
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 
เมื่อวันที่  28 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 

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

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น.                          

ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชือ่ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายพิมล ทอ วงศ์ปาน รองประธานสภา อบต.ดอนสัก พิมล      วงศ์ปาน  

2. นายสุเมธ          สงสุวรรณ ปลัด อบต. เลขานุการสภา สุเมธ      สงสุวรรณ  

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

4. นายสายันต์             แย้มอ่วม ส.อบต. หมู่ที่  4 สายันต์    แย้มอ่วม  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายวิทยา             ทองบัว ประธานสภา ลาป่วย 

2. นายวัชรินทร์          พัฒน์ทอง สอบต.  หมู่ที่ 1 ลากิจ 

3. นายเกริก              นุ้ยน้อย ส.อบต. หมู่ที่  2 ลากิจ 

 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายนิโรจน์ ดิษฐเดช รองนายกฯ นิโรจน์     ดิษฐเดช  
2. นายชัยสิทธิ์ บุญดี รองนายกฯ ชัยสิทธิ์     บุญดี  
3. นายสุเมธ สงสุวรรณ ปลัด สุเมธ       สงสุวรรณ  
4. นายนันทวุฒิ โอชารส ผอ.กองช่าง นันทวุฒิ    โอชารส  
5. นายมานิต แก้วมณี จนท.วิเคราะห์

นโยบายและแผนฯ 
มานิต    แก้วมณี  

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น. 

   เมื่อองค์ประชุมครบ เลขานุการให้สัญญาณแก่สมาชิกสภาเข้าห้องประชุมเมื่อครบองค์
   ประชุมแล้ว ไดเ้ปิดประชุมสภาตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   เนื่องจากนายวิทยา  ทองบัว ต าแหน่งประธานสภา ได้ลาป่วย จึงให้นายพิมล  วงศ์ปาน 
   ต าแหน่งรองประธานสภา ท าหน้าที่เป็นประธานสภาฯ 

   1.1…แจ้งเรื่องนายกติดภารกิจ... 

นายพิมล  วงศ์ปาน ตามที่ข้าพเจ้า นายศักดิ์สินธุ์ ขันแข็ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักได้เสนอ
รองประธานสภาฯ ญัตติต่างๆต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เพ่ือขออนุญาตน าเสนอเข้า
   ที่ประชุมในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.2562 ในวันที่             
   28 มิถุนายน 2562 ซึ่งประธานได้อนุญาตน าเข้าที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ 
   ตามล าดับแล้วเนื่องจากข้าพเจ้าติดภารกิจต้องเดินทางไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่า
   ด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน โครงการจัดการของเสีย
   อันตรายจากชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคาร
   ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จึงไม่สามารถเข้าประชุมเพ่ือเสนอ
   ญัตติต่างๆได้ พิจารณาแล้วอาศัยอ านาจตามข้อ 56 แห่งระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการ
   ประชุมฯ จึงมอบหมายให้นายนิโรจน์ ดิษฐ์เดช รองนายกฯเป็นผู้เสนอญัตติ อภิปราย
   ชี้แจงหรือแถลงแทน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

นายพิมล  วงศ์ปาน   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
รองประธานสภาฯ 2562 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ อ่านรายงานการประชุมและให้สมาชิกฯตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
ปลัด/เลขานุการฯ ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2562  เมื่อ วันที่ 
   28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ดอนสัก(2561-2565)   
นายพิมล  วงศ์ปาน เชิญรองนายกได้น าเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
รองประธานสภาฯ 

 
/นายนิโรจน์... 
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นายนิโรจน์  ดิษฐเดช เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักตามหลักการและ 
รองนายกฯ   เหตุผล  

   หลักการ 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก(พ.ศ.2561 -2565) ได้
   จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561) เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
   การพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
   กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

          เหตุผล 
    เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
   ตลอดจนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดท าแผน องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
   สักจึงได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขึ้นซึ่งได้ผ่านกระบวนการ
   จัดท าตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งตามข้อ17(4)ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
   แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ
   เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
   (พ.ศ.2561-2565)ต่อไป 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)น าเสนอสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายพิมล  วงศ์ปาน มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ เชิญเลขานุการเสนอระเบียบ 
รองประธานสภาฯ 

นายสุเมธ  สงสุวรรณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปลัด/เลขานุการฯ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 พอสรุปได้ดังนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่น
   สี่ปีเปลี่ยนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน 5 ปี เริ่มปี 2561-2565 ซึ่งขั้นตอนต่างๆพอ
   สรุปได้ดังนี้ 

   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นก าหนดประเด็นหลักในการ
   พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายในการพัฒนารวมทั้งสอดคล้อง
   กับปัญหาความต้องการของประชาคม ชุมชน โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
   หน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น 

   2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักในการ
   พัฒนาปัญหาความต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอ
   คณะกรรมการท้องถิ่น 

   3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหาร
   ท้องถิ่น 

   4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนา
   ท้องถิ่น 

/ส าหรับ... 
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   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง พิจารณา
   อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
นายธีระ  ใจรักษ์  การจัดท าแผนในครั้งนี้จะเห็นว่า หมู่ที่ 14 และหมู่อ่ืนๆไม่ได้รับความเป็นธรรมเลือก 
ส.อบต.หมู่ที่ 14  ปฏิบัติน่าจะมีการประชุมนอกรอบก่อนโดยเฉพาะการบรรจุโครงการที่ประชาชน
   เดือดร้อนในปีงบประมาณ 2562 เพื่อที่จะขอจ่ายขาดเงินสะสม หมู่บ้านผมประชาชนก็
   เดือดร้อนในเรื่องถนนและอ่ืนๆผู้บริหารควรให้ความเป็นธรรมและใส่ใจด้วย 
นายณัฐวุฒิ  โภชนา ขอให้ฝ่ายจัดท าแผนได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลพ้ืนฐานให้เป็นปัจจุบันโดยเฉพาะ         
ส.อบต.หมู่ที่ 9  สถานประกอบการ โรงงานหรือถนนสาธารณูปโภคทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือความถูกต้องและเป็น
   ข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง ในฐานะนายก อบต.ดอนสักและเป็นผู้เสนอญัตติควรให้เกียติ    
ส.อบต.หมู่ที่ 12  และให้ความส าคัญในเรื่องแผนประชุมเกี่ยวกับเรื่องแผน/หรือข้อบัญญัติครั้งไหนก็จะไม่
   เข้าประชุมตลอด อ้างว่าติดภารกิจราชการอ่ืนๆ 
นายนิโรจน์  ดิษฐเดช     ผมได้แจ้งให้สมาชิกทุกหมู่ทราบแล้วว่าถ้าหมู่ใดมีปัญหาในเรื่องถนนสาธารณูปโภคหรือ
รองนายกฯ  เรื่องอ่ืนๆก็ให้น าเสนอผู้บริหารหรือจะน าเข้าที่ประชุมหมู่บ้านก็ได้เพ่ือจะได้บรรจุในแผน
   เพ่ิมเติมหรือแผนพัฒนาในปีต่อไป หมู่4 หมู่10 และ หมู่9 ก็ท าบันทึกได้แจ้งถึงความ
   เดือดร้อนให้คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วจึงได้บรรจุในแผนเพ่ิมเติมดังกล่าว
   มิได้ล าเอียงแต่อย่างใด 
นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี ในเรื่องความเดือดร้อนเรื่องถนนของหมู่ที่ 4 เห็นว่า อบต.ไม่ควรด าเนินโครงการเอง   
ส.อบต.หมู่ที่ 12  เพราะใช้งบประมาณมากไม่คุ้มค่า ควรบรรจุโครงการในแผนเพ่ือประสานแผนขอ
   งบประมาณจาก อบจ.หรือหน่วยงานอื่นๆ 
นายมานิต  แก้วมณ ี ในฐานะเจ้าหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขอโทษสมาชิกสภาฯและจะตรวจสอบ    
จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ ข้อมูลทั่วไปแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน ถ้าสภาให้ความเห็นชอบแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป 
นายพิมล  วงศ์ปาน มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
รองประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
   ต าบลดอนสัก(พ.ศ.2561-2565)     

