บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม ได้ร ่ว มกัน ตรวจรายงานการประขุม แล้ว เมื่อ
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ารายงานการประขุมถูกต้องเรียบร้อย
จึงลงลายมือซื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลำดับที่
๑

ซื่อ - สกุล
นายระวิ มุฃวัฒน์

๒

นางสาวคิรีขวัญ จันทรีซิบดี

๓

นายณรงค์ มาแก้ว

ลายมือซื่อ

ร*

หมายเหตุ

รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕ไอ๓
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
ผู้มาประขุม
ลำดับที่

ซื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

๑
๒
๓

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
นายชัยยศ ทวีพล
นายเดชภพ อิฎฐผล
นายวีระ มุขโรจน์
นายวรรณคดี เจยุภ ัก ดี้
นางขวัญเรือน วิสัยมาศ
นางประทุมวัลย์ บำเพิงรัตน์
นายสมศักดิ้ ดำเนินผล
นายสุเบต นาคเกิด
นายสายัณห์ บุรณะพล
นายระวิ มุขวัฒน์
นางสาวสิริขวัญ จันทร์ธิบดี
นายณรงค์ มาแก้ว
นายวินิตย์ นิลกรรณ์

ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
ส.อบต.หม่ที่ ๑
ส.อบต.หม่ที่ ๑
ส.อบต.หม่ที่ ๒
ส.อบต.หม่ที่ ๓
ส.อบต.หม่ที่ ๓
ส.อบต.หม่ที่ ๔
ส.อบต.หม่ที่ ๔
ส.อบต.หม่ที่ ๕
ส.อบต.หม่ที่ ๖
ส.อบต.หม่ที่ ๖
ส.อบต.หม่ที่ ๗
เลขานุการสภา อบต.

(s i

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
<9)<3)

๑๒
๑๓
(9)<3l

ลายมือซื่อ

หมายเหตุ

/—f>7 —
O K G *

I k

พม่โ ^^ะ

พ

^ ) ^

ผู้ไม่มาประขุม
ลำดับ ที่
๑
๒
๓

V แ

ซื่อ - สกุล
) tW
ท ร่ ัฬ ล

v i 'J f i t t t u m )

tr ty s Y n s f

*พ ์1 7& 3/6?

ตำแหน่ง
(\โ, ©ง/*'?.
4ร
o โ. eu ro ,
พ f fa
<\T. CA/?. รนุบ ่พ 'b

ลายมือ ซื่อ
- ส )? - (ส)/- ส>;-

หมายเหตุ

(s i

๕
๖
๗

/ผู้เข้าร่วมประขุม...

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕

๖
๗
๘
๙
๑๐

ซื่อ - สกุล
นายเจริญ อิฏฐผล
นายบรรจง นำนาผล
นายสุรสิทธึ๋ วงศ์ผะดาย
นายคมสรรณ์ กิจบำเพ็ญ
จ่เ*©กุa A V ^ ไ)s n พ')/)M /
(

ตำแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.
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ลายมือซื่อ
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หมายเหตุ

-๔ ข้าพเจ้าขอเสนอ พิจารณากำหนดระเบียบสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานสกา ว่าด้วยการให้ประซาซนเข้ารับพิงการประชุมและ
การปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา มาเพื่อโปรด
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ในสมัย
ประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการพิจารณากำหนด
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ว่าด้วยการให้ประซาซน
เข้ารับพิงการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลานสกา ดังกล่าวมาด้วยแล้ว

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบการพิจ ารณากำหนดระเบีย บสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบล
ลานสกา ว่าด้วยการให้ประขาซนเข้ารับพิงการประชุมและการปรึกษา
ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

หลักการ

ด้ว ยคณะอนุก รรมาธิก ารติด ตาม เสนอแนะ และเร่ง รัด การ
ปฏิรูปประเทศ และการจัด ทำและการดำเนิน การตามยุท ธศาสตร์ข าติ
ในคณะกรรมาธิก ารการพัฒ นาการเมือ งและการมีส ่ว นร่ว มของ
ประซาขน วุฒิสภา พิจารณาเห็น ว่า การให้ประซาซนเข้าพิงการประชุม
สภาองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ทุก ระดับ ได้แก่ สภาองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบล สภาเมือ ง
พัทยา และสภากรุงเทพมหานคร เบีนซ่องทางหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนา
การเมืองและให้ประซาซนมืส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง

เหตุผล

คณะกรรมาธิก ารพิจ ารณาเห็น ว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ประซาซน
แสดงความคิดเห็นสะท้อนบีญหาความต้องการของชุมขนท้องถิ่น และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้ประซาขนมืสำนึกและ
รักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง และมีความตื่นตัวในการรักขาติบ้านเมือง
ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปด้านการเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
ที่ ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และการจัด สรร
ทรัพ ยากรที่เปีน ธรรม พันธกิจที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประซาซนและ
ชุมขนในการพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมาธิก ารจึง
เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปีนหน่วยงานที่กำกับ ดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่ว มมือ มายังสภาองค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พิจ ารณาดำเนิน การตามความเหมาะสมเพื่อ ให้ป ระซาขน
สามารถเข้าร่วมพิงการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาจึงขอเสนอให้สภาองค์การบริหาร
ส่ว นตำบลลานสกาพิจ ารณากำหนดระเบีย บสภาองค์ก ารบริห ารส่ว น
ตำบลลานสกา ว่าด้ว ยการให้ป ระซาขนเข้ารับ พิง การประชุม และการ
ปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เพื่อประกาศใข้เปีน
แนวทางในการปฏิบัติต่อไป

-๕

-

(ร่าง)ระเบียบสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลลานลกา ว่าด้วย
การให้ประซาซนเข้ารับพิงการประชุมและการปริกษาของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลลานสกา
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาได้พิจารณาในสมัย
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙
กันยายน ๒๕๖๓ กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประซาซนเข้าพิงการ
ประชุมและการปรึกษาซองสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ผู้ประสงค์จะเข้าพิงการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาต
เข้าพิงการประชุมและลงลายมือซื่อผู้ฃอเข้าพิงการประชุมยื่นต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เพื่อพิจารณาอนุญาต
โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
ไม่น้อยกว่า ๑ วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าพิงการ
ประชุมนั้นเข้าพิงการประชุมได้
กรณีที่มืผู้ขอเข้าพิงการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของ
หมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ทั้งนี้ต้องระบุถึงจำนวนและรายขื่อผู้ที่
จะเข้าพิงการประชุมด้วย
กรณีที่มีประซาซนยื่นความประสงค์ขอเข้าพิงการประชุม
จำนวนมากและไม่สามารถจัดให้ประขาขนเข้ารับพิงการประขุมได้
ทั้งหมด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา พิจารณา
อนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าพิงการประชุมตามที่เห็นสมควร
หรืออาจจัดให้ประซาขนรับพิงการประชุมภายนอกห้องประชุมหรือใน
บริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าพิงการประชุมทราบ
ข้อ ๒ ผู้เข้าพิงการประชุมต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
(๒) นั่งหรืออยู่ประจำในที่ที่จัดไว้สำหรับผู้เข้าพิงการประชุม
(๓) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาที่กระทำให้
เสื่อมเกียรติของที่ประชุมหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา
สนทนา ส่งเสียง หรือกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการประชุม
(๔) ไม่ใซ้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณีถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ
- เทป หรืออุปกรณีอื่นใดที่อาจรบกวนการประชุมได้
(๕) ไม่นำอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม
(๖) ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้อง
ประชุม
(๗) ต้องเซื่อพิงและปฏิบัติตามคำสั่งของประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลลานสกาที่สั่งโดยซอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๓ ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
ดำเนินการดังนี้

“ (9 )(ริ) -

๓. โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุกสายสวนหลุมพอ
หมู่ที่ ๗ ตำบลลานสกา จำนวน ๓๓๐,0๐0 บาท (สามแสนสาม
หมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายสวน
หลุมพอ หมู่ที่ ๗ ตำบลลานสกา โดยทำการบุก เบิก ถนนยาว ๖๐๐
เมตร (เริ่มจากถนนคลองหัวนอนบริเวณสวนนายเปียก ถึงบริเวณสวน
นายมนัส บำเพิง รัต น์) กว้า งเฉลี่ย ๔ เมตร หรือ มีพ ื้น ที่ไ ม่น ้อ ยกว่า
๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมปรับระดับบางช่วง จำนวน ๑๖๐ ลบ.
เมตร และ ลงผิวจราจรหิน คลุก ยาว ๖๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร
จำนวนหิน คลุก ไม่น ้อ ยกว่า ๒๔๐ ลบ.เมตร หรือ มีพ ื้น ที่ไม่น ้อ ยกว่า
๒,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อ มวางท่อ ระบายนํ้า คสล. เส้น ผ่าศูน ย์ก ลาง
๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว ๆ ละ ๘ ท่อน และ วางท่อระบาย
นํ้า คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แถว ๆ ละ
๑๐ ท่อน และ วางท่อระบายนํ้า คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐x๑.๐๐
เมตร จำนวน ๑ แถว จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยเรีย บตลอด
สาย พร้อมติดตั้งบิายประขาสัมพันธ์ ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริม าณ
งานและแผนผังที่กำหนด เปีนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๑๒๔๖๔) เพิ่ม เติม ครั้ง ที่ ๑ ประจำปี ๒๔๖๓ หน้าที่ ๑๐ ลำดับ ที่ ๒๓
และบัญ ชีโ อนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๔๖๓ ครั้งที่ ๙ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๖๓ โดยโอนไปตั้ง
จ่ายเปีนรายการใหม่ จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาท
ถ้วน)

๔. โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. ถนนสายปากแพรก-ใน
ปุด ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลลานสกา จำนวน ๑๑๔,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเปีน ค่าวางท่อ ระบายนํ้า คสล. ถนนสายปากแพรก - ในปุด ช่วงที่
๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลลานสกา โดยทำการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีต เสริม
เหล็ก ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน จำนวน
๑๗ ท่อน (บริเวณบ้า นนายสมพงค์ วัฒ ฐิย า) พร้อ มปอพัก คสล.
จำนวน ๓ บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแผนผังที่กำหนด เป็น
เงิน ๘๗,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่น เจ็ด พัน บาทถ้ว น) เป็น ไปตาม
พระราชบัญ ญัติส ภาตำบลและองค์ก ารบริห ารส่วนตำบล พ.ศ.๒๔๓๗
และแก้ ไขเ พิ ่ มเ ติ มจนถึ งป้ จ จุ บั น เ ป ็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๑ และแก้ไ ขเพิ่ม เติม จนถึง ป้จ จุบ ัน เป็น ไปตาม
แผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๒ และ
บัญ ชีแ ก้ไ ขเปลี่ย น แปลงคำขี้แ จงงบประมาณ รายจ่า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ครั้งที่ ๔ อนุม ัต ิเมื่อ วัน ที่ ๒๙ กัน ยายน
๒๔๖๓
รวมขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓
ทั้งสิ้นจำนวน ๔ โครงการ เป็นเงินรวม จำนวน ๗๗๑,๐๐๐ บาท
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

- ๑๒ นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา
ที่ประชุม

มีสมาขิกท่านใดมีความเห็นหรือขอสอบถามเพิ่มเติม เชิญได้เลย
นะครับ
- ไม่มี -

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

มติที่ประชุม

หากไม่มีมีสมาขิกท่านใดจะเสนอความเห็นหรือสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมผมจะขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดอนุมัติให้กันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๔ โครงการ รวมเปีนเงิน
จำนวนทั้งสิ้น ๗๗๑,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ยกมือขึ้นครับ
มีมติอนุมัติ จำนวน ๙ เสียง
ไม่เห็นขอบ - เสียง
งดออกเสียง - คน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา

สมาขิกหรือผู้เช้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องอื่นๆแจ้งในที่ประชุม
เชิญได้ครับ

นายสุเบต นาคเกิด
สมาขิกสภา อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๔

ตามที่เราได้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาน
สกา ว่าด้วยการให้ประชาชนเช้ารับฟ้งการประชุมและการปรึกษาของ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา แล้วนั้น การประซาสัมพันธ์ก็ถือ
เป็นเรื่องสำคัญนะครับ เพราะประชาชนจะได้รับทราบล่วงหน้า จะได้รู้
กำหนดวัน เวลาที่เราจะประชุม สภาฯ ซึ่งจะทำให้ท ราบว่าประซาขน
ตำบลลานสกามีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมทางการเมืองแค่ไหน ก็เป็น
ตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งด้วยครับ ผมก็ฃอฝากเน้นยํ้าเรื่องการประขาสัมพันธ์
แค่นี้ครับ ชอบคุณครับ
ต้อ งขอขอบคุณ ท่านสุเบต นาคเกิด นะครับ ผมจะได้แจ้งให้
ฝ่ายประขาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสายก่อนมีการประชุมสภาๆ ซึ่ง
จริงๆแล้วเรามีการประซาสัมพันธ์ผ่านทางกำนันและผู้ใหญ่บ้านก่อนการ
ประชุมทุกครั้ง โดยทำเป็น หนังสือแจ้งประซาสัมพัน ธ์ แต่อ าจจะต้อ ง
เพิ่ม การประชาสัม พัน ธ์เ สีย งตามสายตามที่ท ่า นสุเ บต นาคเกิด
ได้เสนอแนะอีกหนึ่งซ่องทางครับ
มีสมาขิกท่านใดมีเรื่องหารือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ฝ่ายประธานสภา อบต.ลานสกา

ที่ประชุม

- ไม่มี -

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์
ประธานสภา อบต.ลานสกา
เลิกประชุมเวลา

หากไม่มี ผมขอขอบคุณ สมาขิก และผู้เช้าร่ว มประชุม ทุก ท่าน
ผมฃอปีดการประชุมครับ
๑๔.๒๐ น.

(นายวินิตย์ นิลกรรณ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

- ๑๓ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ล ง ข ื่อ ...:^ ^ ............
(นายระวิ มุข'วิ'ฒน์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงขื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางคิริขวัญ จันทร์ธิบดี)
.
ลงขอ

ป

—
ี

1

...................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายณรงค์ มาแก้ว)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้รับรองรายงานการประขุมแล้วเมื่อ วัน ท ี่. .^เด ือ น ..^??.^....พ.ศ.๒๕๖0 ๆ
ลงขื่อ.............เ ^ ^ ^ ........................ผู้ตรวจรายงานการประขุม
(นายบุญธรรม อาสน์สมโภฃน์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

