
รายงานการประชุมสภา อบต.ดอนสัก สมัยสามัญ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก 

เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

********************************* 

เริ่มประชุม ๑๓.๑๕ น.       เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ 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 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑ 

๕. นายวัชรินทร ์ พัฒน์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑ 

๖. นายเกริก นุ้ยน้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๒ 

๗. นางกัญญา ขลิบเคลื่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๔ 

๘. นายสายันต ์ แย้มอ่วม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๔ 

๙. นายสุนทร รอดเกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๙ 

๑๐. นายณัฐวุฒ ิ โภชนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๙ 

๑๑. นายเลิศเชาว ์ แซ่เล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๑ 

๑๒. นายวิชัยยัญ รักภู ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๒ 

๑๓. นายอัครเดช นาคมณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๒ 

๑๔. นายปรีชา ผ่อนผัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๓  

/ผู้เข้าประชุม... 



- ๒ - 

ผู้เข้าประชุม (ต่อ) 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 

๑๕. นายสมบัต ิ สรษณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๓ 

๑๖. นายธีระ ใจรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๔  

๑๗. นายสมชาต ิ ขนอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๔  

ผู้ขาดประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 

๑. นายสุวิทย ์ คงโอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก หมู่ท่ี ๑๑ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง 

๑. นายนิโรจน ์ ดิษฐเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก 

๒. นายชัยสิทธิ ์ บุญด ี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก 

๓. นายสุรศักดิ์ รักษา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนดอนสัก 

๔. นายสุทัศนะ จินวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสัก 

เริ่มประชุม ๑๓.๑๕ น. 

  เม่ือองค์ประชุมครบ เลขานุการฯ ให้สัญญาณแก่สมาชิกเข้าห้องประชุม 

ระเบียบวาระท่ี   ๑ เรื่องท่ีแจ้งให้ประชุมทราบ 

๑.๑  ขอมติท่ีประชุมเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว  ประกอบกิจการโรงโม่หิน
ย่อยหิน  จากผู้ประกอบการเดิม คือ  หจก.ไพศาลโรจน(์เกษตรสุราษฎร์พัฒนารับ
ช่วง) คําขอประทานบัตร เลข ๗/๒๕๓๗  ประทานบัตร  ๒๓๒๘๘/๑๕๗๑๘  ตําบล
ดอนสัก  อําเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็น  บริษัท พูลศักดิ์ศิลาทอง จํากัด  
ตั้งอยู่ท่ี  เลขท่ี  ๖๖/๒-๔ หมู่ท่ี ๑ ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี 
เพ่ือขอมติท่ีประชุม 

/นายวิชัยยัญ... 
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นายวิชัยยัญ  รักภู่ เสนอว่า การท่ีจะขอมติท่ีประชุม  อยากทราบว่า  บริษัทเดิมได้มีการชําระภาษีครบถ้วน 
ส.อบต. ม.๑๒  หรือไม่  อยากให้ทีมบริหารชี้แจงให้กับท่ีประชุมทราบ 

นายก ฯ ได้ชี้แจงว่า  บริษัทใหม่  คือ  บริษัท บริษัท พูลศักดิ์ศิลาทอง จํากัด  ได้เสียภาษีถูกต้อง 
ครบถ้วนตามกฎหมายทุกประการ  เพราะถ้าไม่มีการชําระภาษี ไม่สามารถเข้ามา
ประกอบการได้ 

นายวิชัยยัญ  รักภู่ ขอให้ท่ีประชุมเลื่อนการขอมติท่ีประชุมไปก่อน  เนื่องจากไม่ได้มีการแจกใบชําระค่าภาษี 
ส.อบต. ม.๑๒  ให้สมาชิกดู 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๒๙  
กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๕  

เลขานุการ ส.อบต. อ่านรายงานการประชุม  เพ่ือขอมติท่ีประชุม 

นายธีระ  ใจรักษ์ เสนอให้แก้คําผิด  ตรงหัวข้อท่ี  ๑.๑  การจัดงานวัดท้องถ่ินไทย  เป็น วัน 
ส.อบต. ม.๑๔  

มติท่ีประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
                                              ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว 
                                        ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๕.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาตําบล (พ.ศ.๒๕๕๕-

๒๕๖๐) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
   ๕.๒  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายณัฐวุฒิ โภชนา เรียนกับท่ีประชุมว่า เรื่องไฟฟ้าทางสาธารณะ  ถนนสายหลักได้มีการติดตามเรื่องหรือไม่ 
ส.อบต. ม.๙ 

 

/นายก... 
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นายกฯ ชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า  ทางส่วนโยธาได้ทําหนังสือไปยังกรมทางหลวง เป็นเรื่อง
เร่งด่วน และบ้านน้ําฉาเป็นหลักใหญ่ (ส่วนหนังสือได้ส่งไปเกือบ ๑ ปี แล้ว)  และเรียน
ไปยังแขวงการทางหลวงให้ติดตามอีกรอบ 

นายปรีชา  ผ่อนผัน ชี้แจงเรื่อง ไฟฟ้าของหมู่ท่ี ๑๓ ท่ีได้ติด ๑๒ จุด ใช้การไม่ได้ ๘ จุด อยากให้ช่วยติดตาม  

ส.อบต. ม.๑๓ ดําเนินการด้วย และ ยังเสนอว่า อาคารท่ีจะสร้างใหม่จาก ๒ ชั้น เป็น ๓ ชั้น เพ่ือรองรับ
อนาคตต่อไปข้างหน้า 

ประธาน ฯ กลับมาระเบียบวาระท่ี ๑ ต่อ 

นายกฯ ได้ให ้เลขานุการฯ  แจกใบชําระภาษีให้สมาชิกทุกท่านดู  เพ่ือให้รู้ว่าได้มีการชําระภาษี
ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ และได้ให้ประธานฯ ดําเนินการขอมติท่ีประชุม 

ประธานฯ ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม เห็นด้วย  ๑๒  ท่าน 

 ไม่เห็นด้วย  -  ท่าน 

 งดออกเสียง ๕  ท่าน 

มติท่ีประชุม สรุปเห็นชอบ  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  ๑๒ :  ๕  คะแนน 

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม 

       ปิดการประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 

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


