
บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงาบการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมได้ร่วมกันตรวจรายงานการประขุมแล้วเม ื่อ 
วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑ ๐ .๐ ๐ น. เปีนที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ารายงานการประขุมถูกต้องเรียบร้อย 
จึงลงลายมือซื่อไว้เปีนหลักฐาน

ลำดับที่ ซ่ือ -  สกุล ลายมือซื่อ หมายเหตุ
๑ นายระวิ มุขวัฒน์

๒ นางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดี

๓ นายณรงค์ มาแก้ว 0 ^ 0̂



รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ผู้มาประขุม
ลำดับท่ี ข่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมี®ข่ือ^ หมายเหตุ

๑ นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน่ ประธานสภา อบต.
๒ นายชัยยศ ทวีพล รองประธานสภา อบต. 11
๓ นายเดชภพ อิฎฐผล ส.อบต.'หม่ท่ี ๑ 'บุ'”'' /' - * .  *
(̂ นายวีระ มุขโรจน์ ส.อบต.หม่ท่ี ๑ วั^~~(~ ) 11 .X
๕ นายวรรณคดี เจยุภักดี้ ส.อบต.หม่ท่ี ๒
๖ นางขวัญเรือน วิสัยมาศ ส.อบต.หม่ท่ี ๓ ' ไ เ ^  ,
๗ นางประทุมวัลย์ บำเพิงรัตน์ ส.อบต.หม่ที่ ๓ พ ) ป ๋■ จ4 * 0 & ^
๘ นายสมศักดิ๋ ดำเนินผล ส.อบต.หม่ที่ ๔ ไ V?)
๙ นายสุเบต นาคเกิด ส.อบต.หม่ที่ ๔ 7 ^ * 0 -  ฝ ^ 2ะ -

๑๐ นายสายัณห์ บุรณะพล ส.อบต.'หม่ท่ี ๕ 3̂̂ ' X ว
(5) (9) นายระวิ มุขวัฒน์ ส.อบต.หม่ที่ ๖
๑๒ นางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดี ส.อบต.หม่ที่ ๖
๑๓ นายณรงค์ มาแก้ว ส.อบต.หม่ที่ ๗

ผู้ไม่มาประขุม
ลำดับท่ี

—3 .
ข่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ หมายเหตุ

๑ — — - —

๒ — — —
๓ — — —

(5ไ — — —

ผู้เข้าร่วมประขุม
ลำดับท่ี ข่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมุทุขื่อ / หมายเหตุ

๑ นายเจริญ อิฏฐผล นายก อบต. ไ /
๒ นายบรรจง นำนาผล รองนายก อบต.
๓ นายสุรสิทธึ๋ วงศ์ผะดาย รองนายก อบต.
๔ นายคมสรรณ์ กิจบำเพ็ญ เลขานุการนายก อบต.
๕ นายวินิตย์ นิลกรรณ์ ^ ปลัด อบต.ลานสกา ^ ธ ั^ /
๖ นายอัฏฐะพร จันทวาศ ผู้อำนวยการกองจ่าง ย ั^ บุ ~ ~๗ นางวิภาณี บุญรอด ผู้อำนวยการกองคลัง นัง^^^
๘ นางพัขรืย์ รัตนสุภา หัวหน้าสำนักปลัด - 4 ? ไ,.
๙ จ่าเอกปวิซ สุวรรณโกศัย นักวิเคราะห์นโยบายฯ

๑๐
(3)(ร)



- ๒ -

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ บ.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบุญธรรม อาสน์สมโภชป้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาน 
สกา ได้เชิญ นายบรรจง น่านาผล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายณรงค์ มาแก้ว 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๗

เนื่องด้วยนางพิไลพร คงเกิด เลขานุการสภา อบต.ลานสกา ได้ 
โอนย้ายไป อบต.'ทุ่ง'โพธ้ิ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทำให้ขณะนี้ 
ต ำแห น ่ง เลข าน ุก ารส ภ า อบ ต.ลาน ส ก าว ่างล ง ซ ึ่งตามระเบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.๒๕๔๗ และ 
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคสอง “ในการประชุมสภา 
ท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือก 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะ 
ในการประชุมคราวนั้นโดยให้น่าความในข้อ ๑๓ และ ข้อ ๒๖ มาใช้ 
บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยก 
มือ” ดังนั้นในวันนี้จะต้องมีการเลือกเลขานุการสภาชั่วคราวจำนวน ๑ 
คน เพื่อทำหน้าที่ในการประชุมจบกว่าจะได้รับการเลือกเลขานุการสภา 
ในวาระที่ ๔ ผมขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ลานสกา เสนอซ่ือผู้ท่ี'จะมา 
เป็นเลขานุการชั่วคราว และขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่านครับ

ผมขอเสนอ จ่าเอกปวิข สุวรรณโกคัย นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนชำนาญการ เป็น เลขานุการสภาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวครับ

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
ท่ีประชุม

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
ท่ีประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
มติที่ประชุม

ฃอผู้รับรอง'จำนวน ๒ ท่านครับ

ผู้รับรองจำนวน ๒ คนดังนี้
๑. นางขวัญเรือน วิลัยมาศ ส.อบต.หมู่ที่ ๓
๒. นายชัยยศ ทวีพล ส.อบต.หมูที่ ๒
มีสมาชิกท่านใดเสนอรายซื่ออื่นอีกหรือไม่

- เม่มี -
หากไม่มี ผมขอมต ิท ี่ประช ุม  ท ่านใดเห ็นชอบให ้แต ่งต ั้ง 

จ่าเอกปวิฃ สุวรรณโกศัย เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว ขอมติครับ
มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง 

ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

/นายบุญธรรม...
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ระเบียบวาระท่ี ๑
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายวินิตย์ นิลกรรณ์ 
ปลัด อบต.ลานสกา

ท่ีประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๒
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นางสาวสิริขวัญ จันทร์ธิบดี 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๖

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

จ่าเอกปวิช สุวรรณโกศัย 
เลขานุการสภาชั่วคราว

ระเบียบวาระท่ี ๓

ระเบียบวาระท่ี ๔
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
นายเจริญ อิฏฐผล 
นายก อบต.ลานสกา

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ในการประชุมคร้ังน้ีไม่มีสมาซิกท่านใดขาดนะครับ มาครบทุกท่าน 

ในลำดับต่อไปผมขอแนะนำท่านปลัดท่านใหม่ที่เพิ่มย้ายมาดำรง 
ตำแหน่งปลัด อบต.ลานสกา ขอเชิญท่านปลัดแบะนำตัวครับ

สวัสดีท่านประธานสภา อบต.ลานสกา สมาชิกสภา อบต.ลานสกา 
ท่านคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมซื่อนายวินิตย์ 
น ิลกรรณ ์ ย ้ายม าดำรงตำแห น ่งป ล ัด  อบต.ลานสกา เมื่อวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยย ้ายมาจาก อบต.ทุ่งโพธี้ อำเภอจ ุฬาภรณ ์ 
มีความยินดีที่ได้มารับตำแหน่งที่นี่และจะตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่าง 
เต็มกำลังความสามารถ เพื่อประชาซนและตำบลลานสกาต่อไปครับ

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ขอให้สมาชิกร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งครับ

ขอแก้ไขหน้ารายงานการประชุมหน้าแรกและหน้าที่ ๒ 
นามสกุล “นางสาวสิริขวัญ จันทรธิบดี” ซ่ึงไม่มีการันต์บน ร ขอแก้ไข 
เปีน “นางสาวสิริขวัญ จันทร์ริบดี”

มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติ 
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัย 
วิสามัญสมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ ท่านใดเห็นขอบยกมือขึ้นครับ

มีมติเห็นขอบ จำนวน ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

เร่ืองติดตามผลรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี -

เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา และ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจักรไทย พุทธดักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๓ ใน 
การดำเน ินงาน ให ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และ 
ผ ู้บ ร ิห ารท ้องถ ิ่น เป ิด เผยข ้อม ูลและรายงาน ผลการดำเน ิน งาน ให ้ 
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม

/ด้วย...
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ท่ีประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภาอบต.ลานสกา
นายเจริญ อิฏฐผล 
นายก อบต.ลานสกา

