
บันทึกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ'บริหารส่วนตำบลลานสกา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๔๖๒ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ทั้งนี้ คณ ะกรรมการตรวจรายงานการประช ุมได ้ร ่วมก ันตรวจรายงานการประช ุมแล ้วเม ื่อ  
วันท่ี ๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๔๖๒ เวลา ๑ ๐ .๐ ๐ น. เปีนที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ารายงานการประชุมถูกต้อง 
เรียบร้อย จึงลงลายมือซื่อไว้เปีนหลักฐาน

ลำดับที่ ซ่ือ -  สกุล ลายมือซื่อ หมายเหตุ
๑ นายระวิ มุขวัฒน์

๒ นางสาวศิริขวัญ จันทร้ธิบดี

๓ นายณรงค์ มาแก้ว

*



รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

ผู้มาประขุม

ลำดับท่ี ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ หมายเหตุ
๑ นายบุญธรรม อาสน์สมโภขน์ ประธานสภา อบต.
๒ นายซัยยศ ทวีพล รองประธานสภา อบต.
๓ นายเดชภพ อิฎฐผล ส.อบต.หม่ที่ ๑
(̂ นายวีระ มุขโรจน์ ส.อบต.หม่ที่ ๑ ^ ร ^
๕ นายวรรณคดี เจยุภักดิ้ ส.อบต.หม่ที่ ๒ -
๖ นางขวัญเรือน วิลัยมาศ ส.อบต.หม่ที่ ๓ ไ(ฟว V---^
๗ นางประทุมวัลย์ บำเพิงรัตน์ ส.อบต.หม่ที่ ๓ ฬ ) เ ) ไ &า#ฯ ^
๘ นายสมศักดี้ ดำเนินผล ส.อบต.หม่ที่ ๔ 1 / 1 )1  / ๅ -  *0? -
๙ นายสุเบต นาคเกิด ส.อบต.หม่ที่ ๔

๑๐ นายสายัณห์ บุรณะพล ส.อบต.หม่ที่ ๕ / ! 1. ---โ
๑ ๑ นายระวิ มุขวัฒน์ ส.อบต.หม่ที่ ๖ * 2  1 2
๑๒ นางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดี ส.อบต.หม่ที่ ๖ -  จ า ด -
๑๓ นายณรงค์ มาแก้ว ส.อบต.หม่ที่ ๗
๑(^ นายวินิตย์ นิลกรรณ์ เลขานุการสภา อบต. ๆ ^ - /

ผู้ไม่มาประขุม

ลำดับที่ ซ่ือ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ หมายเหตุ
๑ นายว}•รน!กก เ^ ด ัก ก น .อ บ ก .นมน 2 - - • า -
๒ นาย}!มดักก กำเบน ย 1 น .อบก.นมน ^ ** '■ นา-'
๓ นานนาวสริซวชั ุ ดั๒1ร1บก น .ธบ ก .นมูน 6 - -ช า ก -
(5̂
๕
๖
๗

/ผู้เข้าร่วมประขุม.



- ๒-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่ ขื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ หมายเหตุ
๑ นายเจริญ อิฏฐผล นายก อบต.
๒ นายบรรจง น่านาผล รองนายก อบต. ห ^
๓ นายสุรสิทธ้ี วงศ์ผะดาย รองนายก อบต. 1
๔ นายคมสรรณ์ กิจบำเพ็ญ - เลขานุการนายก อบต.
๕ นายอัฏฐะพร จันทวาศ ผู้อำนวยการกองช่าง
๖ นางพัฃรีย์ รัตนสุภา หัวหน้าสำนักปลัด
๗ จ่าเอกปวิซ สุวรรณโกศัย นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผนชำนาญการ
ข ื่^ )

๘

*



- ๓ -

เริ่มประขุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประขุมพร้อมแล้ว นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาน 
สกา เชิญนายคมสรรณ์ กิจบำเพ็ญ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาน 
สกา ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี

I

ระเบียบวาระที่ ๑
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ท่ีประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลลานสกามาร่วมประชุม จำนวน ๑๐ คน
มีสมาซิกลาการประชุม จำนวน ๒ คน ดังน้ี 
๑. นายวรรณคดี เจยุภักดี้ ส.อบต.หมู่ท่ี ๒ 
๒. นายสมศักดิ้ ดำเนินผล ส.อบต.หมู่ที่ ๔ 
มีสมาชิกขาดการประชุม จำนวน ๑ คน ดังนี้ 
๑. นางสาวคิริขวัญ จันทร์ธิบดี ส.อบต.หมู่ที ่ ๖
รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลานสกาทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งครับ

