
บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ทั้งนี้ คณ ะกรรมการตรวจรายงานการประข ุมได ้ร ่วมก ันตรวจรายงานการประข ุมแล ้วเม ื่อ  
วันที่ ๒0 เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑ ๐ .๐ ๐ น. เป็นที,เร ียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ารายงานการประขุมถูกต้อง 
เรียบร้อย จึงลงลายมือขื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลำดับที่ ข่ือ -  สกุล ลายมือขื่อ หมายเหตุ
๑ นายระวิ มุขวัฒน่ .ว ัเ  ป*!-
๒ นางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดื 1& -
๓ นายณรงค์ มาแก้ว



รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓0 น.
ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ผู้มาประขุม

ลำดับที่ ซ่ือ -  สถุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ หมายเหตุ
๑ นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ ประธานสภา อบต. ^ ฝ ^ ^
๒ นายขัยยศ ทวีพล รองประธานสภา อบต.
๓ นายเดชภพ อิฎฐผล ส.อบต.หม่ที่ ๑
๔ นายวีระ มุขโรจน์ ส.อบต.หม่ที่ ๑
๕ นายวรรณคดี เจยุภกด ส.อบต.หม่ที่ ๒ —
๖ นางขวัญเรือน วิสัยมาศ ส.อบต.หม่ที่ ๓ /  V
ฟ นางประทุมวัลย์ บำเพิงรัตน์ ส.อบต.หม่ที่ ๓ V ^ 1 /

๘ นายสมศักดิ๙ ดำเนินผล ส.อบต.หม่ที่ ๔
๙ นายสุเบต นาคเกิด ส.อบต.หม่ที่ ๔ ป น ่^ 4 ๔

๑๐ นายสายัณห์ บุรณะพล ส.อบต.หม่ที่ ๕ /  ^ ' ' '  .
๑๑ นายระวิ มุขวัฒน์ ส.อบต.หม่ที่ ๖
๑๒ นางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดี ส.อบต.หม่ที่ ๖
๑๓ นายณรงค์ มาแก้ว ส.อบต.หม่ที่ ๓) \  \ ^^ —
๑๔ นายวินิตย์ นิลกรรณ์ เลขานุการสภา อบต.

ผู้ไม่มาประขุม

ลำดับที่ ซ่ือ -  สถุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ หมายเหตุ
๑ นายวรรฒ™ เภศํค ป ็.'เบ ฅ .หมุ^ 2 -
๒ นางป!,ะเม ว •ัย  บาเขงรคํน * .1 บ ค.'ฒ ุห  3 ■ฒ*

๓
๔
๕
๖
๗

/ผัเข้าร่วมประขุม...



ผู้เข้าร่วมประขุม

ลำดับที่ ขื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลา*4*อขื่!น— หมายเหตุ
๑ นายเจริญ อิฏฐผล นายก อบต. - .  ^
๒ นายบรรจง นำนาผล รองนายก อบต. / / ^ / ฯ
๓ นายสุรสิทธี้ วงศ์ผะดาย รองนายก อบต.

นายคมสรรณ์ กิจบำเพ็ญ เลขานุการนายก อบต. -  -
๕ นายจตุรงค์ เทวเดช รองปลัด อบต. -  -
๖ นายอัฏฐะพร จันทวาศ ผู้อำนวยการกองช่าง
๗ นางวิภาณี บุญรอด ผู้อำนวยการกองคลัง ( \ -  .
๘ นางพัชรีย์ รัตนสุภา หัวหน้าสำนักปลัด
๙ จ่าเอกปวิข สุวรรณโกศัย นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนชำนาญการ
๑๐



- ๓ -

เริ่มประขุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประขุมพร้อมแล้ว นายบุญธรรม อาสน์สมโภขน่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาน 
สกา เชิญนายบรรจง นำนาผล จุดธูปเทียนบูขาพระรัตนตรัย และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
ได้กล่าวเปิดการประขุมตามระเบียบวาระ ด้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
นายบุญธรรม อาสน์สมโภขน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ท่ีประขุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ที่ประขุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประขุมทราบ
แจ้งให้ที่ประขุมทราบว่าในวันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลลานสกาขาดการประขุม จำนวน ๒ ท่าน คือ
๑. นายวรรณคดี เจยุภักดี๙ ส.อบต. หมู่ท่ี ๒
๒. นางประทุมวัลย์ บำเพิงรัตน์ ส.อบต. หมู่ท่ี ๓
รับทราบ
เร่ืองต่อไป สืบเนื่องจากนางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดี สมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา หมู่ท่ี ๖ ได้ขาดการประขุมสภา 
ติดต่อกันเบีนจำนวน ๓ คร้ัง คือ

๑. การประขุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒. การประขุมสมัยวิสามัญ สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี 
๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒

๓. การประขุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อ 
วันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

แต่เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดี 
ได้ยื่นใบลากิจต่อประธานสภาฯชี้แจงเหตุที่ขาดการประขุมเนื่องจากมี 
ความจำเปีนในการพานายสุภาพ ดำสงค์ ซึ่งเปีนลุงที่ปวยด้วยโรคมะเร็ง 
และอยู่ในความดูแลโดยตรงเนื่องจากลูกๆทำงานอยู่ต่างจังหวัด เข้ารับ 
การรักษาโดยใช้เคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลมหาราช ระหว่างวันที่ ๒๙ -  
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และได ้แนบเอกสารหลักฐานมาด ้วยแล ้ว 
ได ้พ ิจารณ าเหต ุผลความจำเป ีนด ้งกล ่าวแล ้วจ ึงเห ็นควรอน ุญาตให ้ 
นางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดี ลาการประขุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ 
เม ื่อ ว ัน ท ี่ ๓ ๐ พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒ ๕ ๖๒  ถ ูก ต ้อ ง ต า ม ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลา ของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร 
ท้องถ่ิน และสมาซิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ เนื่องจากมีเหตุอัน 
ควรกรุณา มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเปีนอย่างอื่นหรือไม่

รับทราบ/ไม่มีผู้ใดมีค'วามเห็นเพ่ิมเติม 
เรื่องรับรองรายงานการประขุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๓๐ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกาทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งครับ

/ที่ประขุม...



ท่ีประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

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

รับทราบ
มีสมาชิกท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติ 

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัย 
วิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ท่านใดเห็นขอบขอมติครับ

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๐ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ข้าพเจ้า 
นายเจริญ อิฏฐผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ขอเสนอ 
ญัตติเพื่อพิจารณาดังนี้

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕)

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นขอบ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

หลักการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง 

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซ ักซ ้อมแนวทางการทบทวน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -- ๒๕๖๕)ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น เห ็นว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ 
กล ุ่ม จ ังห ว ัดแบ บ บ ูรณ าการ พ .ศ .๒๕๕๑ ม าตรา ๑ ๙  วรรคสาม 
กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
และประกาศใช้แล้ว การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท ้องถ ิ่นและการดำเน ินก ิจการของจ ังหว ัดและหน ่วยงานของรัฐท ี่ 
เก ี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบกับ 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณา 
การ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗ กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม 
จังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบีจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) มีความสอดคล้องและ 
เช ื่อมโยงก ับแผนพ ัฒ นาจ ังห ว ัด  แผนพ ัฒ นากล ุ่มจ ังหว ัด  รวมทั้ง 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่ม 
จังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

/และงบประมาณ...



