
บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ทั้งนี้ คณ ะกรรมการตรวจรายงานการประช ุมได ้ร ่วมก ันตรวจรายงานการประช ุมแล ้วเม ื่อ  
วันท่ี ๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐น. เปีนที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ารายงานการประชุมถูกต้องเรียบร้อย 
จึงลงลายมือซื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลำดับที่ ซ่ือ -  สถุล ลายมือซื่อ หมายเหตุ
๑ นายระวิ มุขวัฒน์

4  ไ ช ํ-
๒ นางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดื ฮ ^
๓ นายณรงค์ มาแก้ว -----------



รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วิ,นที ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ผู้มาประขุม

ลำดับท่ี ขื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ หมายเหตุ
๑ นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ ประธานสภา อบต.
๒ นายชัยยศ ทวีพล รองประธานสภา อบต.
๓ นายเดขภพ อิฏฐผล ส.อบต.หม่ท่ี ๑ น ุ- ^ ^
(̂ นายวีระ มุขโรจน์ ส.อบต.หม่ท่ี ๑
๕ นายวรรณคดี เจยุภักดึ๋ ส.อบต.หม่ท่ี ๒
๖ นางขวัญเรือน วิลัยมาศ ส.อบต.หม่ท่ี ๓ ไ ^ ใ9--
๗ นางประทุมวัลย์ บำเพิงรัตน์ ส.อบต.หม่ท่ี ๓ )ๆ 'ว ั& ?ไV) 0 1 ^
๘ นายสมศักดึ๋ ดำเนินผล ส.อบต.หม่ที ่ ๕ ^  ๆ /ๆ ^
๙ นายสุเบต นาคเกิด ส.อบต.หม่ที ่ ๔

๑๐ นายสายัณห์ บุรณะพล ส.อบต.หม่ที ่ ๕ /บ ุ!' ^
(ฮิ)๑ นายระวิ มุขวัฒน์ ส.อบต.หม่ที ่ ๖ -
๑๒ นางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดี ส.อบต.หม่ที ่ ๖ ^ ะะา ^  :
๑๓ นายณรงค์ มาแก้ว ส.อบต.หม่ที ่ ๗
๑ (รั1 นายวนิิตย์ นิลกรรณ เลขานุการสภา อบต.

ผู้ไม่มาประขุม

ลำดับที่ ขื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ หมายเหตุ
๑ น าแ ร ะ ว  ^ขว ัธน ช . * บค . ,แยรู! 6 -
๒ น างชาวครขว ํซ ฺ' ร ํนธรรษค ช . ธนค .าฒ ุธ  6 -
๓
(̂
๕

๖
๗

/ผ้เข้าร่วมประชุม.



ผู้เข้าร่วมประขุม

ลำดับที่ ชื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ล ''อ ;ซ อ หมายเหตุ
๑ นายเจริญ อิฏฐผล นายก อบต.
๒ นายบรรจง นำนาผล รองนายก อบต. / / เ  -  -
๓ นายส ุรส ิทธ ึ่วงศ ์ผะดาย รองนายก อบต.
(&. นายคมสรรณ์ กิจบำเพ็ญ เลขานุการนายก อบต. -
๕ นายจตุรงศ์ เทวเดช รองปลัด อบต. -
๖ นายอัฏฐะพร จันทวาศ ผู้อำนวยการกองช่าง
๗ นางวิภาณี บุญรอด ผู้อำนวยการกองคลัง ( \ -๘ นางพัฃรีย รัตนสุภา หัวหน้าสำนักปลัด
๙ จ่าเอกปวิซ สุวรรณโกศัย นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนชำนาญการ

0 1

๑๐



เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ บ.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว บายบุญธรรม อาสน์สมโภขน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาบ 
สกา เชิญนายเจริญ อิฏฐผล จุดธูปเทียนบูซาพระรัตนตรัย และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาบสกา 
ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑
นายบุญธรรม อาสน์สมโภขน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ท่ีประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ท่ีประชุม
ระเบียบวาระท่ี ๒
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ท่ีประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภขน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าใบวันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลลานสกาขาดการประชุม จำนวน ๒ ท่าน คือ
๑. นายระวิ มุขวัฒน์ ส.อบต. หมู่ท่ี ๖
๒. นางสาวสิริขวัญ จันทร์ธิบดี ส.อบต. หมู่ท่ี ๖
รับทราบ
เรื่องต่อไปขอแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน 

เฉลิมพระขนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 
พุทธสักราข ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยอำเภอ 
ลานสกากำหนดกิจกรรมใน ๓ ช่วงเวลา ดังนี้

๑. กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเปีนพระราฃกุศล เริ่มเวลา 
๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอลานสกา พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป 

๒. พิธีลงนามถวายพระพรชิ'ยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี เวลา ๐๙.๐๐น. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

๓. พิธีถวายเครื่องราชลักการะและจุดเทียนถวายพระพรขัย 
มงคล เริ่มเวลา ๐๗.๐๐น. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
การแต่งกาย: ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว

นายกกิ่งกาชาด/ประธานแม่บ้านมหาดไทย : ขุดไทย 
อมรินทร์ สีเหลือง

จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราฃทาน 
ประขาขน : ขุดสุภาพโทนสีเหลือง 

รับทราบ
เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที ่ ๒๘ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
ทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งครับ

รับทราบ
มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติ 

รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัย 
สามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ ท่านใดเห็นชอบขอมติครับ

/มติที่ประชุม...



- ๔ -

มติท่ีประขุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓

ระเบียบวาระท่ี ๔

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

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง 
ไม่เห็นขอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

- ไม่มี -

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๔๖๑-๒๔๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒/ ๒๔๖๒

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ข้าพเจ้า 
นายเจริญ อิฏฐผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ขอเสนอ 
ญัตติเพื่อพิจารณาดังนี้

- พิจารณาให้ความเห็นขอบแผนพัฒนาห้องถิ่น(พ.ศ.๒๔๖๑- 
๒๔๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๒/ ๒๔๖๒
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นขอบ 
แผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
๒/ ๒๔๖๒

หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ.๒๔๖๑ กระทรวงมหาดไทย พ ิจารณาแล้วเห ็นว่าเพ ื่อให้การ 
จ ัดทำแผนพ ัฒนาห ้องถ ิ่นขององค์กรปกครองส ่วนห ้องถิ่น มีความ 
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำนโยบายและข้อลังการ 
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปปฏิบัติได้อย่างรวดมากยิ่งขึ้น และ 
เพ ื่อให ้การจ ัดท ำแผน พ ัฒ น าขององค ์กรปกครองส ่วน ห ้องถ ิ่น  มี 
ระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และแผนพ ัฒนาภาค ตามระเบ ียบสำน ักนายกร ัฐมนตรีว ่าด ้วยการ 
บริหารเข ิงพ ื้นท ี่แบบบุรณาการ พ.ศ.๒๔๖๐ จึงได้ดำเนินการจัดทำ 
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส ่วนห ้องถ ิ่น(ฉบ ับท ี่ ๓) พ .ศ .๒๔๖๑ ซ ึ่งร ัฐมนตรีว ่าการ 
กระทรวงมหาดไทยได ้ลงนามในระเบ ียบด ังกล ่าว เม ื่อวันที่ ๒๔ 
กันยายน ๒๔๖๑ และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 
๓ ตุลาคม ๒๔๖๑ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเบีนด้นไป

“ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประขาขน การเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาห้องถิ่น ให ้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นดำเน ินการตาม 
ข้ันตอน ดังนี้

/ (๑)...



- ๔ -

จ่าเอกปวิซ สุวรรณโกศัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความ 
จำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณ ะกรรมการพ ัฒ น าท ้องถ ิ่น และป ระชาคม 
ท ้องถ ิ่นพ ิจารณาร่างแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่นท ี่เพ ิ่ม เต ิม สำหรับองค์การ 
บริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชปัญญัติสภา 
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๔๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบ 
แล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประขาซนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิ'บ 
จับนับแต่จันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

เหตุผล
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการพัฒนาและมีการ 

เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปีญหาและความต้องการของประชาชน 
เพ่ิมข้ึน ปัญหาและความต้องการดังกล่าวนั้น มีความเร่งด่วนจึงต้อง 
ได้รับการแล้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ 
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มี 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประซาซนได้อย่างยั่งยืน แต่ปรากฏว่า ยังมี 
ความจำเป็นที่จะต้องดำเนินแล้ไขปัญหาเร่งด่วน จึงได้ดำเนินการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๔๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ัง 
ท่ี ๒/ ๒๔๖๒ ข้ึน ตามสถานการณ์ความต้องการของประซาขนในพื้นที่ 
โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จึงเสนอต่อสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบ ต่อไป

รายละเอ ียด(ร ่าง)แผนพ ัฒ นาท ้องถ ิ่น(พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๒/ ๒๔๖๒ ปรากฏตามเอกสารที่ได้มอบให้ 
สมาซิกทุกท่านแล้ว และขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กล่าวในรายละเอียดครับ

ขอสวัสดีท่านประธานสภาๆ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอนำเสนอรายละเอียดโครงการ 
ที่เพิ่มเติม ดังนี้
เริ่มจากยุทศาสตร์การพัฒนาสังคม แผนงานการศึกษา จำนวน ๙ 
โครงการ ดังน้ี

๑. โครงการสานสัมพันธ์ครูผู้ปกครองสู่ช ุมชน งบประมาณ 
๔,๐๐๐.-บาท

เหตุผลและความจำเป็นของโครงการนี้ คือ เพื่อให้มีกิจกรรม 
ระหว่างครูและผู้ปกครองได้ร่วมกันพบปะพูดคุยหารือ เพื่อสามารถ 
ส่งเสริม แล้ไข และผลักดันให้เด็กได้เรียนรู้ควบคู่เป็นแนวทางเดียวกัน 
ท ั้งบ ้านและโรงเร ียน จ ึงขอเพ ิ่มเต ิมต ั้งแต ่ ป ีงบประมาณ ๒๔๖๓ - 
๒๔๖๔ รวม ๒ ปี รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท

/ ๒....
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๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 
งบประมาณ ๕,๐๐๐.-บาท

เหตุผลและความจำเป็นของโครงการนี้ คือ เพื่อให้นักเรียนเข้า 
ร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กเล็ก 
จึงขอเพิ่มเติมตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ รวม ๒ ปี รวมเป็น 
เงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท

๓. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างป้ญญา ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก อบต.ลานสกา งบประมาณ๑๐๐,๐๐๐.- บาท

เหตุผลและความจำเป็นของโครงการนี้ คือ เพื่อเตรียมความ 
พร้อมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ นอกจากความรู้ในห้องเรียน โดย 
น ำ เอ า ธ ร ร ม ช า ต ิร อ บ ต ัว ม า เป ็น เค ร ื่อ ง เล ่น  จ ึงข อ เพ ิ่ม เต ิม ใน  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. โครงการพ ัฒนาพ ักษะค ุณภาพช ีว ิตผ ู้เร ียน งบประมาณ 
๕,๐๐๐.-บาท

เหตุผลและความจำเป็นของโครงการนี้ คือ เพ่ือให้มีกิจกรรมใน 
การส ่งเสริมและพ ัฒนาน ักเร ียนครบทุกด ้าน จึงขอเพ ิ่มเต ิมต ั้งแต ่ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ -  ๒๕๖๔ รวม ๒ ปี รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท 

๕. โ ค ร งก าร พ ัฒ น าแ ร งจ ูงใจ ใฝ ่ส ัม ฤ ท ธ ี้ท างก าร ศ ึก ษ า 
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นของโครงการนี้ คือ เพื่อสร้างแรงจูงใจใน 
การเรียนให้กับนักเรียน จึงขอเพิ่มเติมตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ -  
๒๕๖๔ รวม ๒ ปี รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท

๖. โครงการอบรมให้ความรู้ในการแก้ไขปิญหายาเสพติดในเด็ก 
และเยาวชน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นของโครงการนี้ คือ เพื่อสร้างความรู้ความ 
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน จึงขอเพิ่มเติม 
ต ั้งแต่ ป ีงบ ป ระมาณ  ๒๕๖๓ - ๒ ๕ ๖ ๔ รวม ๒ ปี รวมเป ็น เง ิน  
๖๐,๐๐๐.-บาท

๗. โครงการผลิตสื่อและนวัตกรรม งบประมาณ ๕,๐๐๐.-บาท 
เหตุผลความจำเป็นของโครงการนี้ คือ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 

ผลิตสื่อและเรียนร้นวัตกรรมใหม่ๆ จึงขอเพิ่มเติมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ -  ๒๕๖๔ รวม ๒ ปี รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท

๘. โ ค ร ง ก าร จ ัด ก าร แ ข ่ง ข ัน ท าง ว ิช าก าร  งบ ป ระม าณ  
๒๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นของโครงการนี้ คือ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
มีการพัฒนาการเรียนด้านวิชาการ จึงขอเพิ่มเติมตั้งแต่ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ -  ๒๕๖๔ รวม ๒ ปี รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

๙. โครงการปีกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัด 
แยกขยะมูลฝอย(ผู้ช่วยเลขานุการ) และกำจัดของเสียอันตรายในชุมชน 
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.-บาท

/เหตุผล...



- ๗ -

เหตุผลความจำเป็นของโครงการนี้ คือ เพื่อส่งเสริมความรูใบ 
การจัดการขยะที่เก ิดในชุมชนอย่างเป็นระบบ จึงขอเพิ่มเติมตั้งแต่ 
ปีงบประมาณ ๒๔๖๓-๒๔๖๔ รวม ๒ ปี รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท 

ต่อไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งนํ้า แผนงานเคหะและ 
ชุมขน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. บริเวณถนนสายบ้านปาก 
แพรก-ในป ุด ช ่วงท ี่ ๑ หมู่ท ี่ ๗ ต ำบ ล ล าน ส ก า งบ ป ระม าณ  
๑๔๔,๐๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นชองโครงการนี้ คือ เพื่อให้เกิดความสะดวก 
ใน การระบ ายน ํ้า  จ ึงขอเพ ิ่ม เต ิม  ป ีงบประมาณ  ๒๔๖๒ เป ็นเงิน 
๑๔๔,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๔๔,๐๐๐.-บาท

๒. โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. บริเวณถนนสายบ้านปาก 
แพรก-ในป ุด ช ่วงท ี่ ๒ หมู่ท ี่ ๗ ต ำบ ล ล าน ส ก า งบ ป ระม าณ  
๑๗๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นของโครงการนี้ คือ เพื่อให้เกิดความสะดวก 
ในการระบายน ํ้า จ ึงขอเพ ิ่มเต ิมในปีงบประมาณ ๒๔๖๓ เป็นเงิน 
๑๗๐,๐๐๐.-บาท

๓. โครงการขยายท่อเมนประปา จากสามแยกต้นเงาะ ถึง ซอย 
บ้านนายเชยหมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นของโครงการนี้ คือ เพื่อต่อท่อส่งนํ้าให้กับ 
ประซาขนให้เพียงพอในการใช้อุปโภคและบริโภค จึงขอเพิ่มเติมใน 
ปีงบประมาณ ๒๔๖๓ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล.ปากทางซอยต้นมะม่วง หมู่ 
ท่ี ๔ ตำบลลานสกา งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท

เหตุผลความจำเป็นชองการจัดซื้อ คือ เพื่อให้เกิดความสะดวก 
ในการระบายน ํ้า จ ึงขอเพ ิ่ม เต ิมในป ีงบประมาณ  ๒๔๖๓ เป็นเงิน 
๑๔๐,๐๐๐.-บาท

๔. โครงการขยายท่อเมนประปา จากสายเขามอ ถึง สาย 
หนานฝน หมู่ท่ี ๔ ตำบลลานสกา งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นของการจัดซื้อ คือ เพื่อต่อท่อส่งนํ้าให้กับ 
ประซาซนให้เพียงพอในการใช้อุปโภคและบริโภค จึงขอเพิ่มเติมใน 
ปีงบประมาณ ๒๔๖๓ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท

ต่อไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน 
เคหะและชุมขน จำนวน ๑๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายซอยปากแพรก 
๒ -  ปากแพรก หมู่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา งบประมาณ ๑๒๒,๐๐๐.-บาท 

เหตุผลความจำเป็นของการจัดซื้อ คือ เพื่อให้ประซาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
จึงขอเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๔๖๒ เป็นเงิน ๑๒๒,๐๐๐.-บาท

/ ๒.โครงการ...
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๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายเขย หมู่ท่ี ๑ ตำบล 
ลานสกา งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นของการจัดซื้อ คือ เพื่อให้ประขาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
จึงขอเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐.-บาท

๓. โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายในเผียน-เขาวัง 
ช่วงท่ี ๒ หมู่ท่ี ๒ ตำบลลานสกา งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นของการจัดซื้อ คือ เพื่อให้ประขาฃนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จึงขอ 
เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายควนกลาง-เขาวัง 
หมู่ท่ี ๒ ตำบลลานสกา งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นของการจัดซื้อ คือ เพื่อให้ประซาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
จึงขอเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

๕. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยท่าเรือ หมู่ที่ ๓ ตำบล 
ลานสกา งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นของการจัดซื้อ คือ เพื่อให้ประขาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จึงขอ 
เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐.-บาท

๖. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยนายเทศ ต่อจากถนน 
คสล.เดิม หมู่ท่ี ๓ ตำบลลานสกา งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นของการจัดซื้อ คือ เพื่อให้ประซาฃนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จึงขอ 
เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

๗. โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก ซอยนายสมมุ่ง -  
ถนนซอยวังหงส์ หมู่ท่ี ๔ ตำบลลานสกา งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 

เหตุผลความจำเป็นของการจัดซื้อ คือ เพื่อให้ประซาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จึงขอ 
เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

๘. โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก ซอยนายขีพ -  เขา 
มอ ช่วงท่ี ๒ หมู่ท่ี ๕ ตำบลลานสกา งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นของการจัดซื้อ คือ เพื่อให้ประซาฃนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จึงขอ 
เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

๙. โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายสวนบ้านเก่า 
จากบ้านนางแต้ว แซ่ลิ้ม ถึง นํ้าตกหนานฝน หมู่ที่ ๕ ตำบลลานสกา 
งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นของการจัดซื้อ คือ เพื่อให้ประขาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จึงขอ 
เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐.-บาท

/โครงการที๑่๐...
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๑๐. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายนอกสวน-อ่าวไอ้แกลบ 
หมู่ท่ี ๖ ตำบลลานสกา งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นของการจัดซื้อ คือ เพื่อให้ประซาขนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จึงขอ 
เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๔๖๓ เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐.-บาท

๑๑. โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายห้วยนา -  บ้าน 
ในไร่ หมู่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นของการจัดซื้อ คือ เพื่อให้ประซาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จึงขอ 
เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๔๖๓ เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.-บาท

๑๒. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายเขาแค่ หมู่ท่ี ๗ ตำบล 
ลานสกา งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผลความจำเป็นของการจัดซื้อ คือ เพื่อให้ประซาซนมีความ 
สะดวกในการสัญจรและใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จึงขอ 
เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๔๖๓ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

ต่อไปเป ็นย ุทธศาสตร์การพ ัฒนาการเม ืองและการบริหาร 
แผนงานเคหะและขุมซนจำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.ลานสกา งบประมาณ 
๔๐๐,๐๐๐.-บาท

เห ต ุผลความ จำเป ็น ขอ งการจ ัดซ ื้อ  คือ เพ ื่อให ้เก ิดความ 
ปลอดภัยแก่นักเรียน จึงขอเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๔๖๓ เป็นเงิน 
๔๐๐,๐๐๐.-บาท

ต่อไปเป็นบัญชีเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการต่างๆ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) แล้ว แต่มี 
ข้อความหรืองบประมาณในบางโครงการไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึง 
มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. เดิม “โครงการจัดขบวนแห่รถผลาซาติงานเทศกาลมังคุด 
หวานและของดีลานสกา” งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้ังไว้ 
๑๑๐,๐๐๐.-บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔) เปลี่ยนแปลง 
ฉบับท่ี ๔ ผ๐๑ หน้า ๑๔ ลำดับที่ ๔)

เปลี่ยนแปลงเป็น
“โครงการส่งเสริมประเพณีมังคุดหวานและของดีลานสกา”

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้ังไว้ ๑๑๐,๐๐๐.-บาท แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๔๖๓ -  ๒๔๖๔”
เหต ุผลความจำเป ็นในการเปล ี่ยนแปลง คือ เพ ื่อเปล ี่ยนแปลงซ ื่อ 
โครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

๒. เดิม “โครงการจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ”
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้ังไว้ ๑๐,๐๐๐.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔)

/แผนงานการศึกษา...
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ท่ีประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภซน่ 
ประธานสภา อบต.ลาบสกา
ท่ีประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภซน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๕
นายบุญธรรม อาสน์สมโภขน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
ที่ประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภฃน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ค.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพิ่มเติม
ฉบับท่ี ๕ ผ๐๑ หน้า ๕ ลำดับที่ ๒

“โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ”
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้ังไว้ ๑๐,๐๐๐.-บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๓ -  ๒๕๖๔
เหต ุผลความจำเป ็นในการเปล ี่ยนแปลง คือ เพ ื่อเปล ี่ยนแปลงซ ื่อ
โครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

๓. เดิม “โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา”
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้ังไว้ ๗,๕๐๐.-บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี ๕ ผ๐๑ หน้า ๕ ลำดับที่ ๓)

เปลี่ยนแปลงเป็น
“โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา”

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้ังไว้ ๗,๕๐๐.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๓ -  ๒๕๖๔”
เห ต ุผลความจำเป ็นในการเปล ี่ยนแปลง คือ เพ ื่อเปล ี่ยนแปลงซ ื่อ 
โครงการให้ถูกต้องและสอดคล้องกับข้อเท็จจริง

รับทราบ
ขอให้ท่านสมาขิกทุกท่านพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนะครับ

รับทราบ
ต่อไปผมจะขอมติเห ็นขอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑- 

๒๕๖๔)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๒/ ๒๕๖๒ ท่านสมาขิกท่านใด 
เห็นขอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
คร้ังท่ี ๒/ ๒๕๖๒ ฉบับน้ี ขอมติครับ

มีมติเห็นขอบ จำนวน ๑๐ เสียง 
ไม่เห็นขอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

เร่ืองอื่นๆ
สมาขิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องอื่นๆแจ้งในที่ประชุม 

เขิญได้ครับ
- ไม่มี -
หากไม่มี ผมขอขอบคุณสมาขิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ผมขอปิดการประชุมครับ
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น

ลงขิอ....
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#

(นายวินิตย นิลกรรณ์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

คณะกรรมการตรวจรายงาบการประ

,  ^  ภลง'ซ อ ...^ นิ....:.............. ^ ! ^ .......

:ขม

. . - .ผ ้ตรวจรายงานการประขม
(บายระวิ มุขวัฒนิ)

* ^ V 'ลงซอ....................V ............................. ....ผัดรวจรายงานการประซม
(นางสิริขวัญ จันทร์ริบดี)

ลงซอ.....ไ๖ ^ . . . . .๖ .ป......................... ....ผัดรวจรายงานการประซม
(นายณรงค์ มาแก้ว)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้รับรองรายงานการประขุมแล้วเมื่อ วันที่.?!^เดือน.?วินิ.??.ไ:V?*...พ.ศ.๒๕๖๒
1

ล^ข ือ่...!^.^.!!.!!...... ผู้ตรวจรายงานการประขุม
(นายบุญธรรม อาสน์สมโภฃนิ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

*