นายพิมล  วงศ์ปาน ที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม บัดนี้เวลา 12.15 น. แล้ว
รองประธานสภาฯ จึงขอพักการประชุมรับประทานอาหารเที่ยงและนัดประชุมเวลา 13.00 น.เพ่ือจะได้
   ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระอ่ืนๆต่อไป          
  -พักประชุม- 
 ณ เวลา 13.02 น. รองประธานสภาฯได้ให้เลขานุการตรวจสอบกฎหมายว่าด้วยการ

ประชุมสภาฯท้องถิ่น 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537แก้ไขเพ่ิมเติม
ปลัด/เลขานุการสภา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546  
   มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
   ส่วนต าบลมา ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

 
/ต าบลทั้งหมด... 
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   ต าบลทั้งหมด เท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
   ตามข้อ 40 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
   พ.ศ.2547แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 “ญัตติที่ประชุมเข้าระเบียบวาระการ
   ประชุมแล้ว หากสภาท้องถิ่นไม่ได้พิจารณาในสมัยประชุมนั้นหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
   ให้เป็นอันตกไปเว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติร่างข้อบัญญัติให้บรรจุในระเบียบวาระการ
   ประชุมในสมัยประชุมถัดไป” 
   ตามข้อ 76 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
   พ.ศ.2547แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 “ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภา 
   ท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุม
   หรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมจะท าการ
   ลงมติในเรื่องใดๆไม่ได้” 
นายพิมล  วงศ์ปาน ตามข้อเท็จจริงตรวจสอบแล้วมีผู้เข้าร่วมประชุม 7 ท่านยังไม่ครบองค์ประชุมให้ที ่
รองประธานสภาฯ ประชุมรอสมาชิกผู้เข้าประชุมโดยให้เวลา1 ชั่วโมงเพ่ือจะได้ครบองค์ประชุมนับตั้งแต่
   เวลานัดประชุม 13.00 น. 
   -เมื่อเวลา 14.03 น. ไม่มีสมาชิกเข้าประชุมเพ่ิม 
นายพิมล  วงศ์ปาน ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกเข้าประชุมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน 
รองประธานสภาฯ สมาชิกท่ีมีอยู่คือ 7 ท่าน จึงถือว่าไม่ครบองค์ประชุมตามระเบียบคือ 8 ท่าน และไม่
   สามารถลงมติในเรื่องใดๆได้และถือว่าญัตตินั้นๆเป็นอันตกไปในสมัยประชุมนี้ ผมจึงขอ
   เลิกประชุมสภาฯในวันนี้เพียงแค่นี้ ขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาประชุมจนถึงเวลานี้ 

เลิกการประชุมเวลา ๑4.20 น. 
          
               สุเมธ  สงสุวรรณ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

                  (นายสุเมธ  สงสุวรรณ)   
                                  เลขานุการสภา อบต.ดอนสัก     
     

     
     อรทัย  จอนเอียด  ผู้พิมพ์/ทาน 
         (นางสาวอรทัย  จอนเอียด) 
         ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ดอนสัก ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
        

       (ลงชื่อ)       ธีระ     ใจรักษ์      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
(นายธีระ  ใจรักษ์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่14 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

                               
                                   (ลงชื่อ)              สุนทร   รอดเกิด ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายสุนทร  รอดเกิด) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก หมู่ที่9 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

       
               (ลงชื่อ)      พิมล     วงศ์ปาน       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 

 