ด้วย ทั้งนี้ ตามหล ักเกณ ฑ ์และว ิธ ีการท ี่กฎหมายบ ัญ ญ ัต ิ และตาม 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเต ิมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/ ๕ ได้ 
กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการ 
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
เป็นประจำทุกปี อ ีกทั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓)พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล 
การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ให้ประชาซนทราบในที่เป ิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ผ ู้บร ิหารเสนอผลการต ิดตามและประเม ินผลดังกล ่าว และต้องปิด 
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง 
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพ ื่อให ้การปฏ ิบ ัต ิให ้เป ็นไปตามเจตนารมณ ์แห ่ง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ 
มาตรา ๒๕๓ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/ ๕ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กระผมจึงขอรายงานผลการดำเน ินงาน การ 
จัดทำงบประมาณ การใช้จ ่ายและผลการดำเนินงานรวมทั้งรายงาน 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันทรงเกียรติได้รับทราบ และ 
เพ ื่อประกาศให ้ประชาชนทราบเพ ื่อส ่งเสร ิมการม ีส ่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ลานสกาต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารที่ 
ได้มอบให้สมาชิกทุกท่านแล้วครับ

รับทราบ
๔.๒ รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เป็นการ 
ติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้น่าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ 
เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ๒๙ (๓) และ 
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกข้อความใน(๓) 
ข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ซ่ึงแก้ไขโดยระเบียบ

/กระทรวง...
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ท่ีประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภาอบต.ลานสกา
นายเจริญ อิฏฐผล 
นายก อบต.ลานสกา

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “(๓) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ 
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประซาซนในท้องถิ่นทราบ 
ในที่เปิดเผยภายใบสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น 
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย ่างน ้อยป ีละห น ึ่งคร ั้งภายใน เด ือน ธ ัน วาคมของท ุกป ี” ซ่ึง 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลานสกา ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๑ 
และได้เสนอต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาแล้ว และในวันน้ี 
จึงขอนำรายละเอ ียดผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 
๒๕๖๑ มาแจ้งให้ท ี่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ดัง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้มอบให้สมาซิกทุกท่านแล้ว

รับทราบ
๔.๓ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้จัดทำขึ้นโดยอาศัยอำนาจตาม 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็น 
เครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา ให้ 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประซาซนและเกิดสัมฤทธึ๋ผลต่อภารกิจของรัฐ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขบีญหาความเดือดร้อนของประชาขนได้ 
อ ย ่างต รงต าม เบ ีาห ม าย  โดยน ำย ุท ธศาสตร ์การพ ัฒ น าป ระเท ศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี'ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔) และนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลลานสกาแปลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งแผนดำเนินงาน เป็นเอกสาร 
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมทั้งหมดที, 
จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงทำให้สามารถทราบ 
แผนงานโครงการ กิจกรรมทั้งหมดที่มีงบประมาณสามารถดำเนินการ 
ได ้จร ิงในพ ื้นท ี่ของป ีงบประมาณน ั้นๆ รายละเอ ียดของแผน การ 
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ปรากฏตามเอกสารที่ได้ 
มอบให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว

/ทีประชุม...
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ท่ีประขุม
ระเบียบวาระท่ี ๕
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภาอบต.ลานสกา

นายณรงค์ มาแก้ว 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๗
นายบุญธรรม อาสน์สมโภฃน์ 
ประธานสภาอบต.ลานสกา
จ่าเอกปวิข สุวรรณโกศัย 
เลขานุการสภาชั่วคราว

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
ท่ีประขุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
จ่าเอกปวิข สุวรรณโกศัย 
เสชานุการสภาชั่วคราว

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

รับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ พิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น 
พ .ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ ิ่มเต ิม(ฉบับที่ ๒) พ .ศ .๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ “เมื่อ 
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา 
ท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่น 
เลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา 
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ (๒) กรณีเลขานุการสภา 
ท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่าง 
ในการประขุมสภาท้องถิ่นที่ม ีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ว ่างลง” ดังนั้น 
เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบดังกล่าว ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาพิจารณา 
เสนอชื่อผู้ที่เห็นควรปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา อบต.ลานสกา ครับ

ผมขอเสนอ นายวินิตย์ นิลกรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา เปีนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ครับ

ขอผู้'รับรอง'จำนวน ๒ คนครับ

ผู้รับรองจำนวน ๒ คนดังนี้
๑. นายสุเบต นาคเกิด ส.อบต.หมู่ท่ี ๔
๒. นางขวัญเรือน วิลัยมาศ ส.อบต.หมู่ท่ี ๓
มีสมาซิกท่านใดเสนอรายชื่ออื่นอีกหรือไม่

- ไม่มี -
หากไม่มี ผมขอมต ิท ี่ประช ุม  ท ่านใดเห ็นชอบให ้แต ่งต ั้ง 

นายวินิตย์ นิลกรรณ์ เปีนเลขานุการสภาอบต.ลานสกา ขอมติครับ
มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง 

ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

๕.๒ พ ิจารณ า(ร ่าง)ข ้อ บ ัญ ญ ัต ิอ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน ต ำบ ล  เร ื่อง 
หลักเกณฑ์การดัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๑

ข้าพเจ้า นายเจริญ อิฏฐผล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลลานสกา ขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์การดัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๑ มาเพื่อ 
โปรดนำเสนอต่อที่ประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เพื่อ 
พ ิจารณาเห ็นชอบในสมัยประขุมน ี้ ซ ึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและ 
เหตุผลในการ พิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เร่ือง

/หลักเกณฑ์...
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หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๑ ดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบการพิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๑

หลักการ

ด ้ว ย ก ร ม ส ่ง เส ร ิม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท ้อ ง ถ ิ่น แ จ ้ง ว ่า  ตาม  
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา 
๓๔/ ๓ กำหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัด 
ระเบ ียบในการคัดแยก เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ให้ 
ราขการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่น กล่าวคือ ตาม 
(๒) กำหนดวิธีการแยก เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ต่อมา 
กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ 
จ ัดการมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งตามข้อ ๕ กำหนดว่า “ราชการส่วน 
ท้องถิ่นต้องรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประขาขน 
ในท้องถิ่นมีส ่วนร่วมในการลดปริมาณ และคัดแยกมูลฝอยเพ ื่อนำ 
กลับมาใข้ใหม่ มีความตระหนักรู้และรับผิดขอบในการจัดการมูลฝอย 
ณ แหล่งกำเนิดมูลฝอย รวมตลอดทั้งเปีดเผยข้อมูลและรายงานผลการ 
ดำเน ินงานให ้ประซาชนทราบ” ประกอบกับข ้อ ๘ ซ ึ่งกำหนดว่า 
“ภาชนะรองรับมูลฝอยตามข้อ ๗ ต้องมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้ 
งาน โดยมีสีเฉพาะสำหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท หรืออาจกำหนด 
ข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นซึ่งแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว้อย่างซัดแจ้ง 
ที่ภาขนะรองรับมูลฝอยแทนก็ได้ (๑)สีนํ้าเงินสำหรับมูลฝอยทั่วไป (๒) สี 
เขียว สำหรับมูลฝอยอินทรีย์ (๓) สีเหลือง สำหรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ 
ใหม่ (๔) สีส้ม สำหรับมูลฝอยที่เป ็นพิษหรืออันตรายจากขุมซน เพื่อ 
ความปลอดภัยอาจจัดภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะ 
โปร่งแสงก็ได้”

เหตุผล
แต่เน ื่องจากบ ีจจ ุบ ันย ังไม ่ม ีบทบ ัญญ ัต ิของกฎหมายท ั่วไป 

เก ี่ยวก ับ ก ารค ัด แ ยก ม ูล ฝ อ ยจาก แ ห ล ่งก ำเน ิด  ด ังน ั้น เพ ื่อให ้การ 
ดำเน ินการเร ื่องการค ัดแยกขยะเป ็นไปอย่างม ีประส ิทธ ิภาพบรรล ุ 
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาจึงมีความ

/จำเป็น...
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นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายสุเบต นาคเกิด 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๗

