สมาชิกสภาอบต. นาแส่ง หมู่ที่ 6

-10สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่..............................
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)
(นายสมพงษ์ สุภาติ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2565
วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
************************************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.

นายสมพงษ์
นางอานวยพร
นายไพศาล
นายประเกียรติ

สุภาติ
แสงแก้ว
สอนอินต๊ะ
กันธิมา

ประธานสภา อบต.นาแส่ง
รองประธานสภา อบต.นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 3

5.
6.
7.
8.

นางทรายทอง
นายยุรนันท์
นายประวิณ
นายนิคม

ทานุชิต
อินพรม
จีปน
ต๊ะโน

สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 8

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายประดิษฐ
นายสมบูรณ์
นายพรทรัพย์
นายสมพร
สิบเอกสวัสดิ์
นางสาวจารุวรรณ
นางสาววรรณทะณีย์
นายสาคร

ปงหาญ
ถิ่นนคร
คาปัน
จันทร์ทวี
อุประนัน
ปันทะโชติ
ฆะบูชา
ศรียอด

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง

