
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕64 
เมื่อวันที่  24 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
***************************** 

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น.                          

ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชือ่ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายวิทยา ทอ ทองบัว ประธานสภา อบต.ดอนสัก วิทยา     ทองบัว  

2. นายพิมล ทอ วงศ์ปาน รองประธานสภา อบต.ดอนสัก พิมล      วงศ์ปาน  

3. นายสุเมธ          สงสุวรรณ ปลัด อบต. เลขานุการสภา สุเมธ      สงสุวรรณ  

4. นายอรุณ บัวแก้ว ส.อบต. หมู่ที่  1 อรุณ      บัวแก้ว  

5. นายวัชรินทร์            พัฒน์ทอง ส.อบต.  หมู่ที่ 1 วัชรินทร์   พัฒน์ทอง  

6. นางกัญญา ขลิบเคลื่อน ส.อบต. หมู่ที่  4 กัญญา    ขลิบเคลื่อน  

7. นายณัฐวุฒิ โภชนา ส.อบต. หมู่ที่  9 ณัฐวุฒิ    โภชนา  

8. นายสุนทร              รอดเกิด ส.อบต. หมู่ที่  9 สุนทร    รอดเกิด  

9. นายอมรเทพ            อินทร์เนื่อง ส.อบต.  หมู่ที่ 10 อมรเทพ  อินทร์เนื่อง  

10. นายสุวิทย์                คงโอ ส.อบต. หมู่ที่  11 สุวิทย์     คงโอ  

11. นายเลิศเชาว์     แซ่เล้า ส.อบต.หมู่ที่ 11 เลิศเชาว์   แซ่เล้า  

12. นายฐปนรรฆ์           แก้วมณี ส.อบต.หมู่ที่ 12 ฐปนรรฆ์  แก้วมณี  

13. นายอัครเดช นาคมณี ส.อบต. หมู่ที่  12 อัครเดช   นาคมณี  

14. นายสมบัติ สรษณะ ส.อบต. หมู่ที่  13 สมบัติ     สรษณะ  

15. นายธีระ                ใจรักษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 14 ธีระ       ใจรักษ์  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายสายันต์         แย้มอ่วม ส.อบต. หมู่ที่ 4  

 

 

 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายศักดิ์สินธุ์      ขันแข็ง นายก ศักดิ์สินธุ์   ขันแข็ง  

2. นายนิโรจน์ ดิษฐเดช รองนายกฯ นิโรจน์     ดิษฐเดช  

3. นายสุเมธ สงสุวรรณ ปลัด สุเมธ       สงสุวรรณ  

4. นายนันทวุฒิ โอชารส ผอ.กองช่าง นันทวุฒิ    โอชารส  

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น. 

   เมื่อองค์ประชุมครบ เลขานุการให้สัญญาณแก่สมาชิกสภาเข้าห้องประชุมเมื่อครบองค์
   ประชุมแล้ว ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จุดธูปเทียนบูชาพระ
   รัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
   เปิดประชุมสภาตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวิทยา  ทองบัว แจ้งสมาชิกสภาฯจ านวน 9 รายได้ยื่นเรื่องให้นายอ าเภออนุญาตเปิดประชุมสภาสมัย 
ประธานสภาฯ วิสามัญ สมัยที่1/2564 เพ่ือพิจารณาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ความเดือดร้อนฯลฯ ของ

ประชาชน ซึ่งนายอ าเภอดอนสักได้แจ้งอนุญาตให้เปิดประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 
1 ประจ าปี 2564 ตามหนังสือที่  สฎ0023.15/13ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564                                                                                              
ตามประกาศอ าเภอดอนสักดังนี้ ประกาศอ าเภอดอนสัก เรื่องอนุญาตเปิดประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่1/2564 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ขออนุญาตเปิด
ประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2564 เพ่ือพิจารณาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ความ
เดือดร้อนของประชาชนใน เขตองค์การบริหารส่ วนต าบลดอนสัก  เกี่ ยวกับ 
สาธารณูปโภค น้ ากิน น้ าใช้ การเดินทางสัญจรของราษฎรที่จะต้องให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสักให้ความเห็นชอบและอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และพิจารณาให้
ความเห็นชอบเรื่องอ่ืนๆตามอ านาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 
2564 เป็นเวลาไม่เกิน 15 วันนั้น  
นายอ าเภอดอนสักพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนสักอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่7) พ.ศ.2562 จึงให้
เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
นายวิทยา ทองบัว   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4ประจ าปี2563 เมื่อวันที่  30  
ประธานสภาฯ            ธันวาคม  ๒๕63   
นายสุเมธ  สงสุวรรณ อ่านรายงานการประชุมและให้สมาชิกฯตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
ปลัด/เลขานุการฯ ประชุม 
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นายวิทยา ทองบัว   มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่(ไม่มี)ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจ าปี 2563 เมื่อ     

