เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานสภาฯ

- เมื่อถึงกาหนดเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจานวนสมาชิกสภาฯ ครบ
องค์ประชุมสภาฯ 8 คน นายสมพงษ์ สุภ าติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
นาแส่ง กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2
ประจาปี 2565 และเริ่มประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- ขอให้สมาชิกสภาอบต.นาแส่ง ช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ ประสบปัญหา
อุทกภัยทราบว่า รั้วบ้ าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสี ยหายจากอุทกภัย ทาง
ราชการไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้

ที่ประชุมสภาฯ

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภาฯ

- ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ตรวจรับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ซึ่งผ่านการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือไม่ ถ้าไม่มี ก็ขอมติจากที่ประชุมสภาฯ ว่าจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
หรือไม่ ซึ่งได้ตรวจนับองค์ประชุมสภาฯ แล้ว มีจานวน 8 คน ครบ

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติรั บ รองรายงานการประชุมสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลนาแส่ ง สมัยสามั ญ
สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เป็นเอกฉันท์ 8 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

- กระทู้ถาม (ถ้ามี)
- ไม่มี -

-2ระเบียบวาระที่ 4

- เรื่องพิจารณา
4.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อใบอนุญาตดูดทรายของ นายรัชพล อึ้งตระกูล

ประธานสภาฯ

- ด้วยสานักงานที่ดินจังหวัดลาปาง สาขาเกาะคา ได้ส่งหนังสือ ขอความร่วมมือนาเรื่อง
ขออนุญาตดูดทรายบรรจุวาระการประชุมสภาอบต.นาแส่ง ตามหนังสือ สานักงานที่ดิน
จังหวัดลาปาง สาขาเกาะคา ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 รายของนายรัชพล อึ้งตระกูล
พื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านสองแควพัฒนา ตาบลนาแส่ง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เนื้อที่
ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 60 ตาราวา เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการค้า ประจาปี 2566 ขอ
เชิญเลขานุการสภาอบต.นาแส่ง ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมสภา
อบต.นาแส่ง ทราบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ครับ

เลขานุการสภาฯ

- ครั บ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ย การอนุญาตให้ ดูดทราย พ.ศ. 2546 ข้อ
18(2) ในด้านการปกครองเช่น ความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทางเศรษฐกิจ
หรือทรัพยากรธรรมชาติ ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากการตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตต่อใบอนุญาตดูดทรายดังกล่าว อยู่ห่างจาก
หมู่บ้าน ชุมชน ประมาณ 2 - 4 กิโลเมตร ที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่สร้างปัญหาความ
เดือดร้ อนและไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด และคณะกรรมการระดับอาเภอได้ออก
ตรวจสอบพื้น ที่เ บื้อ งต้น ไปแล้ ว เมื่อ วั นที่ 18 ตุ ล าคม 2565 มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะ
อนุญาตให้ดูดทรายได้

ประธานสภาฯ

- ขอเชิญสมาชิกสภาอบต.นาแส่ง พิจารณา

นายยุรนันท์

- ส าหรั บ พื้ น ที่ บ้ า นสองแควพั ฒ นา อยู่ ห่ า งจากพื้ น ที่ ดู ด ทรายของผู้ ป ระกอบการ
ประมาณ 2 – 4 กิโลเมตร ประชาชนในหมู่บ้านไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

นางอานวยพร

- ถ้าหากหมู่บ้านไม่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินการของผู้ประกอบการ ก็เห็นสมควร
ให้ความเห็นชอบอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตดูดทรายได้

นายประเกียรติ

- เห็นควรให้ความเห็นชอบต่อใบอนุญาตดูดทรายได้ เพราะประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบและทางองค์การบริห ารส่ ว นตาบลนาแส่ ง จะได้ค่ าธรรมเนี ยมมาพั ฒ นา
เพิ่มขึ้น

-3ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนออะไรอีก ถ้าไม่มีก็ขอมติจากที่ประชมสภาอบต.นาแส่ง ว่าจะให้ความ
เห็ นชอบให้ นายรัช พล อึ้งตระกูล ต่อใบอนุญาตดูดทรายในแม่น้าวัง บ้านสองแคว
พัฒนา ตาบลนาแส่ง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือไม่

