
บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

H /

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมได้ร่วมกันตรวจรายงานการประขุมแล้วเมื่อ วันที่ ๓ 
เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ารายงานการประขุมถูกต้องเรียบร้อย จึงลง 
ลายมือขื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลำดับที่ ข่ือ -  สกุล ลายมือขื่อ หมายเหตุ
๑ นายระวิ มุขวัฒน์ Q  LL-
๒ นางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดื

๓ นายณรงค์ มาแก้ว



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันท ๓๐ มกุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ผู้มาประชุม

ลำดับท่ี ข่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ หมายเหตุ
๑ นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ ประธานสภา อบต. U n M l h '
๒ นายชัยยศ ทวีพล รองประธานสภา อบต.
๓ นายเดชภพ อิฎฐผล ส.อบต.หม่ที่ ๑ 1— -— . __
Gl นายวีระ มุขโรจน์ ส.อบต.หม่ที่ ๑
๕ นายวรรณคดี เจยุภักดิ้ ส.อบต.หม่ที่ ๒
๖ บางขวัญเรือน วีลัยมาศ ส.อบต.หม่ที่ ๓ น ์" พ  G y .
๗ นางประทุมวัลย์ บำเพิงรัตน์ ส.อบต.หม่ที่ ๓
๘ นายสมศักดิ๋ ดำเนินผล ส.อบต.หม่ที่ ๔ Pm  p p
๙ นายสุเบต นาคเกิด ส.อบต.หม่ที่ ๔ y  t s  /  /

๑๐ นายสายัณห์ บุรณะพล ส.อบต.หม่ที่ ๕ /  P P ts M — /
(9)6 ) นายระวิ มุขวัฒน์ ส.อบต.หม่ที่ ๖ mm 1า
๑๒ นางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดี ส.อบต.หม่ที่ ๖ รา
๑๓ นายณรงค์ มาแก้ว ส.อบต.หม่ที่ ๗
(9) Gl นายวินิตย์ นิลกรรณ์ เลขานุการสภา อบต. ร

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับท่ี ข่ือ -  สกุล ตำแห}j1ง ลายมือขื่อ หมายเหตุ
๑ ท 1 ร -.•ช ุ* '* .- •  ! £รุ* !พ ! « 4 •* 4 ■ • พ น ^ i.Wfl. าย ู่ใ 5 6 -
๒ นาง1าวftrขวีวิเ fu u m m 'ท. G  6 -
๓
๔
๕

๖
๗

/ผู้เข้าร่วมประชุม...



ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่ ขื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ หมายเหตุ
๑ นายเจริญ อิฏฐผล นายก อบต. , 1 /
๒ นายบรรจง นำนาผล รองนายก อบต.
๓ นายสุรสิทธิ้ วงศ์ผะดาย รองนายก อบต.
๔ นายคมสรรณ์ กิจบำเพ็ญ เลขานุการนายก อบต. ^ ' ' '
t ‘น. . cc\<Ms^ rv C X r
) ไเ ^ - ฐ (jo^r.ฟ้าน;rn เข f1

เ̂ น''y  VcTนIA ง > Cx>6 - />&>6ๆ๖ ๕ Aฝ ( จ . ^ f o s S w T / v h rfoo/W ;ifnJvtn ใ///'*โ /A
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เริ่มประขุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประขุมพร้อมแล้ว นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาน 
สกา เชิญนายบรรจง นำนาผล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
ได้กล่าวเปิดการประขุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ท่ีประขุม
ระเบียบวาระท่ี ๒
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ที่ประขุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

มติท่ีประขุม

ระเบียบวาระท่ี ๓

ระเบียบวาระท่ี ๔

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายเจริญ อิฎฐผล 
นายก อบต.ลานสกา

เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประขุมทราบ
แจ้งให้ที'ประชุมทราบว่าในวันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลลานสกาขออนุญาตลาการประขุม จำนวน ๒ ท่าน คือ 
๑. นายระวิ มุขวัฒน์ ส.อบต.หมู่ท่ี ๖
๒. นางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดี ส.อบต.หมู่ท่ี ๖
รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประขุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ลานสกาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
ทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งครับ

รับทราบ
มีสมาชิกท่านใดแกใฃเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติ 

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัย 
สามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ ท่านใดเห็นขอบขอมติครับ

มีมติรับรอง จำนวน ๑๐ เสียง 
ไม่รับรอง - เสียง 

งดออกเสียง - เสียง
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือ 
ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้าพเจ้าขอเสนอ พิจารณาขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือ 
ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๓ ในสมัยประชุมนี้ ซ่ึงได้เสนอบันทึก 
หลักการและเหตุผลมาด้วยแล้ว รายละเอียดดังนี้
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๓. ยกเลิก ข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลานสกา 
เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕:๔๔

๔. ยกเลิก ข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลานสกา 
เร่ือง การจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๔๔๔ 

๔. ลิ้นสภาพการบังคับใช้ ข้อบังคับตำบล องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลานสกา
เร่ือง กำหนดที่ดินที่ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษี 
บำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๔๔๔

คณะทำงานฯมีมติให้ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลลาน 
สกา คงไว้เข่นเดิม จำนวน ๒ ฉบับ ดังน้ี

๑. ข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลานสกา 
เร่ือง ตลาด พ.ศ.๒๔๔๓

๒. ข้อบังคับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลานสกา
เรือง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขในการใช้นํ้าประปาและ 
อัตราค่าบริการ พ.ศ.๒๔๔๘

คณะทำงานฯมีมติเห ็นขอบข้อบ ัญญัต ิ องค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๑. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๔๖๓

๒. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
เรือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 
๒๔๖๓

และตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยข ้อบ ังค ับการ 
ประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๔๔ 
ข้อ ๔๔ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประขุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม 
วาระ แต่ที่ประขุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็
M 1 /โด

ในการพ ิจารณ าสามวาระรวดเด ียว ผ ู้บริหารท้องกินหรือ 
สมาขิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ 
ประขุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประขุมสภาท้องกินอนุมัติให้พิจารณา 
สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที'สองนั้นให้ที่ประขุมสภา 
ท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที'ประขุมเป็น 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที,สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร 
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี'ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
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นายบุญธรรม อาสน์สมโภฃน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายเจริญ อิฏฐผล 
นายก อบต.ลานสกา
นายบุญธรรม อาสน์สมโภขน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

มติท่ีประชุม

นายบุญธรรม อาสน์สมโภขน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ท่ีประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธาน สภา อบต.ลานสกา

มติที่ประชุม

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธาน สภา อบต.ลานสกา

ข้อ ๔๙ วรรคท้าย “ ....ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 
สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปร 
ญัตติด้วยวาจาได้”

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๔๔๔ ข้อ ๔๔ ขอเชิญที,ประชุมเสนอแนวทางการพิจารณาข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย 
สุนัขและแมว พ.ศ. ๒๔๖๓ ครับ

เพื่อความสะดวกและเป็นไปด้วยความรวดเร็วผมขอเสนอให้ 
ที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ

มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติท่ี 
ประชุม ท่านใดมีความเห็นควรอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
และแมว พ.ศ. ๒๔๖๓ สามวาระรวดเดียว ขอมติครับ

มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๐ เสียง 
ไม่อนุมัติ - เสียง 

งดออกเสียง - เสียง
เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผมขอ 

เข้าสู่การพิจารณาในวาระแรก วาระการรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือ 
ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๔๖๓ ท่านสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ 
จะอภิปราย เชิญได้ครับ

ไม่มีผู้ใดอภิปราย
หาก'ไม่มีผู้อภิปราย ผมจะขอมติพิจารณาวาระแรก วาระรับ 

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เร่ือง การ 
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๔๖๓ สมาชิกท่านใดรับ 
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เร่ือง การ 
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๔๖๓ ขอมติครับ

มีมติรับหลักการฯ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่รับหลักการ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

ต่อไปเข้าสู่การพิจารณาวาระที่สอง การแปรญัตติ ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.๒£๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๔๔ “ ...การพิจารณาวาระที่ 
สองน้ัน ให้ที,ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ 
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ...” ดังนั้น ถือว่า 
ส ภ าแ ห ่งน ี่’'เป ็น ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร แ ป ร ญ ัต ต ิ โด ยผ ม เป ็น ป ระธ าน  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๔๖๓



- ๓ เ -

ทประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภฃน์ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

นายบุญธรรม อาสน์สมโภซน์ 
ประธาน สภา อบต.ลานสกา

มติท่ีประชุม

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

มติที่ประชุม

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายเจริญ อิฏฐผล 
นายก อบต.ลานสกา

ตามข้อ ๔๙ วรรคท้าย “ ....ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ 
ที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปร 
ญ ัตต ิด ้วยวาจาได ้” ม ีคณะกรรมการแปรญัตติท่านใดจะเสนอคำแปร 
ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรือง การควบคุม 
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญได้ครับ

ไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ
หากไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ ผมในฐานะประธานคณะกรรมการ 

แปรญัตติขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิมไว้ 
ขอมติครับ

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติเห็นขอบให้คงร่างเติมไว้ ผมจึงขอ 
มติที่ประชุมสภาเห็นขอบตามวาระที่สอง สมาชิกสภาท่านใดเห็นขอบให้ 
คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรือง การควบคุม 
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้เข่นเติมไว้ ขอมติครับ

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯในวาระที่สาม ผมขอมติ 
ท่ีประชุม ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลานสกา เร่ือง การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๓ ขอมติครับ

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ ๔.๒ พิจารณาขอความเห็นขอบ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
๒๕๖๓

ข้าพเจ้าขอเสนอ พิจารณาขอความเห็นขอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เร่ือง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูล 
ฝอย พ.ศ.๒๕๖๓ ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและ 
เหตุผลมาด้วยแล้ว รายละเอียดดังนี้

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

เร่ือง การจัดการสิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓



“ (ริ) (ริ) ”

นายวินิตย์ นิลกรรณ์ 
ปลัด อบต.ลานสกา

เมือแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง 
ปิดประกาศให้ประชาขนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ 
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

เหตุผล
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๘ ลงวันท่ี 

๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตาม 
ระเบ ียบกระทรวงมห าดไทยว,าด ้วยการบ ัดท ำแผน และป ระส าน  
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นในห้วง 
ระยะเวลาเดียวกับที่กำหนดในแนวทางปฏิบัติดังกล่าว น้ัน

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาจึงมืความจำเป็นที่ 
จะต้องดำเนินการ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ ชององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เพื่อประโยชน์ 
ส ูงส ุดชองประขาซนตำบลลานสกาและให ้การดำเน ินการม ีความ 
สอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ก ับแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ไปตามแนวทางที,กระทรวงมหาดไทยกำหนด และเป็นไปตาม 
ระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวช้องต่อไป

รายละเอียดข้อบัญญัติปรากฏตามเอกสารที่ได้มอบให้ทุกท่าน 
แล้วครับ ขอให้ท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดในการจัดทำแผนฯในครั้งนี้ 
ให้ทราบ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๘ ลงวันท่ี 
๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสาน 
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ แจ้งให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นใน 
ห้วงระยะเวลาเดียวกับที่กำหนดในแนวทางปฏิบัติดังกล่าว องค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกาได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 
๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 
ดังนี้

- วันท่ี ๑๙ -  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้ทำการประชุมประชาคม 
ระดับหมู่บ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ท้ัง ๗ หมู่บ้าน

- วันที, ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการสนับสมุนการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ลานสกาประชุมเพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนฯ

- วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการพัฒนา อบต.ลานสกา 
ร่วมกับประชุมกับประซาคมในระดับตำบลเพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนๆ

และเนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-®๙)ทVIห้รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงทำให้การเสนอ 
(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและ



- ๑!อ -

นายบุญธรรม อาสน์สมโภขน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ท่ีประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

มติที่ประชุม

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายอัฏฐะพร จันทวาศ 
ผู้อำนวยกองช่าง

นางสาวสิริกานต์ กองทอง 
นักวิชาการพลังงานชำนาญการ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบ ลลาน ส กาพ ิจารณ าเห ็น ชอบ ล ่าช ้ากวากำห น ด ซ ึ่งในขณะนี้ 
สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้เสนอญัตติเพื่อพิจารณาในการประชุมสภา 
สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้

ตามที่ท่านปลัดได้แจ้งให้ทราบรายละเอียดแล้วนั้น ผมขอให้ 
สมาซิกทุกท่านพิจารณารายละเอียดใน (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 
อีกครั้ง หากมีข้อเสนอหรือมีความเห็นอย่างไรขอเชิญเสนอได้ครับ

รับทราบ
หากไม,มีสมาซิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือหารือเพิ่มเติม ผมจะ 

ขอมตินะครับ ท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ขอมติครับ

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ ๔.๔ พิจารณาเรื่องการรับโอนทรัพย์สินระบบตู้อบแห้ง 
เรือนกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖x๑๐ เมตร ตามโครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีจากพลังงานทางเลือกเพื่อ 
ลดต้นทุนและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (ตั้งอยู่บริเวณ บ้านนางชนะพร พันธุสนิท 
หมู่ท่ี ๑ ตำบลลานสกา) จากสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่สำนักงานพลังงานจังหวัดแจ้งให้ทราบเรื่องการขอรับโอน 
ทรัพย์สินตู้อบแห้งเรือนกระจกพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ซึ่งจะต้องมีมติ 
ที่ประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรองในการรับโอน 
ทรัพย์สินดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินตู้อบแห้งเรือนกระจกพลังงาน 
แสงอาทิตย์ โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ประชุมในวันที่ ๑ ๖ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ซึ่งรายละเอียดรายงานการประชุมได้มอบให้ทุกท่านแล้วนั้น 
และในวันนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ 
ขออนุญาตมาร่วมขี้แจงรายละเอียดในการรับโอนทรัพย์สินด้วย ขอเชิญ 
เจ้าหน้าที่ครับ

ขอสวัสดีท่านประธานสภา อบต.ลานสกา และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่านค่ะ ดิฉันขอแจ้งรายละเอียดการโอนทรัพย์สินให้ทราบดังนี้นะคะ 
ตามที่สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดทำโครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีจากพลังงานทางเลือกเพื่อ 
ลดต้นทุนและรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง ในปี 
งบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีการรวมกลุ่มจากประชาชนในตำบลลานสกา 
เสนอฃอตู้อบแห้งเรือนกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖ X ๑๐ เมตร



- ๑  ๕ —

ท่ีประขุม
นายสุเบต นาคเกิด 
ส.อบต.ลานสกา หมู่ท่ี ๔

ที่ประขุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภฃน่ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
ที่ประขุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

โดยพร้อมกันเวลา ๐๙.๐๐ น. ท่ีวัดวังหงส์หมู่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา 
รับทราบ
ผมทราบข่าวว่าสำนักงานทางหลวงซนบทจะให้ อปท.สามารถ 

ขอรับเสาไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ที่รื้อถอนจากถนนที่ทำการซ่อมแซมใหม่ 
ซ่ึง อปท.ใดที่มีความประสงค์จะขอรับสามารถทำหนังสือเพื่อขอรับได้ 
จากทางหลวงชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ครับ

รับทราบ
มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องหารือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

ไม่มี
หากไม,มี ผมขอขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน 

ผมขอปิดการประขุมครับ
เลิกประขุมเวลา ๑๖.๑๕ น.

(นายวินิตย์ นิลกรรณ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม

(นายระวิ มุขวัฒน์)

ลงข่ือ

ลงข่ือ

(นางเชุขวัญ จันทร์ธิบดี)

(นายณรงค์ มาแก้ว)

ผู้ตรวจรายงานการประขุม

ผู้ตรวจรายงานการประขุม

ผู้ตรวจรายงานการประขุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้รับรองรายงานการประขุมแล้วเมื่อ ว ันท ี่.ร ื้^ เด ือน..^.ไ^ก ัป .พ .ศ.๒๕๖๓

ลงขื่อ.... .......Ikw/.................. ........ ผู้ตรวจรายงานการประขุม
(นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา


