
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจ าปี ๒๕62 
เมื่อวันที่  25 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

***************************** 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ผู้เข้าประชุม   

ที ่ ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายวิทยา ทอ ทองบัว ประธานสภา อบต.ดอนสัก วิทยา      ทองบัว  

2. นายพิมล           วงศ์ปาน รองประธาน พิมล       วงศ์ปาน  

3. นายสุเมธ          สงสุวรรณ ปลัด อบต. เลขานุการสภา สุเมธ      สงสุวรรณ  

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

5. นายเกริก นุ้ยน้อย ส.อบต. หมู่ที่  2 เกริก      นุ้ยน้อย  

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. นายเลิศเชาว์            แซ่เล้า ส.อบต. หมู่ที่  11 เลิศเชาว์   แซ่เล้า  

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

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

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายวัชรินทร์           พัฒน์ทอง        ส.อบต. หมู่ที่  1 ลากิจ 

2. นายสายันต์            แย้มอ่วม ส.อบต. หมู่ที่  4 ลาป่วย 

3. นายสุวิทย์              คงโอ ส.อบต. หมู่ที่  11 ลากิจ 

4. นายอัครเดช           นาคมณี ส.อบต. หมู่ที่  12 ลากิจ 

5. นายธีระ                ใจรักษ์ ส.อบต. หมู่ที่  14 ลากิจ 

 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายศักดิ์สินธุ์ ขันแข็ง นายกฯ ศักดิ์สินธุ์   ขันแข็ง  

2. นายนิโรจน์ ดิษฐเดช รองนายกฯ นิโรจน์     ดิษฐเดช  

3. นายชัยสิทธิ์ บุญดี รองนายกฯ ชัยสิทธิ์     บุญดี  

4. นายนันทวุฒิ โอชารส รองนายกฯ นันทวุฒิ       โอชารส  

 

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น. 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1. ประกาศอ าเภอดอนสัก เรื่อง…อนุญาตเปิดประชุมสภาสมัยวิสมัญ สมัยที่     
   1/2562.............. 
นายวิทยา  ทองบัว จากหนังสือที่ว่าการอ าเภอดอนสัก ที่ สฎ0023.13/996 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
ประธานสภาฯ  2562 เรื่องอนุญาตเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ตามที่องค์การ
   บริหารส่วนต าบลดอนสักขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
   เพ่ือพิจารณาขอจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 14 โครงการและขอความเห็นชอบรับโอน
   ทรัพย์สินจากหน่วยงานอื่น จ านวน 4 รายการ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เป็นเวลา 
   ไม่เกิน 15 วัน นายอ าเภอดอนสักพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือประโยชน์ขององค์การ
   บริหารส่วนต าบลดอนสักจึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ
   สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 
   7) พ.ศ.2562 อนุญาตให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 21 
   -31 ตุลาคม 2562  ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 อย่าง 
   เคร่งครัดด้วย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

นายวิทยา  ทองบัว   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕62 เมื่อวันที่        
รองประธานสภาฯ 26 สิงหาคม 2562 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ อ่านรายงานการประชุมและให้สมาชิกฯตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
ปลัด/เลขานุการฯ ประชุม 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่3  ครั้ งที่  2         
   ประจ าปี ๒๕62 เมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62 
ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  
 (พ.ศ.2561-2565)  
นายวิทยา  ทองบัว เชิญผู้บริหารไดเ้สนอญัตติให้ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภาฯ 
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง บันทึกหลักการและเหตุผล เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
นายกฯ   ต าบลดอนสักที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  (พ.ศ.2561-2565) 
   เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

  หลักการ 
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว5164ลงวันที่ 29 
   สิงหาคม 2562 กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมี
   มาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไข
   ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของ
   รัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
   จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่3)พ.ศ.2561 ข้อ22/2 ใน
   กรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเก่ียวกับโครงการพระราชด าริ งาน
   ราชพิธี รัฐพิธี นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นอ านาจ
   ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
   เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา46แห่ง
   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