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติเรื่องก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 และสมัยแรกประจ าปี 
พ.ศ.2565 

นายวิทยา  ทองบัว เชิญเลขานุการสภาได้น าเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักตามหลักการและ 
ปลดั/เลขานุการสภา  เหตุผล  

   หลักการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
   2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
   ประจ าปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจ าปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม 
   สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
   สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
   แรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมี
   มติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ใน
   ที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

               เหตุผล 
    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
   แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554จึงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดสมัย
   ประชุมสามัญประจ าปี2564 ว่ามีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีมี
   ก าหนดกี่วัน และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี2565
   พร้อมทั้งก าหนดว่ากี่วัน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาก าหนด
 วันประชุมต่อไป ด้วยเหตุที่สภาฯมิได้มีการประชุมสมัยสามัญครั้งแรกประจ าปี 2564  

จึงได้น ามาปรึกษาก าหนดวันในการประชุมครั้งนี้ 

นายวิทยา  ทองบัว สมาชิกท่านใดจะประสงค์น าเสนอการก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจ าปี  
ประธานสภาฯ 2564 มีกี่สมัย สมัยละกี่วัน แต่ละสมัยเริ่มเมื่อใด และสมัยแรกประจ าปี 2565 ตั้งแต่

เมื่อใด 

นายพิมล  วงศ์ปาน ผมขอเสนอให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญจ านวน 4 สมัย สมัยหนึ่งจ านวน 15 วัน โดย 
สมาชิกหมู่2 ก าหนดการแต่ละสมัยดังนี้ 
 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่   2 ประจ าปี 2564  ตั้งแต่วันที่  14-28 

มิถุนายน 2564 
 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่   3 ประจ าปี 2564   ตั้งแต่วันที่ 13-27 

สิงหาคม 2564 
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 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2564         ตั้งแต่วันที่  15-29 

ธันวาคม 2564   
สมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี 2565      ตั้งแต่วันที่  14-28 
กุมภาพันธ์ 2565 
 

นายวิทยา  ทองบัว สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอย่างอ่ืนหรือแก้ไขวันประชุมดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
ประธานสภาฯ  
นายธีระ  ใจรักษ์ ผมขอสอบถามสมาชิกภาพของนายวัชรินทร์ พัฒน์ทอง สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ว่าขาด 
ส.อบต.หมู่ที่ 14 สมาชิกภาพหรือยังกรณีเจ้าหน้าที่ต ารวจได้จับกุมข้อหาคดียาเสพติด ทั้งนี้เพ่ือจะได้ไม่มี

ปัญหาในการลงชื่อเข้าประชุมและใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน 
นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี ผมขอเรียนว่ากรณีของนายวัชรินทร์ พัฒน์ทองไม่น่าจะหมดสมาชิกภาพเหตุเพราะมี 
ส.อบต.หมู่ที่ 12 กฎหมายว่ากรณีโดนจับกุมในข้อหาเสพยากฎหมายถือว่าเป็นผู้ป่วย ต้องได้รับการ

บ าบัดรักษาและควบคุมกิจวัตประจ าวันและก าหนดบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537(แก้ไขเพ่ิมเติม  
เลขานุการสภา ฉบับที่5 2546)มาตรา47 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุด

ลงเมื่อ 
 1. ออกตามอายุสภาฯหรือยุบสภา 
 2. ตาย 
 3. ลาออก 
 4. ขาดประชุมสภา 3 ครั้ง ติดต่อโดยไม่มีเหตุอันควร 
 5. มิได้อยู่ในหมู่บ้านติดต่อกันเกิน 6 เดือน 
 6. เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามสัญญาฯลฯ 
 7. ขาดคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามมาตรา47 ทวิ 
 8. สภาฯมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง ฯลฯ 
 9. ราษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงชื่อถอดถอน ฯลฯ 
 เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาฯผู้ใดสิ้นสุดลงตาม(4) (5) (6) หรือ 

(7) ให้นายอ าเภอรวบรวมและวินิจฉัยโดยเร็วค าวินิจฉัยของนายอ าเภอให้เป็นที่สุด 
  มาตรา 47ทวิ ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
 (3)มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอ่ืน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 หมวด 5 มาตรา 50 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็น
บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง(1) ติดยาเสพติดให้โทษ (6)ต้องค าพิพากษา
ให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

 จากข้อกฎหมายทั้งหมดพอประมวลได้ว่า นายวัชรินทร์ พัฒน์ทอง สมาชิกหมู่ที่ 1 ยังไม่
สิ้นสมาชิกภาพคงยังมีสิทธิ์เข้าประชุม ใช้สิทธิ์ออกเสียงได้ตามปกติ ด้วยเหตุ 

 1. คดียาเสพติด กรณีผู้เสพ กฎหมายให้เปรียบคือว่าเสมือนเป็นผู้ป่วย โดยพนักงาน
สอบสวน 

 2. ถูกคุมขังมิใช่ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาล 
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 3. ยังไม่มีผู้ร้องพร้อมหลักฐานต่อนายอ าเภอให้สอบสวนและวินิจฉัยซึ่งค าวินิจฉัยของ

นายอ าเภอให้เป็นที่สุด 
 จึงเรียนข้อกฎหมายและความเห็นส่วนตัวให้ที่ประชุมทราบ 
นายพิมล  วงศ์ปาน ผมเห็นว่านายวัชรินทร์  พัฒน์ทอง ยังมีสมาชิกภาพเป็นสมาชิกและยังมีสิทธิ์ออกเสียง 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 ลงคะแนนทุกอย่าง 
นายวิทยา  ทองบัว ถ้ามีผู้ใดยังสงสัยในสมาชิกภาพของนายวัชรินทร์  พัฒน์ทอง สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 1 ก็ 
ประธานสภาฯ ขอให้ยื่นค าร้องพร้อมหลักฐานมาที่ประธานสภาฯเพ่ือจะได้จัดส่งนายอ าเภอพิจารณา

วินิจฉัย ฉะนั้นวันนี้ถือว่านายวัชรินทร์  พัฒน์ทอง ยังคงสถานะเป็นสมาชิกมีสิทธิ์
ลงคะแนนเสียงทุกประการ 

 ผมขอมติที่ประชุมในการก าหนดสมัยประชุมและวันเวลาเริ่มต้นสมัยประชุม 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้  
 1. ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก สมัยสามัญประจ าปี 

2564 จ านวน 3 สมัยและสมัยแรกประจ าปี 2565 1 สมัย แต่ละสมัยมีระยะเวลา 
15 วัน 

 2. ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญดังนี้  
  สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่   2 ประจ าปี 2564   ตั้งแต่วันที่  14-28 

มิถุนายน 2564 
 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่   3 ประจ าปี 2564    ตั้งแต่วันที่ 13-27 

สิงหาคม 2564 
 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2564         ตั้งแต่วันที่  15-29 

ธันวาคม 2564   
สมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี 2565       ตั้งแต่วันที่  14 -28 
กุมภาพันธ์ 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หมวดค่า    
ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)     

นายวิทยา  ทองบัว  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 
ประธานสภาฯ  
นายสุเมธ  สงสุวรรณ ขออนุญาตเสนอญัตติแทนผู้บริหารดังนี้  
ปลัด/เลขานุการสภาฯ    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
   
                                                 หลักการ 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คจ านวน  22,000 บาท    
                                        เหตุผล 

กองคลังมีความประสงค์ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  เนื่องจากให้มีเครื่องเหมาะสมต่อการใช้งานจริงในปัจจุบัน 

    รายการเดิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก   จ านวน  22,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผลที่มีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM ) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด   
  solid state Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย 
  กว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่อมเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T    
  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)  และ Bluetooth 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จ านวน  22,000 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน   
1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4  core)โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHzและมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูงจ านวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ  

(Level)เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
     -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจ าแยกจากหน่วยความจ าหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
2.มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

       -มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนืด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
solid state ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

       -มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน(Internal) หรือภายนอก(External)จ านวน 1 หน่วย 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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      -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
      -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

-มีจอแสดงภาพในตั ว  และมีขนาดไม่น้ อยกว่ า 21  นิ้ ว  ความละเอียดแบบ 
FHD(1920x1080) 

      -สามารถใช้งาน Wi-Fi(iEEE 802,11b,g,nac) และ Bluetooth 
จึงขออนุมัติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)อาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕63  หมวด ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒7  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

   จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 หมวดคา่ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)     

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(กองช่าง)  

นายวิทยา  ทองบัว เชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ  
ประธานสภาฯ   
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักได้รับการประสานงานจาก องค์การบริหาร 
นายกฯ ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการซ่อมแซมถนนหินผุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอน

สัก ด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่มีความจ าเป็นต้องโอนค่าซ่อมแซมถนนดังกล่าว ในฐานะผู้
เสนอญัตติจึงขอถอนญัตติดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน  18  โครงการ 

นายวิทยา  ทองบัว เชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ  
ประธานสภาฯ   
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง ขออนุญาตประธานสภาให้ปลัด อบต.ในฐานะเลขาสภาฯเป็นผู้อ่านญัตติ 
นายกฯ 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ ขออนุญาตอ่านญัตติแทนผู้บริหารดังนี้  
ปลัด/เลขานุการสภาฯ    เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

   หลักการ 
ตามที่ประชาชนในพ้ืนที่ได้ร้องเรียนความเดือดร้อนเกี่ยวกับสิ่งสาธารณูปโภค 

เช่น ถนน ประปา ซึ่งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักได้ตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือในการจ่ายขาดเงินสะสมและ ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนที่ต้อง
แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนสักในแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน นั้น 
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เหตุผล 

 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน ซึ่งเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 1 ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่ เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายก าหนด 2.ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 3.ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
นั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 4. เมื่อได้รับ
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป คณะผู้บริหารจึงขอเสนอโครงการ 
จ านวน 18 โครงการดังนี้ 

1. โครงการขยายท่อเมนต์จ่ายน้ าถนนสายเขาน้ าซับ หมู่ที่ 1 บ้านนาตาดี    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายท่อเมนต์จ่ายน้ า หมู่ที่ 1 บ้านนาตาดี โดยใช้ท่อ PVC ขนาด Ø 

2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 1,600 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การ อบต.ดอนสัก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
2/2563 งบประมาณ 200,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างหอถังแบบโครงถักเหล็ก ขนาด 3.60x3.60x11.45 เมตร 
ซอยสันติสุข   หมู่ที่ 1 บ้านนาตาดี          

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอถักแบบโครงถักเหล็ก ขนาด 3.60x3.60x11.45 
เมตร ซอยสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านนาตาดี พร้อมขยายท่อเมนต์จ่ายน้ า โดยใช้ท่อ PVC 
ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 2,000 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การ อบต.ดอนสัก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2/2563 งบประมาณ 695,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสันติสุข ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 1      
บ้านนาตาดี  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสันติสุข ช่วงที่ 3 
หมู่ที่ 1 บ้านนาตาดี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการ อบต.ดอนสัก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
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4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางโสม หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางโสม หมู่ที่ 2 บ้านดอน

หาร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอน
สัก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2563 
งบประมาณ 1,472,000 บาท 

5.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองพิงกรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองพิงกรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร ขนาด 

2.00x7.00x0.60 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2563 
งบประมาณ 170,000 บาท 

6.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าคลองพิงกรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายกั้นน้ าคลองพิงกรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการ อบต.ดอนสัก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2563 งบประมาณ 426,000 บาท 

7. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ 4 บ้านห้วย  
เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง ฝ า ย น้ า ล้ น  ห มู่ ที่  4  บ้ า น ห้ ว ย  ข น า ด 

2.00x6.00x3.00เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) งบประมาณ 291,000 บาท 

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วย - หนองห้าง หมู่ที่ 4 บ้าน
ห้วย  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วย-หนองห้าง หมู่ที่ 
4 บ้านห้วย   ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ 
อบต.ดอนสัก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
2/2563 งบประมาณ 840,000 บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นบก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเสียด  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นบก หมู่ที่ 9 บ้านห้วย

เสียด ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอน
สัก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 
งบประมาณ 1,800,000 บาท 

10. โครงการก่อสร้าง Overlay Asphalt สายนางก า-ท่าเรือเฟอร์รี่ หมู่ที่ 10 บ้าน
นางก า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง Overlay Asphalt สายนางก า-ท่าเรือเฟอร์รี่ หมู่ที่ 10 
บ้านนางก า  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว 
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จราจรไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ 
อบต.ดอนสัก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2563 งบประมาณ 1,675,000 บาท 

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านนางก า หมู่ที่ 10 บ้านนางก า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสะพานบ้านนางก า หมู่ที่ 10 บ้านนางก า 

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ 
อบต.ดอนสัก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2562 งบประมาณ 200,000 บาท 

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุดมสุข หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุดมสุข หมู่ที่ 12 บ้านเขา

แค ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอน
สัก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 
งบประมาณ 1,960,000 บาท 

13.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายช่องคันเบ็ด หมู่ที่ 12 
บ้านเขาแค 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายช่องคันเบ็ด หมู่ที่ 
12 บ้านเขาแคขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ 
อบต.ดอนสัก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2563 งบประมาณ 1,000,000 บาท 

14. โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านเขากลอย หมู่ที่ 13 บ้านเขากลอย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบ้านเขากลอย หมู่ที่ 13 บ้านเขา

กลอย โดยท าการติดตั้งระบบสูบน้ า, ระบบไฟฟ้า, ระบบจ่ายน้ าเหล็กรองรับถังน้ า 
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) งบประมาณ 198,000 บาท 

15. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขากลอย ซอย 5 หมู่ที่ 
13  บ้านเขากลอย  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขากลอย ซอย 5 
หมู่ที่ 13 บ้านเขากลอย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการ อบต.ดอนสัก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
งบประมาณ 1,364,000 บาท 

 

16. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านนางก าใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 14 บ้านนางก าใหม่ ขนาด Ø 6 นิ้ว 

ความลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร หรือปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) งบประมาณ 100,000 บาท 
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17. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนางก า-หัวคลอง (พูล
ทรัพย์) หมู่ที่ 14 บ้านนางก าใหม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนางก า-หัวคลอง 
(พูลทรัพย์) หมู่ที่ 14 บ้านนางก าใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนที่    ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการ อบต.   ดอนสัก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) งบประมาณ 3,336,000 บาท 

18.โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 14 บ้านนางก าใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 14 บ้านนาง

ก าใหม่ ยาว 7.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ อบต.ดอนสัก 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) งบประมาณ 250,000 บาท 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 16,977,000 บาท (สิบหกล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพัน 
บาทถ้วน) 
จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของสภา ขอให้ข้อมูลดังนี้ 
1. โครงการทุกโครงการที่ขอจ่ายขาดสะสมในวันนี้ได้ตรวจสอบและบรรจุอยู่ในแผนปี    
    2564 เรียบร้อยแล้ว 
2. ขอรายงานสถานะการเงินการคลัง ในการค านวณหายอดเงินสะสมไปใช้ได้ ณ วันที่ 9  
    กุมภาพันธ์ 2564  
เงินสะสม ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564   24,809,399.38 บาท 
หักเงินฝาก   40,534     บาท                   
ลูกหนี้ค้างภาษี  18,183.96  บาท 

     58,717.96 บาท 
หักกันเงินใช้จ่ายบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน  3,000,000.- บาท 
กันเงินอีกร้อยละ 10 ของงบรายจ่ายประจ าปีเพ่ือการบริหารงานและสาธารณภัย   
                                                       4,000,000.- บาท 
รวม          7,000,000.- บาท 
สรุปยอดเงินสะสมท่ีสามารถจ่ายขาดได้               17,750,681.38 บาท 

นายพิมล  วงศป์าน เห็นด้วยกับการเปิดสภาฯแต่ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เพราะเหตุ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องน้ ามา 3-4 เดือนเห็นด้วยถ้าจะจ่ายขาดมาใช้เรื่องภัยแล้งส่วน

จ่ายขาดเรื่องถนนไม่เห็นด้วยยกตัวอย่างเช่นการขาดแคลนน้ าหมู่11 บ้านเกาะนกเภา 
สมควรพิจารณาแต่ละโครงการ 

นายณัฐวุฒิ  โภชนา หมู่9 ถนนหินผุแยอะ จึงอยากได้ถนนปลอดฝุ่นจึงขอความเห็นใจจากสมาชิกช่วย 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 พิจารณาว่าจะพิจารณาเป็นโครงการหรือไม่รวมเป็นโครงการ 
นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี  ขอให้สมาชิกได้พิจารณาโครงการแบบรวมโครงการและให้พิจารณาเรื่องอ่ืนด้วย  
ส.อบต.หมู่ที่ 12 นอกจากเรื่องน้ า เช่น การก่อสร้างถนน หรือกรณีชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องถนนหนทาง 

ประกอบกับงบประมาณในแต่ละปีมีจ ากัดจึงเป็นโอกาสอันดีในการใช้เงินสะสมเพ่ือใช้
ประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนของต าบล อีกทั้งมิได้ด าเนินการเพ่ือหา
เสียงเพราะการจัดซื้อจัดจ้างยังมิได้ทราบว่าสมาชิกภาพของผู้บริหารและสมาชิกจะ 
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 สิ้นสุดวันไหน อีกทั้งผู้บริหารไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนในการหาผลประโยชน์ใน

โครงการและสมัยหน้าท่านจะไม่ลงเล่นการเมือง ท่านท าด้วยใจเพ่ือต้องการพัฒนาต าบล
บ าบัดทุกข์ของชาวบ้านส่วนเหตุอ่ืนใดที่บางหมู่ไม่มีโครงการ ฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่มิได้
นิ่งนอนใจโดยเฉพาะบางหมู่บ้านไม่มีโครงการกิจกรรมที่จะขอจ่ายขาดในแผนพัฒนา แต่
เห็นชอบในการยกมือรวมทั้งหมดเพ่ือประโยชน์ของหมู่บ้าน โดยค านึงถึงส่วนรวม 

นายธีระ  ใจรักษ์  การแยกโครงการที่ สมาชิกหมู่12 บอก ท าไมตอนท าหนังสือถึงนายอ าเภอถึงแยกกันได้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 14 
นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี ผู้บริหาร และตัวเองได้โทรศัพท์ไปประสานงานแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ 
ส.อบต.หมู่ที่ 12 
นายณัฐวุฒิ  โภชนา ขอให้ประธานโหวตเสียงว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบทีละโครงการหรือพิจารณาให้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9  ความเห็นชอบรวมทั้ง 18 โครงการ 

นายธีระ  ใจรักษ์  อยากให้เลขาได้จดบันทึกรายชื่อผู้ที่จะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยลงในรายงานการประชุม 
ส.อบต.หมู่ที่ 14           ด้วย 
นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี ขอให้สภาฯพักการประชุมสักครู่ 
ส.อบต.หมู่ที่ 12 
   พัก 10 นาที 
นายวิทยา  ทองบัว มีสมาชิกสภาฯได้ขอความเห็นชอบที่หลากหลายฉะนั้นเพ่ือให้ได้ข้อยุติในการขอมติอีก 
ประธานสภาฯ ทั้งค านึงถึงประชาธิปไตยในการเคารพเสียงส่วนมากจึงขอมติที่ประชุมเป็น 2 ส่วนคือ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ง 18 โครงการหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบทีละโครงการ 
 1. สมาชิกผู้ใดเห็นด้วยในการพิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ง 18 โครงการ  
มติ เห็นชอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบทั้ง 18 โครงการ จ านวน 7 คนดังนี้ 
 1. นายอรุณ  บัวแก้ว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1   

2. นายวัชรินทร์  พัฒน์ทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
3. นางกัญญา  ขลิบเคลื่อน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
4. นายณัฐวุฒิ  โภชนา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
5. นายสุนทร  รอดเกิด   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
6. นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
7. นายสมบัติ  สรษณะ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 

2. สมาชิกผู้ใดเห็นด้วยในการพิจารณาให้ความเห็นชอบทีละโครงการ  
มติ เห็นชอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบทีละโครงการ จ านวน 6 คนดังนี้ 

1. นายพิมล  วงศ์ปาน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
2. นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
3. นายสุวิทย์  คงโอ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
4. นายเลิศเชาว์  แซ่เล้า  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
5. นายอัครเดช  นาคมณี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
6. นายธีระ  ใจรักษ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 

สรุป  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรวมครั้งเดียวทั้ง 18 
โครงการ จ านวน 7 คน และเห็นชอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบทีละโครงการ 
จ านวน 6 คน ฉะนั้นจึงให้ประธานขอมติให้ความเห็นชอบรวมครั้งเดียว ทั้ง 18 
โครงการ 
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นายวิทยา  ทองบัว มีผู้ใดสงสัยและสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ก่อนที่จะขอมติขอตรวจสอบผู้เข้าประชุมว่า 
ประธาน ครบตามจ านวนที่ลงชื่อหรือไม่ ปรากฏว่าครบทั้ง 14 คน ผมในฐานะประธานขอ

อนุญาตใช้สิทธิ์ออกเสียงในฐานะสมาชิกฯเชิญเลขาตรวจสอบตามระเบียบ 

นายสุเมธ  สงสุวรรณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ปลัด/เลขาสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ77 “สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่ง               

ในการออกเสียงลงคะแนน” วรรคสอง “ประธานสภาท้องถิ่น ซึ่งท าหน้าที่ประธานที่
ประชุมหรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้ องลงมา
จากที่นั่งประธานสภาท้องถิ่นก็ได้” 

นายวิทยา  ทองบัว เมื่อองค์ประชุมพร้อม ผมจึงขอมติ 
ประธานสภาฯ 1. สมาชิกผู้ใดเห็นชอบด้วยในการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 18 โครงการ ขอโปรดยก

มือ  

 ผล มีสมาชิกยกมือจ านวน 7 คนดังนี้  
1. นายอรุณ  บัวแก้ว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1   
2. นายวัชรินทร์  พัฒน์ทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
3. นางกัญญา  ขลิบเคลื่อน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
4. นายณัฐวุฒิ  โภชนา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
5. นายสุนทร  รอดเกิด   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
6. นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
7. นายสมบัติ  สรษณะ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 

2. สมาชิกผู้ใดไม่เห็นชอบด้วยในการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 18 โครงการ ขอโปรด
ยกมือ  

ผล มีสมาชิกยกมือจ านวน 7 คนดังนี้ 
1. นายพิมล  วงศ์ปาน  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
2. นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 
3. นายสุวิทย์  คงโอ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
4. นายเลิศเชาว์  แซ่เล้า  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
5. นายอัครเดช  นาคมณี  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
6. นายธีระ  ใจรักษ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
7. นายวิทยา  ทองบัว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 

มีผู้เห็นชอบ จ านวน 7 คนและผู้ไม่เห็นชอบ จ านวน 7 คน คะแนนเสียงเท่ากัน ผมใน
ฐานะประธานสภาและประธานในที่ประชุมขอใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ขอให้
เลขาฯสภาตรวจสอบระเบียบ 

นายสุเมธ  สงสุวรรณ ตามข้อ 86 ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา “การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 
ปลัด/เลขานุการฯ เว้นแต่กฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอ่ืน” วรรคสอง “ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันไม่ว่า

เป็นการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยหรือออกเสียงลงคะแนนลับให้ประธานที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งโดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาด และประธานที่ประชุมจะให้เหตุผล
ด้วยหรือไม่ก็ได”้  

นายวิทยา  ทองบัว ผมในฐานะประธานที่ประชุม จึงขอตัดสิน กระผมไม่เห็นชอบด้วยในการขอจ่ายขาดเงิน 
ประธานสภาฯ สะสมจ านวน 18 โครงการในครั้งนี้ 

มติที่ประชุม  ไม่เห็นชอบการขอจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 18 โครงการด้วยคะแนน 8 ต่อ 7 
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
   -ไม่มี- 

 นายวิทยา  ทองบัว เมื่อสภาฯได้ประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน 
ประธานสภาฯ  รวมทั้งคณะผู้บริหารและข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม  
   

เลิกการประชุมเวลา ๑4.20 น. 
         
                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

                  (นายสุเมธ  สงสุวรรณ)   
                                  เลขานุการสภา อบต.ดอนสัก     
         
        ผู้พิมพ์/ทาน 
         (นางสาวอรทัย  จอนเอียด) 
         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดอนสัก ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 

        
       (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

(นายธีระ  ใจรักษ์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่14 

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
                               
                                   (ลงชื่อ)                 ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายสุนทร  รอดเกิด) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่9 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

       
               (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
          (นายพิมล  วงศ์ปาน) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่2 
กรรมการและเลขานุการฯ 

  
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย...................... 
สมัยที่...................ครั้งที่ ......................./......................เมื่อวันที่ ................................ ...........ประธานสภา อบต.
ดอนสัก จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 
    (ลงชื่อ)         

(นายวิทยา  ทองบัว) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 


