
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก  

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก 
***************************** 

เริ่มประชุม ๑๐.๓๐ น.                         เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น. 

ผู้เข้าประชุม 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง 

๑. นายวิทยา   ทองบัว ประธานสภา อบต.ดอนสัก 

๒. นายพิมล   วงศ์ปาน รองประธานสภา อบต.ดอนสัก 

๓. นายอมรเทพ อินทร์เนื่อง เลขานุการประธานสภา อบต.ดอนสัก 

๔. นายอรุณ บัวแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑ 

๕. นายวัชรินทร ์ พัฒน์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑  

๖. นายเกริก นุ้ยน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๒ 

๗. นางกัญญา ขลิบเคลื่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๔ 

๘. นายสายันต ์ แย้มอ่วม สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๔ 

๙. นายสุนทร รอดเกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๙ 

๑๐. นายณัฐวุฒ ิ โภชนา สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๙ 

๑๑. นายเลิศเชาว ์ แซ่เล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๑ 

๑๒. นายสุวิทย ์ คงโอ สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๑ 

๑๓. นายวิชัยยัญ รักภู ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๒ 

๑๔. นายอัครเดช นาคมณี สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๒ 

๑๕. นายปรีชา ผ่อนผัน สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๓ 

๑๖. นายสมบัต ิ สรษณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๓ 

๑๗. นายธีระ ใจรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๔ 

๑๘. นายสมชาต ิ ขนอม สมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๔ 

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง 

๑. นายนิโรจน ์ ดิษฐเดช รองนายกองค์การบริการส่วนตําบลดอนสัก 

๒. นายสุรศักดิ ์ รักษา เลขานุการรองนายกองค์การบริการส่วนตําบลดอนสัก 

๓. นายสุเมธ สงสุวรรณ ปลัดองค์การบริการส่วนตําบลดอนสัก 
 

เริ่มประชุม ๑๐.๓๐ น. 

  เม่ือองค์ประชมุครบ เลขานุการให้สัญญาณแก่สมาชิกสภาเข้าห้องประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวิทยา  ทองบัว  ไม่มี  
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว   
นายวิทยา  ทองบัว รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๙ 
ประธานสภาฯ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง     อ่านรายงานการประชุมทราบ 
เลขานุการฯ  

นายปรีชา ผ่อนผัน เสนอให้แก้คําผิดตรงระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ เรื่องไฟฟ้าของหมู่ท่ี ๑๓ ท่ีได้ติดตั้ง  
ส.อบต. หมู่ท่ี ๑๓  ๑๒ จุด จากใช้การไม่ได้ ๕ จุด แก้เป็น ๘ จุด  

ท่ีประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องปรึกษาหารือการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี 
นายสุเมธ สงสุวรรณ ตาม พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๓ 
ปลัด อบต. ได้กําหนดไว้ว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภา

องค์การบริหารส่วนตําบลจะกําหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
ประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลครั้งแรก ต้องกําหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกิน
สิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ  

นายวิทยา  ทองบัว ขอให้ท่ีประชุมได้กําหนดสมัยการประชุม ข้ึนมาใหม่ 
ประธานสภาฯ   
 
 

/นายสุเมธ... 
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นายสุเมธ สงสุวรรณ ได้เสนอการกําหนดสมัยการประชุมดังนี ้
ปลัด อบต. สมัยท่ี  ๓ เป็นวันท่ี ๑๔ – ๒๘ สิงหาคม  มีกําหนด ๑๕ วัน 
 สมัยท่ี  ๔ เป็นวันท่ี ๑๔ – ๒๘ พฤศจิกายน  มีกําหนด ๑๕ วัน 
 ส่วนสมัยสามัญท่ี ๑ – ๔ ของประจําปี ๒๕๕๖ จะมีการกําหนดในการประชุมครั้งต่อไป 

มติท่ีประชุม มีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติด่วน 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ กระทู้ถาม 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๖ ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

 วาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ 

นายพิมล วงศ์ปาน ด้วยญัตตินี้ นายศักดิ์สินธุ์ ขันแข็ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก เป็นผู้เสนอ 
รองประธานสภาฯ ญัตติ แต่เนื่องจาก นายศักดิ์สินธุ์ มีภารกิจไปราชการต่างจังหวัด ได้แจ้งเป็นหนังสือ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน มอบหมายใหร้องนายกฯ นายนิโรจน์ ดิษฐเดช เป็นผู้แถลง อภิปราย หรือชี้แจงแทน จึง 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ รองนายกฯ นิโรจน์ ได้แถลงร่างงบประมาณตามญัตติท่ีเสนอ 

นายนิโรจน์ ดิษฐเดช เนื่องจากร่างข้อบัญญัติข้างต้นได้จัดทําข้ึนตามภารกิจอํานาจหน้าท่ี แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
รองนายกฯ ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารท่ีได้แถลงต่อสภาฯ ผู้บริหารได้พิจารณาถึงความเร่งด่วน 

ฐานะทางการเงิน การคลัง นโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริม จังหวัดฯ จึงได้ร่าง
ข้อบัญญัตินี้ข้ึนโดยประมาณการรายรับท้ังสิ้น ๒๑,๕๕๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการ
รายจ่ายท้ังสิ้น ๒๑,๕๕๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดต่างๆ ขอเชิญปลัด อบต. ในฐานะ
เจ้าหน้าท่ีงบประมาณได้แถลงแทน 

นายพิมล วงศ์ปาน ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ ปลัด อบต. 
รองประธานสภาฯ  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ 

นายสุเมธ สงสุวรรณ อ่านคําแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
ปลัด อบต. พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีให้เลขานุการสภาแนบเอกสารให้สมาชิกทุกท่านไปตามระเบียบก่อน

เปิดการประชุม 

นายพิมล วงศ์ปาน ก่อนท่ีจะพิจารณาลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ี
รองประธานสภาฯ งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอภิปรายหรือ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ ขอเชิญ  ถ้าไม่มี ก็จะขอมติท่ีประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนตําบลดอนสักว่าเห็นสมควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖  ในวาระท่ี ๑ ต่อไป  
 

/ท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุม ไม่มีผู้ใดอภปิรายหรือซักถาม 

นายพิมล วงศ์ปาน  ขอมติท่ีประชุม ข้ันรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําป ีงบประมาณ 
รองประธานสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ   

มติท่ีประชุม  เห็นด้วย  ๑๔ ท่าน 
ไม่เห็นด้วย  –   ท่าน 
งดออกเสียง  ๓   ท่าน 

นายพิมล วงศ์ปาน  จากสมาชิกสภาฯ ท่ีอยู่ในห้องประชุม ๑๗ ท่าน สรุป มติท่ีประชุมข้ันรับหลักการ 
รองประธานสภาฯ เป็นเสียงข้างมาก  เห็นด้วย ๑๔ ต่อ ๓ เสียง 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ในชั้นแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ 

นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภา ฯ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๙  กําหนดว่า  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ี

สภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้
ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

นายพิมล  วงศ์ปาน        ในการพิจารณาวาระท่ี ๒  การแปรญัตติจะได้ส่งร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ให้คณะกรรมการ 
รองประธานสภา ฯ แปรญัตติพิจารณาต่อไป  และขอให้สภา ฯ กําหนดเวลาในการเสนอ  คําแปรญัตติด้วย   
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ว่าจะให้คณะกรรมการแปรญัตติเสนอคําแปรญัตติต่อสภา ฯ  เม่ือใด 
ประธานสภา          

ท่ีประชุม มีมติผู้ประสงค์จะเสนอคําแปรญัตติ ให้เสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี ๑๕ 
สงิหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาฯ และให้คณะกรรมการแปรญัตติ
เสนอการพิจารณาต่อประธานสภาฯ ในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
เพ่ือจะได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภา อบต. เพ่ือประกอบการพิจราณาในการประชุมสภาฯ 
ในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ต่อไป  

นายพิมล วงศ์ปาน  จึงขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี  
รองประธานสภา ฯ        ๒/๒๕๕๕  ในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน บริหารส่วนตําบลดอนสัก เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 
ประธานสภาฯ ๒๕๕๖  ในวาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ และวาระท่ี ๓  ข้ันอนุมัติใหต้ราเป็นข้อบัญญัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ 

นายวิชัยยัญ รักภู ่ เสนอให้คณะผู้บริหารช่วยติดตามเรื่องถนน หมู่ท่ี ๑๒ ถนนคอนกรีตท่ีชํารุดอยู่ว่าอยู ่
ส.อบต. หมู่ท่ี ๑๒  ในความรับผิดชอบของ อบต. หรือ อบจ. 
 
 

/นายปรีชา... 



- ๕ - 
 

นายปรีชา ผ่อนผัน เสนอเรื่องไฟฟ้าท่ีใช้การไม่ได้และวิทยุชุมชน 
ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๓ 

นายสุเมธ สงสุวรรณ ชี้แจงเรื่องวิทยุชุมชน ว่าตั้งอยู่ในงบประมาณบริการและจะดําเนินการในปีงบประมาณ 
ปลัด อบต. หน้า 

นายวิชัยยัญ รักภู่ ฝากเรื่องถนนหมู่ท่ี ๒ ฝากเรื่องให้ ส.อบต. หมูท่ี ๒ ช่วยประสานงานกับหน่วยงานส.
อบต. หมู่ท่ี ๑๒  ท่ีเก่ียวข้องถนนสายห้วยเสียด – ไชยคราม  

นายพิมล วงศ์ปาน  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาอบต.ดอนสักทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม 
รองประธานสภาฯ  
ปฏิบัติหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ 

เลิกการประชุมเวลา ๑๒.๐๕ น. 
 

 
 
      อมรเทพ  อินทร์เนื่อง ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
           (นายอมรเทพ  อินทร์เนื่อง)    
          เลขานุการสภา อบต.ดอนสัก   
  
 
         วิทยา  ทองบัว         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายวิทยา  ทองบวั) 
                           ประธานสภา อบต.ดอนสัก 