  เหตุผล 
    เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจตาม
   นโยบายของรัฐบาล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักจึงขอเสนอโครงการที่
   เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง(พ.ศ.2561-2565) จ านวน 14 โครงการ(รายละเอียด
   ปรากฏท้ายบันทึกนี้ )เพ่ือเสนอต่อสภาให้ความเห็นชอบต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาขอ
   ความเห็นชอบต่อไป 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ ได้น าเสนอโครงการที่เปลี่ยนแปลงจ านวน 9 โครงการและโครงการที่เพ่ิมเติม       
ปลัด/เลขานุการฯ เปลี่ยนแปลงจ านวน 5 โครงการ ในแผนพัฒนาประจ าปี 2563 ซึ่งนายก อบต.ได้
   อนุมัติแล้วพร้อมทั้งแจ้งว่าถ้าสภาให้ความเห็นชอบด้วยกับแผนพัฒนาที่เพ่ิมเติมและ
   เปลี่ยนแปลงให้นายกลงนามประกาศใช้ต่อไป 
นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ต าบลดอนสักที่

เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  (พ.ศ.2561-2565) รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

/โครงการเปลี่ยนแปลง... 
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 โครงการเปลี่ยนแปลง จ านวน 9 โครงการ 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอยู่ดีมีสุข หมู่ที่ 1 บ้านนาตาดี  
  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840 
  ตารางเมตร งบประมาณ 477,300 บาท (เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาฯปี 2564 
  เป็นแผนพัฒนาฯ   ปี 2563) 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทวดา - พิงกรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 830 
ตารางเมตร งบประมาณ 476,100 บาท (เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาฯ ปี 2562 
เป็นแผนพัฒนาฯ  ปี 2563) 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลัก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเสียด  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 828 
ตารางเมตร งบประมาณ 480,900 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563) 

4.โครงการเทคอนกรีตปิดคูระบายน้ าคอนกรีตหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านนางก า  หมู่ที่ 10       
บ้านนางก า ขนาดกว้าง 4.30 และ 5.50 เมตร ยาว 71 เมตร งบประมาณ 
258,000 บาท (เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาฯ ปี 2564 เป็นแผนพัฒนาฯ ปี 2563) 

5.โครงการต่อเติมสะพานทางเท้าคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกาะนกเภา  
ขนาดกว้าง 0.40 - 1.00 เมตร ยาว 69 เมตร งบประมาณ 201,200 บาท 
(เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาฯ ปี 2561 เป็นแผนพัฒนาฯ ปี 2563) 

6.โครงการบุกเบิกถนนสายเขาสามหน้า ซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค  
บุกเบิกถนนพร้อมลงหินผุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 925 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,625 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ า งบประมาณ 
346,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563) 

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขากลอย ซอย 2 หมู่ที่ 13 บ้านเขากลอย  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 828 
ตารางเมตร งบประมาณ 480,900 บาท (เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาฯ ปี 2564 
เป็นแผนพัฒนาฯ  ปี 2563) 

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาเว หมู่ที่ 14 บ้านนางก าใหม่  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 828 
ตารางเมตร งบประมาณ 480,900 บาท (เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาฯ ปี 2564 
เป็นแผนพัฒนาฯ  ปี 2563) 

9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานนางก า หมู่ที่ 10 บ้านนางก า  
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท (เปลี่ยนแปลง
จากแผนพัฒนาฯ ปี 2562 เป็นแผนพัฒนาฯ ปี 2563) 

            

 

/โครงการเพิ่มเติม... 
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  โครงการเพิ่มเติม จ านวน 5 โครงการ  

 1. โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยพอ หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร 
โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 260 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,560 ตาราง เมตร งบประมาณ 
288,000 บาท     (ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)) 

2. โครงการขุดลอกคลองพิงกรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร 
ขุดลอกปากคลอง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 280 เมตร งบประมาณ 66,000 บาท (ไม่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)) 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย หมู่ที่ 1 บ้านนาตาดี 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 830 
ตารางเมตร งบประมาณ 476,100 บาท (ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)) 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุดมสุข หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 828 
ตารางเมตร งบประมาณ 480,900 บาท (ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)) 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคชสาร หมู่ที่ 10 บ้านนางก า 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500 
ตารางเมตร งบประมาณ 286,200 บาท (ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)) 