-  ๕ -
และงบประมาณ ในพ ื้นท ี่ได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ อ ันจะก่อให ้เก ิด 
ประโยชน์สูงสุดให้กับประขาซน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ซักซ้อมแนว 
ทางการจัดทำแผนพัฒนา พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นระยะเวลาห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) โดยให้องค์การปกครองส่วน 
ท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก ี่ยวข้อง เพ ื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา 
ท้องถิ่น รับทราบป้ญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็น 
ที่เก ี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบ ัต ิท ี่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพ ื่อนำมา 
กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานใน 
การพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน 
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณ ะกรรมการสน ับสน ุนการจ ัดทำแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่น  
รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพ ื่อจัดทำร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๓. คณ ะกรรมการพ ัฒ นาท ้องถ ิ่นพ ิจารณ าร ่างแผนพ ัฒ นา 
ท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๔. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง 
แผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่นต ่อสภาองค์การบริหารส ่วนตำบล เพื่อให้ความ 
เห ็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพ ิจารณาอนุมัต ิและประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕

๕. หลังจากดำเนินการตามข้อ ๑ -  ๔ แล้วให้ดำเนินการตาม 
ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๑

เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/  

ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ 
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)ชององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาจึงได้ดำเนินการตาม 
ขั้นตอนชองหนังสือสั่งการฉบับดังกล่าว ซึ่งได้รวบรวมบีญหาความ 
ต้องการชองประชาชนในพื้นที่ตำบลลานสกา และจัดลำดับความสำคัญ 
และความเร่งด่วนชองบีญหามาจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อบรรจุในร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ ) ฉบับนี้ โดยจำแนกตาม 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาน 
สกา จึงเสนอต่อสภาองค ์การบริหารส ่วนตำบลลานสกา เพื่อให้ที่ 
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

รายละเอ ียด(ร ่าง)แผนพ ัฒ นาท ้องถ ิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
ปรากฏตามเอกสารที่ได้มอบให้สมาซิกทุกท่านแล้ว และขอมอบหมาย 
ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกล่าวในรายละเอียดครับ

/จ่าเอกปวิข...
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จ่าเอกปวิข สุวรรณโกศัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

ท่ีประชุม

ขอสวัสดีท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอนำเสนอรายละเอียดชอง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) ดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)ขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลลานสกา ประกอบไปด้วย ๔ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ด้านกายภาพ 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๓. ประชากร 
๔. สภาพทางสังคม 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๗. เศรษฐกิจพอเพียง(ด้านเกษตรและแหล่งนํ้า)
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนท่ี ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนท่ี ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
๒. บัญขีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนท่ี ๔ การติดตามประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นใน 

อนาคต
ซึ่งในการจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 

ชององค ์การบ ร ิห ารส ่วน ตำบ ลลาน สกาฉบ ับ น ี้ ได ้นำข ้อม ูลจาก 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) และแผนฯฉบับเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข ทุกฉบับ มาทบทวนปรับใช้โดยพิจารณาให้มีความ 
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
เขตจังหวัด(องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช) ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม 
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๘๐)

รับทราบ

/นายบุญธรรม...
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นายบุญธรรม อาสน์สมโภซน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ท่ีประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภขน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

มติที่ประชุม

นายบุญธรรม อาสน์สมโภขน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายเจริญ อิฏฐผล 
นายก อบต.ลานสกา

ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์ 
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) อีกครั้ง หากมี 
ข้อเสนอแนะหรือเห็นควร ปรับปรุงแก้ไข อย่างไร ขอเชิญได้ครับ

ได้พิจารณารายละเอียด/ใม่มีผู้เสนอแนะเพิ่มเติม
หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมผมจะขอมติเห็นชอบ 

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา และประกาศใช้เพื่อเป็นกรอบใน 
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ ิ่มเต ิม 
และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป ขอมติครับ

มีมติเห็นขอบ จำนวน ๑๐ เสียง 
ไม่เห็นขอบ - เสียง 

งดออกเสียง - เสียง
๔.๒ ขออนุมัต ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ คร้ังท่ี ๑๓/ ๒๕๖๒ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จำนวน ๒ โครงการ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ข้าพเจ้า 
นายเจริญ อิฏฐผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ขอเสนอ 
ญัตติเพื่อพิจารณาดังนี้

- ขออน ุม ัต ิโอนงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  
๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๓/ ๒๕๖๒ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ 
โครงการ
บ ันท ึกหลักการและเหต ุผล ประกอบการพ ิจารณ าอน ุม ัต ิการโอน 
งบ ป ร ะ ม าณ ร าย จ ่าย ป ร ะ จ ำป ี งบ ป ระม าณ  พ .ศ .๒๕๖๒ (ครั้งที่ 
๑๓/ ๒๕๖๒)

หลักการ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกามีความจำเป็นในการ 

โอนงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ 
๑๓/ ๒๕๖๒) ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ผู้บริหารจึง 
นำเสนอบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
(ครั้งที่ ๑๓/ ๒๕๖๒) เพ ื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความ 
เห็นชอบ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ี 
ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล
ตามข ้อบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ี พ.ศ. 

๒๕๖๒ “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคลองหัว 
นอน (นศ.ถ.๑๖๑ - ๐๒) หมู่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา

/จังหวัดนคร...
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ท่ีประชุม
จ่าเอกปวิข สุวรรณโกศัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนๆ

จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณตั้งไว้ ๒๖๖,๐0๐ บาท” ซึ่งต่อมา 
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งก่อสร้างในพื้นที่ซํ้าซ้อน 
ก ับถนนสายด ังกล ่าว ทำให ้องค ์การบริหารส ่วนตำบลลานสกาไม ่ 
สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ จึงพิจารณาป้ญหาความเดือน 
ร้อนของประซาซนซึ่งได้เสนอผ่านเวทีประชาคมระดับตำบล ในการ 
ประช ุมประชาคมเพ ื่อการจ ัดทำแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -  
๒๕๖๔ )เพ ิ่ม เต ิม  เป ล ี่ยน แป ลง ครั้งท ี่ ๒/ ๒๕๖๒ เม ื่อวันท ี่ ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการกำนันตำบลลานสกา ได้เสนอโครงการ 
จำนวน ๒ โครงการ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและโอนไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ดังนี้

๑. โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. บริเวณถนนสาย 
บ้านปากแพรก-ในปุด ช่วงที่ ๑ หมู่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา งบประมาณ 
๑๔๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายซอย 
ปากแพรก ๒ -  ปากแพรก หมู่ที่ ๗ ตำบลลานสกา งบประมาณ 
๑๒๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

จึงเสนอมาเพื่อให้ที่ประชุมสภาพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ 
ต่อไป รายละเอียดการโอนงบประมาณขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและ 
แผนฯเป็นผู้ซี้แจงรายละเอียดครับ

รับทราบ
ขอนำเสนอรายละเอียดในการโอนงบประมาณดังนี้นะครับ
โอนลดจาก
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ 

ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 
คลองห ัวน อน (น ศ.ถ.๑ ๖ ๑ -๐ ๒ )หมู่ที่ ๗ ตำบ ลลาน ส กา จำนวน 
๒๖๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
ซอยคลองหัวนอน(นศ.ถ.๑๖๑-๐๒)หมู่ที่ ๗ ตำบลลานสกา ผิวจราจร 
ยาว ๑๐๐ เมตร (เริ่มจากห้วยนายแนบ วัฒนวิถี ถึงบริเวณสวนหน้า 
บ ้านนายเจริญ มาแก้ว) กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน 
คลุก ๒ ข้าง รวม ๙ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน 
และรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกากำหนด

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
๑. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. บริเวณถนน 
สายบ้านปากแพรก-ในปุด ช่วงท่ี ๑ หมู่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา จำนวน 
๑๔ ๔ ,0๐0 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายปากแพรก - ในปุด ช่วงท่ี ๑ หมู่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา 
โดยทำการวางท่อระบายนํ้า คสล.ช้ัน ๓ ขนาด ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร

/จำนวน...



- ๙ -

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

มติที่ประขุม

ระเบียบวาระที่ ๕
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
นายบรรจง นำนาผล 
รองนายก อบต.ลานสกา

จำนวนรวม ๔๕ ท่อน (จุดเริ่มตันบริเวณบ้านนางขวัญเรือน เจริญผล 
ถึงบริเวณหน้าบ้านนายอนันต์ เขนย) พร้อมดินถมหลังท่อปรับระดับ 
บางฃ่วง จำนวน ๒๐ ลบ.เมตร พร้อมติดตั้งบีายประซาสัมพันธ์ ๑ บีาย 
รายละเอียดตามปริมาณงานและแผนผังตามที่องค์การบริหารส่วน 
ตำบลลานสกากำหนด

๒. แผนงานเคหะและชุมขน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายซอย 
ปากแพรก ๒ -  ปากแพรก หมู่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา จำนวน ๑๒๒,๐๐๐ 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายซอยปากแพรก ๒ 
- ปากแพรก หมู่ที่ ๗ ตำบลลานสกา โดยทำการบุกเบิกถนนยาว ๒๐๐ 
เมตร (เริ่มจากแยก ถนนสายซอยปากแพรก ๒ ถึงบริเวณสวนนายบุญ 
พา มัซฌิกะ) กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง 
เมตร พร้อมดินถมปรับระดับบางช่วง จำนวน ๒๐ ลบ.เมตร พร้อมลงผิว 
จราจรหินคลุก ยาว ๒๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร จำนวนหินคลุกไม่ 
น ้อยกว่า ๘๐ ลบ.เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น ้อยกว่า ๘๐๐ ตางรางเมตร 
พร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ 
แถวๆละ ๗ ท่อน และวางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาด ๑ .๐๐ X๑.๐๐ 
เมตร จำนวน ๑ แถวๆละ ๗ ท่อน พร้อมเกลี่ยเรียบตลอดสาย พร้อม 
ติดตั้งบีายประซาสัมพันธ์ ๑ บีาย รายละเอ ียดตามปริมาณงานและ 
แผนผังตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกากำหนด

ขอให้ท่านสมาขิกทุกท่านพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนะครับ 
หากมีข้อเสนอแนะอย่างไรสามารถนำเสนอได้ครับ

รับทราบ
หากไม่มีสมาขิกท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมผมจะขอมติอนุมัติ 

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คร้ังท่ี 
๑๓/ ๒๕๖๒ สมาขิกสภาท่านใดอนุมัติกรุณายกมือครับ

มีมติอนุมัติ จำนวน ๑๐ เสียง 
ไม่อนุมัติ - เสียง 

งดออกเสียง - เสียง
เรื่องอื่นๆ

สมาขิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมืเริ่องอื่นๆแจ้งในที่ประชุม 
เชิญได้ครับ

ผมขอประชาสัมพันธ์งานเดินวิ่งการกุศล “วังหงส์ลานสกามินิ 
มาราธอน ๒๐๑๙”ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพ่ือส่งเสริม 
การท่องเที่ยวและสนับสบุนส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวขนในพื้นที่ 
ตำบลลานสกา ดำเนินการโดยขมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดวังหงส์ ผู้สนใจ 
สามารถสมัครได้ที่ โรงเรียนวัดวังหงส์ หรือที่ทำการ อบต.ลานสกา และ 
ขอความร่วมมือพัฒนาตัดหญ้าริมถนนเส้นทางที่ใข้ในการแช่งขัน ใน 
วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

/ที่ประชุม...



- ๑๐ -

ที่ประชุม รับทราบ
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ ที่ประชุมมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ประธานสภา อบต.ลานสกา
ที่ประชุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น.

หากไม่มี ผมขอขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมขอปิดการประชุมครับ

******************************

๖

ลงขื่อ......................................................ผู้บันทึกการประชุม
(นายวินิตย์ นิลกรรณ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประขม

ลงข่ือ.. • ^ ' บ .ั.... - ว ัเ ป , ............
(นายระวิ มุขวัฒน์)

....ผัดรวจรายงานการประชม

ลงข่ือ..
(นางคิริขวัญ จันทร์ธิบดี)

....ผัดรวจรายงานการประขม

ลงข่ือ.. . . . 0 ^ ๙ โ ..........................

(นายณรงค์ มาแก้ว)
....ผัดรวจรายงานการประซม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วเมื่อ วันท่ี.5 ^ เด ือน .^^ไ?)^....พ.ศ.๒๙๖๒

ลงขื่อ.............เ̂ / . ................ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา