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
นายวินิตย์ นิลกรรณ์ 
เลขานุการสภา อบต.ลานสกา

นายบุญธรรม อาสน์สมโภฃน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายวินิตย์ นิลกรรณ์ 
เลขานุการสภา อบต.ลานสกา

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
นายวินิตย์ นิลกรรณ์ 
เลขานุการสภา อบต.ลานสกา

ท่ีประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

จำเน ินในการจ ัดทำข ้อบ ัญ ญ ัต ิองค ์การบร ิห ารส ่วนตำบล เรื่อง
หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลลานสกาและนายอำเภอลานสกาให้ความเห็นชอบ และจัด 
ส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ ในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลลานสกา ต่อไป ซ่ึง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
มีรายละเอียดตามที่ได้มอบให้สมาชิกทุกท่านไปแล้ว

ในการลงมติเห็นชอบ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๑ ท่านสมาชิกมี 
ความเห็นอย่างไรบ้างครับ

ผมขอเสนอให ้พ ิจารณ าสามวาระรวดคร ับ เน ื่องจากท ่าน 
สมาชิกได้ศึกษารายละเอียด(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
ดังกล่าวมาแล้ว

สมาชิกท่านใดเห็นควรให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอมติครับ

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

ในวาระแรกขั้นรับหลักการ ผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นขอบ 
ให้รับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เร่ือง 
หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ยกมือขึ้นครับ

มีมติเห็นขอบ จำนวน ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นขอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

ในวาระที่สองขั้นแปรญัตติขอเชิญเลขานุการสภาอธิบายข้อ 
ระเบียบครับ

ตามข้อ ๔๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ “ ...เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด 
เดียวแล้ว การพิจารณาในวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเนิน 
กรรมการแปรญ ัตต ิเต ็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเน ินประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ...”

รับทราบ
สำหรับในวาระที่สองขั้นแปรญัตตินั้น ผมในฐานะประธาน 

กรรมการแปรญัตติขอสอบถามสมาชิกทุกท่านว่ามีท่านใดจะแก้ไขหรือ 
เพิ่มเติมข้อความใน(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

/เรื่อง...
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ท่ีประขุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน่ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายวินิตย์ นิลกรรณ์ 
เลขานุการสภา อบต.ลานสกา

นายบุญธรรม อาสน์สมโภฃน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายวินิตย์ นิลกรรณ์ 
เลขานุการสภา อบต.ลานสกา

นายบุญธรรม อาสน์สมโภฃน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายเจริญ อิฏฐผล 
นายก อบต.ลานสกา

เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม่ครับ
- ไม่มี -
หากไม่มีสมาชิกท่านในแก้ไขเพิ่มเติม ในการพิจารณาวาระที่ 

สองน้ัน ผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอให้คงร่าง 
เดิมไว้ หากสมาชิกท่านใดเห็นขอบผมขอมติครับ

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นขอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่สาม สมาชิกท่านใดเห็นขอบ 
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เร่ือง หลักเกณฑ์การคัด 
แยกมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๑ ขอมติครับ

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นขอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

๕.๓ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ 
บริหารส่วนตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าพเจ้านายเจริญ อิฏฐผล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลลานสกา ขอเสนอ พ ิจารณาคัดเล ือกสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส ่วนตำบลลานสกา เพ ื่อแต ่งต ั้งเป ็นคณะกรรมการกองท ุน 
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา มาเพื่อโปรด 
นำเสนอต่อที่ประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ในสมัย 
ประขุมน ี้ ซ ึ่งได ้เสนอบ ันท ึกหลักการและเหตุผลในการ พ ิจารณ า 
คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกา ดังกล่าวมาด้วยแล้ว

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบการคัดเลือกสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

เพ่ือแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

หลักการ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง 

หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและ 
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ “ให้คณะกรรมการกองทุน

/หลักประกันสุขภาพ...
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ท่ีประขุม

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายวีระ มุฃโรจน์ 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๑

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายวินิตย์ นิลกรรณ์ 
เลขานุการสภาอบต.ลานสกา

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
นายณรงค์ มาแก้ว 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๗
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

หลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคนเป็น 
กรรมการ” และข้อ๒๔ วรรคสอง “ให้กรรมการกองทุนอนุกรรมการ 
และคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตำแหน่งต่อไปได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 
นับจากวันที่ประกาศใช้บังคับ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการตาม ข้อ ๑๒ ต่อไป”

เหตุผล
เพ ื่อให ้สภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลพ ิจารณ ามอบหมาย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จำนวนสองคน เป็น 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลานสกา ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง 
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและ 
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

รับทราบ

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติฉบับดังกล่าว ผมขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาเสนอรายขื่อผู้ที่ 
เห ็น ควรให ้เป ็น ต ัวแท น จากส ภ าแห ่งน ี้ใน การป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่เป ็น  
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลานสกา จำนวน ๒ ท่าน เชิญเสนอขื่อได้ครับ

ผมขอเสนอนายสุเบต นาคเกิด สมาชิกสภาอบต.ลานสกา 
หมู่ท่ี ๔ ครับ

ขอผู้'รับรอง'จำนวน ๒ ท่านครับ

ผู้รับรองจำนวน ๒ คนดังนี้
๑. นายขัยยศ ทวีพล ส.อบต.หมู่ท่ี ๒
๒. นายสายัณห์ บูรณพล ส.อบต.หมู่ท่ี ๕
ขอเชิญเสนอรายซื่ออีก ๑ ท่านครับ

ผมขอเสนอนางขวัญเรือน วีลัยมาศ สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๓ ครับ

ขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่านครับ

/
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นายวินิตย์ นิลกรรณ์ 
เลขานุการสภาอบต.ลานสกา

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
ที่ประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายวินิตย์ นิลกรรณ์ 
เลขานุการสภาอบต.ลานสกา

ระเบียบวาระท่ี ๖
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
นายสุรสิทธ๋ึ วงศ์ผะดาย 
รองนายก อบต.ลานสกา
มติที่ประชุม
นายบรรจง นำนาผล 
รองนายก อบต.ลานสกา

ท่ีประชุม
นายบรรจง นำนาผล 
รองนายก อบต.ลานสกา

ท่ีประชุม

ผู้รับรองจำนวน ๒ คนดังนี้
๑. นายระวิ มุขวัฒน์ ส.อบต.หมู่ที่ ๖
๒. บายวรรณคดี เจยุภักดี้ ส.อบต.หมู่ที ่ ๒

มีสมาขิกท่านใดเสนอรายขื่ออื่นอีกหรือไม่

- ไม่มี -
หากไม่ม ี ผมขอมต ิท ี่ประช ุม  ท ่านใดเห ็นขอบให ้แต ่งต ั้ง 

นายสุเบต นาคเกิด สมาชิกอบต.หมู่ที่ ๔ และนางขวัญเรือน วิลัยมาศ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ เนินคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ขอให้ยกมือขึ้นครับ

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

เร่ืองอื่นๆ
มีท่านใดมีเรื่องจะหารือหรือแจ้งข่าวสารเพิ่มเติมขอเชิญได้ครับ

ผมขอปรึกษาเรื่องการทำบุญสำนักงานในช่วงปีใหม่ อยากเรียน 
ถามสมาชิกทุกท่านว่าควรจัดวันไหนระหว่างก่อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่

มีมติเห็นควรทำบุญสำนักงานในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒
ผมมีเรื่องมาปรึกษาหารือ ๒-๓ เรื่องครับ เรื่องแรกกิจกรรม 

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี 
จิตอาสามาพัฒนาถนนบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ลานสกา จึงมาปรึกษา 
ว่าเราจะมาช่วยกันดำเนินการตัดหญ้าก่อนลักวันในวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๐ ๙ .๐ ๐ น. ครับ โดยให้ช่วยกันนำอุปกรณ์เช่นเครื่องตัด 
หญ้า หมู่ละ ๓ เครื่อง ไม้กวาดและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเนินมาร่วมกัน และ 
ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เนินต้นไป ขอให้ร่วม 
กิจกรรมโดยแต่งกายเสื้อสีเหลือง ผ้าพันคอและหมวกจิตอาสา ขอให้ 
แจ้งประชาชนและจิตอาสาแต่ละหมู่บ้าน มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 
ครับ

รับทราบ
เรื่องต่อไปแจ้งกำหนดการจัดโครงการทำบุญให้ทานไฟ ในปีนี้ 

กำหนดจัดในวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดวังหงส์ โดย 
ขอให้ไปพร้อมกันเวลา ๐๕.๐๐ น. ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านร่วม 
กิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

รับทราบ
/น ายว ิระ ...



- ๑๒ -

นายวีระ มุขโรจน์ 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๑

นายบุญธรรม อาสน์สมโภฃน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายวีนิตย์ นิลกรรณ์ 
นายกอบต.ลานสกา

ท่ีประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภขน์ 
ประธานสภา.อบต.ลานสกา
ท่ีประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภขน์ 
ประธานสภา.อบต.ลานสกา
เลิกประชุมเวลา

ผมขอปรึกษาเรื่องหน่วยงานอื่นมาใข้เสาร่วมกับระบบเสียงตาม 
สายของเราแล ้วทำให ้ระบบเส ียงตามสายขำร ุด เราจะม ีมาตรการ 
อย่างไรในการควบคุมไม่ให้มาทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ อบต. 
ลานสกา และเรื่องที่สอง ในข่วง ๗ วันอันตรายจะขอให้สมาขิกทุกท่าน 
ออกมาอำนวยความสะดวกร่วมกันที่จุดบริการประขาซนจะได้หรือไม่ 
อยากให้ท่านประธานออกเป็นหนังสือกำหนดให้ใครอยู่ประจำที่จุดไหน

ก็เป็นเรื่องที่ควบคุมยากเพราะหลายหน่วยงานที่ใซ้เสาไฟฟ้า 
ร่วมกับเรา และเรื่องการเชิญสมาซิกมาร่วมที่จุดบริการจะให้ท่านปลัด 
ช่วยทำหนังสือกำหนดเซ่น วันท่ี ๑ ส.อบต.หมู่ท่ี ๑ มาประจำจุด วันท่ี ๒ 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นด้น และขอให้ท่านปลัดช่วยสรุปในประเด็นต่างๆที่ 
สมาชิกเสนอแนะครับ

จากการที่อบต.ลานสกา ตั้งจุดบริการประซาขนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ ซึ่งปิจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งให้ อปพร.อยู่เวร ในส่วน 
ของสมาชิก อบต.ก็จะได้ทำแยกออกจาก อปพร.อีกฉบับ ในเรื่องของ 
เสียงตามสาย หลายหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้า ในการใข้ 
เสาไฟฟ้าเพ ื่อเด ินสาย แต่หากเราตรวจพบว่าหน่วยงานที่มาใช ้สาย 
ร่วมกับเราทำผิดก็สามารถดำเนินการเอาผิดได้ ก็ฃอให้ทุกท่านช่วยเป็น 
หูเป็นตาให้ด้วย ครับ

รับทราบ
ขอขอบค ุณ ท ่านปล ัดนะคร ับ  ม ีสมาช ิกท ่านใดม ีช ้อหาร ือ 

เพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ
- ไม ่ม ี -

หากไม่มีอะไรเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เช้า 
ร่วมประชุมในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ผมขอปิดการประชุมครับ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

/คณะกรรมการตรวจ...



- ๑๓ -

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงข่ือ. . . ณ ์ณ ์. . . . ^ . ...............  . . . .ผ ูต้รวจรายงานการประชุม
(นายระวิ มุขวัฒน์)

ลงซื่อ................บ ้........................ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
๒ างคิริขวัญ จันทร์ซิบดี)

ลง'ชื่อ...บ้โบ้บ้'โ. .บ ้^ บ ้บ ้บ ้บ้บ้ผู^รวจรายงานการประชุม
(นายณรงค์ มาแก้ว)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วเมื่อ วันท ี่^ . เด ือ น .^ ร่?.บ้บ้บ้พ.ศ.๒๕๖๒

ลงชื่อ........โ .^ บ ้^ โ ^ บ ้โ . ประธานสภา
(นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์)