ระเบียบวาระท่ี 4 ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานอ่ืน จ านวน 4 รายการ 
 4.1 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตพร้อมโรงคลุมและอุปกรณ์ หมู่ 11 บ้านเกาะ

นกเภา 
 4.2 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานพร้อมโรงคลุมและอุปกรณ์ฯ 

หมู่ 11 บ้านเกาะนกเภา 
  4.3 สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 6 เมตร ยาว 20 เมตร พื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านนาง

ก า 
 4.4 บ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง บ้านนาตาดี หมู่ที่ 1 
นายวิทยา  ทองบัว เชิญผู้บริหารได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภาฯ 
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง บันทึกหลักการและเหตุผล เรื่อง  ขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์
นายกฯ   ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
   เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

หลักการ 
    ด้วยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนๆและประชาชนมีความประสงค์
   จะมอบอุทิศพัสดุทรัพย์สินให้เป็นกรรมสิทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  
   รายละเอียดปรากฏตามรายการต่อไปนี้ 

/1.ส านักงาน... 
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            1. ส านักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอโอนพัสดุ จ านวน 2 โครงการ ตาม
   หนังสือส านักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ0015/556 ลงวันที่ 1 
   สิงหาคม 2562 

              -ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตพร้อมโรงคลุมและอุปกรณ์ ขนาด 3,000 วัตต์  
   โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 

  2555 หมู่ 11      บ้านเกาะนกเภา 
              -ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานพร้อมโรงคลุมและอุปกรณ์ฯ

  ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 3,000 วัตต์และกังหันลมขนาด 1,000 
  วัตต์ โครงการสร้างโลกสีเขียว กิจกรรมพลังงานทดแทน(ระบบผลิตไฟฟ้าแบบ 
  ผสมผสาน)ปีงบประมาณ 2556 หมู่ 11 บ้านเกาะนกเภา 

     2. อ าเภอดอนสักขอโอนทรัพย์สิน ตามหนังสือ  ที่ สฎ1318/1808 ลงวันที่ 24 
   กันยายน 2562 

                 -สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 6 เมตร ยาว 20 เมตร พื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านนางก า  
   3. ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 6 ตรัง ขอส่งมอบทรัพย์สิน ตามหนังสือ 
   ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลเขต6 ที่ ทส0713/1039 ลงวันที่ 24 กันยายน 
   2562 
                     -บ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง บ้านนาตาดี หมู่ที่ 1  
      เหตุผล 
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0808.2/ว1628 
   ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 แจ้งว่ากรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
   กระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ
   หรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืน
   ที่เก่ียวข้อง 

  จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุ จ านวน 4 รายการเป็นกรรมสิทธิ์ต่อไป 

นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับมอบพัสดุทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วน
   ต าบลดอนสักรายละเอียดปรากฏตามรายการดังนี้ 
           1.ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตพร้อมโรงคลุมและอุปกรณ์ ขนาด 3,000 วัตต์  
   โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ 

  2555 หมู่ 11 บ้านเกาะนกเภา 
   โดยเห็นชอบ จ านวน 6 เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน 3 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง 
             2.ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานพร้อมโรงคลุมและอุปกรณ์ฯ

  ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 3,000 วัตต์และกังหันลมขนาด 1,000 
  วัตต์ โครงการสร้างโลกสีเขียว กิจกรรมพลังงานทดแทน(ระบบผลิตไฟฟ้าแบบ 
  ผสมผสาน)ปีงบประมาณ 2556 หมู่ 11 บ้านเกาะนกเภา 

   โดยเห็นชอบ จ านวน 6 เสียง ไม่เห็นชอบ จ านวน 3 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง 
                3.สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 6 เมตร ยาว 20 เมตร พื้นที่หมู่ท่ี 10 บ้านนางก า  

/มีมติ... 
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   มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับโอน 11 เสียง 
   4. บ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง บ้านนาตาดี หมู่ที่ 1  
   มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับโอน 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 14 โครงการ 
นายวิทยา  ทองบัว เชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ  
ประธานสภาฯ 
นายศักดิส์ินธุ์  ขันแข็ง บันทึกหลักการและเหตุผล เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 14 โครงการ 
นายกฯ   จ านวนเงิน 4,998,500 บาท(สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปด  พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

  หลักการ 
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว5164ลงวันที่ 29 
   สิงหาคม 2562 กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมี
   มาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไข
   ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของ
   รัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีแนวทางสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน 
   ประกอบด้วย 1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3.ด้าน
   เศรษฐกิจและสังคม 4.ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 5.ด้านการศึกษา ตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
   และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 เหตุผล 
    เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
   ของประชาชนเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
   คณะผู้บริหารจึงขอเสนอโครงการ จ านวน 14 โครงการ จ านวนเงินรวม 4,998,500 
   บาท(สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)(รายละเอียดโครงการปรากฏท้าย
   บันทึกนี้)เพ่ือขออนุมัติต่อสภาจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้
   เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นตามข้อ 89 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
   การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

  จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่  
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบมีมติเป็นเอกฉันท์จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 14 โครงการ
   จ านวนเงิน 4,998,500 บาท(สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
   รายละเอียดโครงการดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอยู่ดีมีสุข หมู่ที่ 1 บ้านนาตาดี  
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840 
ตารางเมตร งบประมาณ 477,300 บาท (เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาฯปี 2564 เป็น
แผนพัฒนาฯ ปี 2563) 
 
 

/2.โครงการ... 
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2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทวดา - พิงกรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร  
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 830 
ตารางเมตร งบประมาณ 476,100 บาท (เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาฯ ปี 2562 
เป็นแผนพัฒนาฯ  ปี 2563) 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาหลัก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเสียด  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 828 
ตารางเมตร งบประมาณ 480,900 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563) 

4. โครงการเทคอนกรีตปิดคูระบายน้ าคอนกรีตหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านนางก า หมู่ที่ 10       
บ้านนางก า ขนาดกว้าง 4.30 และ 5.50 เมตร ยาว 71 เมตร งบประมาณ 
258,000 บาท (เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาฯ ปี 2564 เป็นแผนพัฒนาฯ ปี 2563) 

5. โครงการต่อเติมสะพานทางเท้าคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านเกาะนกเภา  
ขนาดกว้าง 0.40 - 1.00 เมตร ยาว 69 เมตร งบประมาณ 201,200 บาท 
(เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาฯ ปี 2561 เป็นแผนพัฒนาฯ ปี 2563) 

6. โครงการบุกเบิกถนนสายเขาสามหน้า ซอย 1 หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค  
บุกเบิกถนนพร้อมลงหินผุ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 925 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,625 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ า งบประมาณ 
346,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563) 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขากลอย ซอย 2 หมู่ที่ 13 บ้าน
เขากลอย  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 828 
ตารางเมตร งบประมาณ 480,900 บาท (เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาฯ ปี 2564 
เป็นแผนพัฒนาฯ  ปี 2563) 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาเว หมู่ที่ 14 บ้านนางก าใหม่  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 828 
ตารางเมตร งบประมาณ 480,900 บาท (เปลี่ยนแปลงจากแผนพัฒนาฯ ปี 2564 
เป็นแผนพัฒนาฯ  ปี 2563) 

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานนางก า หมู่ที่ 10 บ้านนางก า  
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท (เปลี่ยนแปลง
จากแผนพัฒนาฯ ปี 2562 เป็นแผนพัฒนาฯ ปี 2563) 

10. โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยพอ หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร 
โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 260 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร งบประมาณ 
288,000 บาท     (ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)) 

11. โครงการขุดลอกคลองพิงกรง หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร 
ขุดลอกปากคลอง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 280 เมตร งบประมาณ 66,000 บาท (ไม่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)) 
 

/12.โครงการ... 
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12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้อย หมู่ที่ 1 บ้านนาตาดี 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 830 
ตารางเมตร งบประมาณ 476,100 บาท (ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)) 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอุดมสุข หมู่ที่ 12 บ้านเขาแค 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 207 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 828 
ตารางเมตร งบประมาณ 480,900 บาท (ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)) 

 14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคชสาร หมู่ที่ 10 บ้านนางก า 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 500 
ตารางเมตร งบประมาณ 286,200 บาท (ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565)) 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี สอบถามเรื่องสมาชิกกองทุนส่งเสริมอาชีพจ่ายเงินครบหมดหรือยัง 
ส.อบต.หมู่ที่ 12 
นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง แจ้งช่างไฟฟ้ายังไม่ซ่อมไฟฟ้าที่ช ารุดให้ครบและลูกระนาด(ลูกฟูก)ทาง อบต.ก็ยังไม่      
ส.อบต.หมู่ที่ 10  ด าเนินการ 
นายพิมล  วงศ์ปาน แจ้งถนนสายห้วยเสียด-สิงขร ช ารุดตรงบริเวณหัวสะพาน และทาง อบต.ควรติดตั้งป้าย 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  จ ากัดความเร็วของรถบรรทุก 
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง แจ้งหัวข้อสั่งการต่างๆดังนี้ 
นายก อบต. 1.เรื่องจัดการขยะพิษส่วนท้องถิ่น จ.สุราษฎร์ธานีได้ท า MOUกับ อบจ.สุราษฎร์ธานี 

โดยมีนโยบายดังนี้ 
 -ให้ท้องถิ่นทั้งหมดเก็บขยะพิษ ปี 63 โดยจัดเก็บรวมไว้ท้องถิ่นละ 1 จุด อบจ.สฎ.จะไป

เก็บในรอบเดือนตามตารางที่ก าหนดให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติ 
 - ส าหรับ อบต.ดอนสัก ให้หมู่บ้านจัดเก็บขยะพิษไว้หมู่บ้านละ 1 จุด เช่นที่ศูนย์ประชุม

หมู่บ้าน โดย อบต.ดอนสักจะแจกถังขยะพิษ หมู่ละ 2 ใบ ภายในเดือนธันวาคมนี้ 
 2. นโยบายสมัชชาสรุาษฎร์ธานี เมืองคนดี วิถีธรรม โดยอบจ.สฎ. มีนโยบายสนอง

สมัชชาสุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิถีธรรม 
 - จัดตั้ง ร.ร.ผูสู้งอายุ หลักสูตรพุทธทาสศึกษา 
 - กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา 
 - ยกเลิกโครงการการท่องเที่ยวศึกษาดูงาน น าเงินมาตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมการศึกษา 

ให้ทุกส่วนใน จ.สุราษฎร์ธานี ท าโครงการของบประมาณได้ โดยติดต่อผ่านวัฒนธรรม
อ าเภอ ทุกอ าเภอ 

 3. โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศโดยติดตาม
ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง facebook ชื่อ “กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” 

 4. การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ต.ดอนสัก จัดตั้งแล้วล้มเหลวขาดบุคลากรรับผิดชอบ
หน้าที่ ควรจัดตั้งใหม่ โดยหาบุคคลที่เป็นข้าราชการบ านาญ ตัวอย่าง เช่น ต.ปากแพรก  

/ประสบผล... 
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 ประสบผลส าเร็จของบประมาณจากหน่วยงานต่างๆได้มาก อยากเสนอสภา อบต.ดอน

สักเพ่ือให้สมาชิกช่วยกระตุ้นข้าราชการบ านาญในพ้ืนที่และจัดตั้ง สภาองค์กรชุมชน
ต าบลดอนสัก อีกครั้ง 

นายวิทยา  ทองบัว เมื่อสภาฯได้ประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน 
ประธานสภาฯ  รวมทั้งคณะผู้บริหารและข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม  
 

เลิกการประชุมเวลา ๑3.20 น. 
          
               สุเมธ  สงสุวรรณ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

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