มีสมาซิกท่านใดแก!ขเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติ 
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยวิ 
สามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ท่านใดเห็นขอบขอมติครับ

-เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - คน 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายเจริญ อิฏฐผล 
นายก อบต.ลานสกา

๔.๑ พิจารณาเห็นขอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ขอเชิญท่าน 
นายก อบต.ลานสกา ครับ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ข้าพเจ้า 
นาย เจร ิญ  อ ิฏฐผล นายกองค ์การบร ิห ารส ่วนตำบลลาน สกา ขอเสนอ 
ญัตติเพื่อพิจารณาดังนี้

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

/บันทึกหลักการ...



-  (ร ี1  -

จ่าเอกปวิซ สุวรรณโกศัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบการพิจารณาให ้ความเห็นขอบ  
แผนพัฒนาห้องถิ่น (พ .ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปล ี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ 
ประจำปี ๒๕๖๒

หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ ให้เพ ิ่มข ้อความต่อไปนี้เป ีนข้อ 
๒๒/ ๑ และข้อ ๒๒/ ๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ “ข้อ ๒๒/ ๑ 
เพื่อประโยชน์ของประซาซน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ 
เป ีนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภา 
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นขอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด ังกล ่าวให ้ผ ู้บร ิห ารท ้องถ ิ่น ประกาศใช ้ พร ้อมท ั้งป ีดประกาศให ้ 
ประขาขนทราบโดยเปีดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้,บริหาร 
ท้องถิ่นประกาศใช้”

เหตุผลความจำเป็น
เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาได้จัดทำ 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณตั้งไว้ ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ ปีละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจาก 
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมที่ดำเนินการโครงการดังกล่าวซึ่งทำให้มี 
ค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี 
ลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของไทย สามารถดำเนินการได้ด้วย 
ความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จึงมีความจำเป็นที่ 
จะต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)ให้
สอดคล้องกับความเป็นจริงต่อไป

รายละเอียดผมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เป็นผู้นำเสนอครับ

ขอสวัสดีท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
และหัวหน้าส่วนราขการทุกท่าน ผมขอนำเสนอรายละเอียดของ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๒ ดังน้ี

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ประกอบไป 
ด้วยโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงจำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๒.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

/เดิม...



นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน่ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

มติที่ประชุม

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

๑. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
งบประมาณ 'ในแผนพ ัฒ นาท ้องถ ิ่น (พ .ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) ตั้งไว้ 
๔๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
หน้าที่ ๖๗ ลำดับที่ ๕ ปี ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕

เปลี่ยนแปลงใหม่
๑. . โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

งบ ป ระมาณ ใน แผน พ ัฒ น าท ้องถ ิ่น (พ .ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) ตั้งไว้ 
๙๐.๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) ปี 
๒๕๖๓ -  ๒๕๖๕

รายละเอียดแผนงานโครงการปรากฏตามเอกสารที่ได้มอบให้ 
ท่านสมาชิกทุกท่านแล้วนะครับ

ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันพิจารณาแผนงานโครงการ 
ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 
๒ ประจำปี ๒๕๖๒ หากมีข้อพิจารณาอย่างไรขอให้นำเสนอได้เลยครับ

มีสมาชิกท่านใดมีข้อพิจารณาอย่างไรหรือไม่ครับ หากไม่มีผม 
จะขอมติ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ยกมือครับ

-เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง 
ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - คน

๔.๒ พ ิจารณ าอน ุม ัต ิจ ่ายขาดเง ินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี 
งบประมาณ ๒๕๖๓ ขอเชิญท่านนายก อบต.ลานสกา ครับ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ข้าพเจ้า 
นายเจริญ อิฏฐผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ขอเสนอ 
ญัตติเพื่อพิจารณาดังนี้

๒. พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ 
บันทึกหลักการและเหตุผล

พ ิจ าร ณ าพ ิจ าร ณ าอ น ุม ัต ิจ ่าย ข าด เง ิน ส ะ ส ม  ครั้งท ี่ ๑ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หลักการ
ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 

การเบ ิกจ ่าย การฝากเงิน การเก ็บรักษา เงิน และการตรวจเงินชอง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ “องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้ 
เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ 
ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม 
หรือกิจการที่เปีนการเพิ่มพูนรายได้ชององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

/หรือกิจการ...



จ่าเอกปวิข สุวรรณ'โกศัย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
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หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประซาซน ทั้งนี้ ต้อง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒) ได้ส่งเงิน 
สมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ 
ประเภท ตามระเบียบแล้ว (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให์ใซ้จ่ายเงินสะสมแล้ว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้น 
ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ ภายใน 
ระยะเวลาที่กำหนดให้การใซ้จ่ายเงินสะสมนั้น เป็นอันพับไป”

เหตุผลความจำเป็น
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 

มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการ 
ใช้จ่ายเงินสะสมซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก่ไฃบีญหาความเดือดร้อนของประซาขน และ 
สามารถนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้ 
อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสบุนการดำเนินการตาม 
นโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้ 
สอดคล้องก ับนโยบายของรัฐบาล ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑. ด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน ๒. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของขุมขน ๓. ด้าน 
เศรษฐกิจและสังคม ๔. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ๕. ด้านการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติ 
ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เพื่อดำเนินการแก่ไฃบีญหาความเดือดร้อนของประขาขนและเป็นไป 
ตามนโยบายของรัฐบาล ต่อไป

รายละเอียดผมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เป็นผู้นำเสนอครับ

ผมขอนำเสนอรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได ้ 
ดังน้ีนะครับ

เงินสะสม ยกมา ณ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
จำนวน ๑๙.๕๒๗.๓๕๓.๕๖ บาท

หัก
๑. เงินสะสมที่ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน หรือที่ 

สภาอนุมัติจ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน - บาท
๒. สำรองจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร โดยคำนวณจากฐาน 

เงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากรท้องถิ่น จำนวน ๓ เดือน (โดยประมาณการ)
เปนเงิน ๒,๘๓๖,๐๘๐.- บาท
๓. สำรองจ่ายกรณ ีสาธารณภัย ร้อยละ ๕ ของงบประมาณ 

รายจ่ายปีนั้น(๓๕,๕๙๕,๒๐๐ X ๕/ ๑๐๐) เป็นเงิน ๑,๗๗๙,๗๖๐.- บาท
จำนวนเงินคงเหลือเงินสะสม หักตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ แล้ว 

คงเหลือ เป็นเงิน ๑๔ ,๙๑๑,๕ ๑๓ .๕ ๖ บาท (สิบสี่ล ้านเก้าแสนหนึ่ง 
หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสามบาทห้าสิบหกสตางค์)

/รายละเอียด...
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รายละเอ ียดใน การขออน ุม ัต ิจ ่ายขาดเง ิน ส ะส ม ครั้งที่ ๑ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังน้ีครับ

๑. ตามบันทึกข้อความกองข่าง อบต.ลานสกา ท่ี ๑๙๗/ ๒๕๖๒ 
ลงวันท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง 
คร้ังท่ี ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ลาน 
สกา ใหม่ (นศ.ถ. ๑ ๖ ๑  - ๐๗) หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา เป ็นเง ิน 
๓๙๗,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวิเขียร 
รัตน์ (นศ.ถ. ๑๖ -  ๓๔) หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ 
บาท (สามแสนหกหม่ืนบาทถ้วน)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาแค ่ 
(นศ.ถ. ๑๖๑ -  ๓๑) หมู่ท่ี ๗ ตำบลลานสกา เป็นเงิน ๔๙๖,๐๐๐ บาท 
(ลี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ใสข่อ -  
หนานกระโจน (นศ.ถ. ๑๖๑ -  ๔๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลลานสกา เป็นเงิน 
๓๖๘,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ซอยจินตนา 
-  ต ้นมะขาม(นศ.ถ. ๑๖๑ -  ๒๘) หมู่ที่ ๖ ตำบลลานสกา เป็นเงิน 
๒๖๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหม่ืนสามพันบาทถ้วน)

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นายคณิต -  
ปลายน ํ้าราง (นศ.ถ. ๑๖ ๑ -  ๖๕)หมู่ที่ ๖ ตำบลลานสกา เป็นเงิน 
๔๔๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นมะม่วง -  
บางนํ้า'ใส (นศ.ถ. ๑๖ ๑ -  ๑๕) หมู่ที่ ๗ ตำบลลานสกา เป ็นเงิน 
๔๕๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังโบราณ 
(นศ.ถ. ๑๖๑ -  ๕๓) หมู่ท่ี ๖ ตำบลลานสกา เป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)

๙. โครงการบุกเบิกถนนพร้อมลงหินคลุก สายในเผียน -  นาย 
เขียน หมู่ท่ี ๒ ตำบลลานสกา เป็นเงิน ๔๗๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่น 
ลี่พันบาทถ้วน)

๑๐. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. คลองปุด พร้อมถนนนํ้า 
ล้น ถนนซอยศรีผกาอุทิศ หมู่ที ่ ๕ ตำบลลานสกา เป็นเงิน ๔๕๓,๐๐๐ 
บาท (สี่แสนห้าหม่ืนสามพันบาทถ้วน)

๑๑. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. คลองลำไม พร้อมถนน 
นํ้าล้น ถนนควนกลาง -  เขาว ัง หมู่ที่ ๒ ตำบลลานสกา เป ็นเง ิน 
๓๘๔,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

/ ๑๒...
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ท่ีประขุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภชน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา
นายบุญธรรม อาสน์สมโภขน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

มติท่ีประขุม

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

๑๒. โครงการขยายท ่อเมนประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลลานสกา 
เป็นเงิน ๑๐๗,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

๑๓. โครงการขยายท ่อเมนประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา 
เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑๔. โครงการขยายท ่อเมนประปาหมู่ท ี่ ๒ ตำบลลานสกา 
เป็นเงิน ๓๔๗,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๑๔. โครงการทำป้ายบอกขื่อขุมซน/บ้าน เป็นเงิน ๒๒๔,๐๐๐ 
บาท (สองแสนสองหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน)

๑๖. โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก อบต.ลานสกา หมู่ที่ ๑ ตำบลลานสกา เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท 
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รวมขอคบุมัติจ่ายขาดเงินสะสม คร้ังท่ี ๑ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๓ จำนวน ๑๖ โครงการ เป็นเงินรวม ๔.๘๙๑■ ๐๐๐ บาท 
(ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

รับทราบ
ขอให้ท่านสมาซิกทุกท่านร่วมกันพิจารณารายละเอียดของแต่ 

ละโครงการ หากมีฃ้อสงสัยหรือต้องการอภิปรายขอเชิญได้เลยครับ
มีสมาชิกท่านใดมีข้อพิจารณาอย่างไรหรือไม่ครับ หากไม่มีผม 

จะขอมติ ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม คร้ังท่ี ๑ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ จำนวน ๑๖ โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 
๔,๘๙๑,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ยกมือครับ

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๙ เสียง 
ไม่อนุมัติ - เสียง 
งดออกเสียง - คน

เรื่องอื่นๆ
สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประขุมท่านใดมีเรื่องอื่นๆแจ้งในที่ประชุม 

เชิญได้ครับ
ผมขอประขาสัมพันธ์และขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านร่วม 

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๔๖๒ ในวันท่ี ๑ ๑ พฤศจิกายน 
๒๔๖๒ และขอเชิญทุกท่านร่วมกันพัฒนาสถานที่จัดกิจกรรมบริเวณวัด 
นํ้ารอบล่าง ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็น 
ต้นไป

และประขาสัมพันธ์การรับสมัครนางนพมาศ งานลอยกระทง 
โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ -  ๘ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ ที่โรงเรียนวัดนํ้า 
รอบ ครับ

/ฃอฝาก...



- ๙ -

ขอฝากประซาสัมพันธ์อีก ๑ ข่าว ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี 
ว ัด เจด ีย ์ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และวัดน ํ้ารอบวันที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขอเชิญทุกท่านด้วยนะครับ

ที่ประขุม รับทราบ
นายบุญธรรม อาสน์สมโภฃน์ ที่ประขุมมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ประธานสภา อบต.ลานสกา
ท่ีประขุม
นายบุญธรรม อาสน์สมโภซน์ 
ประธานสภา อบต.ลานสกา

ไม่มี
หากไม่มี ผมขอขอบคุณสมาชิกและผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน 

ผมขอปิดการประขุมครับ
เลิกประขุมเวลา ๑๔.๕๐ น.

********************************ไ ***********

ลงข่ือ ผู้บันทึกการประขุม
(นายวินิตย์ นิลกรรณ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม

ลงข่ือ... 3 ...บัตรวจรายงานการประขม
(นายระวิ มุขวัฒน์)

ลงข่ือ... ...บัตรวจรายงานการประซม

ลงข่ือ..

(นางศิริขวัณ จันทร์ริบดี)4- ...บัตรวจรายงานการประขม
(นายณรงค์ มาแก้ว)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ได้รับรองรายงานการประขุมแล้วเมื่อ ว ันท ี่^.เด ือน.^.'??.?’.^.....พ.ศ.๒๕๖๒

ลงขื่อ............. 'เ / . .............................................................ผู้ตรวจรายงานการประขุม
(นายบุญ?(รรม อาสน์สมโภชน์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา