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง เห็นชอบให้ นายรัชพล อึ้งตระกูล ต่อใบอนุญาตดูดทราย ใน
แม่น้าวัง หมู่ที่ 5 บ้านสองแควพัฒนา ตาบลนาแส่ง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง เนื้อที่
ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน 60 ตาราวา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการค้า แต่ถ้าหากการดาเนินการ
ของผู้ประกอบการสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร จะต้องหยุดประกอบการ
และรีบดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว
4.2 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
ว่า ด้ วยการด าเนิน การของประชาชนในการเข้า ชื่อเสนอข้อบัญญัติ ท้องถิ่น พ.ศ.
2565 ”

ประธานสภาฯ

- ตามที่พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 มาตรา 9
วรรคสอง “ จานวนผู้เข้าชื่อยื่นคาร้อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคา
ร้อง วิธีการประกาศเชิญชวนและระยะเวลาดาเนินการของ ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกาหนดโดยความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่น”
ดังนั้ น จึงได้ออกระเบียบสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลนาแส่ ง ว่าด้ว ยการ
ดาเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ ท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ให้สมาชิก
สภาพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้แล้ว

ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ว่าด้วย
การดาเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
4.3 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
“ ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาแส่ง พ.ศ. 2565 ”

ประธานสภาฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 24 วรรคท้าย “ หลักเกณฑ์และ
วิธีการสาหรับประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่สภาท้องถิ่น

-4กาหนด ข้อ 117 วรรคท้าย “ ประธานสภาท้องถิ่นมีอานาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกาหนด ดังนั้น
จึงจาเป็นต้องออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ว่าด้วยการให้ประชาชน
เข้าฟังการประชุมและปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง พ.ศ. 2565 จึง
ขอให้ที่ประชุมสภาอบต.นาแส่ง ช่วยกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุมสภาฯ

- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง “ว่าด้วยการ
ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
พ.ศ. 2565”

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

นายกอบต.นาแส่ง

- ผลการประชุม กชภอ. ได้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัย
ด้านพืช บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 1 ตาบลนาแส่ง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง จานวน
25 ราย เป็นเงิน 168,300.-บาท
- สาหรับของบ้านนาแก้วตะวันออกและบ้านสองแควพัฒนา จะต้องรอประกาศภัยและ
เข้าในรอบต่อไป

ที่ประชุมสภาฯ

- รับทราบ

ประธานสภาฯ

- มีท่านใดจะเสนออะไรอีก ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาอบต.นาแส่ง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้

ขอปิดประชุม

- เวลา 14.00 น.

สิบเอก

ผู้จดบันทึกการประชุม
(สวัสดิ์ อุประนัน)
เลขานุการสภาอบต. นาแส่ง
ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

-5คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่
................................................... ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 มีเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)
ประธานกรรมการ
(นายประเกียรติ กันธิมา)
สมาชิกสภาอบต. นาแส่ง หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิคม ต๊ะโน)
สมาชิกสภาอบต. นาแส่ง หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายประวิณ จีปน)
สมาชิกสภาอบต. นาแส่ง หมู่ที่ 6

-6สภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่..............................
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)
(นายสมพงษ์ สุภาติ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2565
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
************************************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสมพงษ์
นางอานวยพร
นายไพศาล
นายประเกียรติ
นางทรายทอง
นายยุรนันท์
นายประวิณ
นายนิคม

สุภาติ
แสงแก้ว
สอนอินต๊ะ
กันธิมา
ทานุชิต
อินพรม
จีปน
ต๊ะโน

ประธานสภา อบต.นาแส่ง
รองประธานสภา อบต.นาแส่ง
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา อบต.นาแส่ง หมู่ที่ 8

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายประดิษฐ
นายสมบูรณ์
นายพรทรัพย์
นายสมพร
สิบเอกสวัสดิ์
นางสาวจารุวรรณ
นางสาววรรณทะณีย์
นายสาคร

ปงหาญ
ถิ่นนคร
คาปัน
จันทร์ทวี
อุประนัน
ปันทะโชติ
ฆะบูชา
ศรียอด

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลนาแส่ง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง

