
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

สมัยวิสามัญ สมัยที2่ ประจ าปี ๒๕63 
เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63 

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. นายสายันต์ แย้มอ่วม ส.อบต. หมู่ที่  4 สายันต์  แย้มอ่วม  

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

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

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

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

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

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

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายวัชรินทร์           พัฒน์ทอง        ส.อบต. หมู่ที่  1 ลากิจ 

2. นายสุนทร              รอดเกิด ส.อบต. หมู่ที่  9 ลากิจ 

3. นายสุวิทย์              คงโอ ส.อบต. หมู่ที่  11 ลาป่วย 

4. นายเลิศเชาว์           แซ่เล้า ส.อบต. หมู่ที่  11 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. นายนันทวุฒิ   โอชารส ผอ.กองช่าง นันทวุฒิ     โอชารส  

4. นางสาววรรณเพ็ญ   เกิดสุวรรณ ที่ปรึกษาผู้ตรวจ วรรณเพ็ญ  เกิดสุวรรณ  

5. ร้อยตรีเถกิงพล          อินทร์ชัย ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนฯ 

เถกิงพล      อินทร์ชัย  

6. ร้อยตรีปรีชา             ด้วงชู รองประธาน
วิสาหกิจชุมชนฯ 

ปรีชา        ด้วงชู  

 

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น. 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1. ประกาศอ าเภอดอนสัก เรื่อง…อนุญาตเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่    
   2/2563.............. 
นายวิทยา  ทองบัว จากหนังสือที่ว่าการอ าเภอดอนสัก ที่ สฎ0023.13/66 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  
ประธานสภาฯ  2563 เรื่องอนุญาตเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ตามที่องค์การ
   บริหารส่วนต าบลดอนสักขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2563 
   เพ่ือพิจารณาการจัดท าโครงการผลิตไฟฟ้าเพ่ือชุมชนพ่ึงพาตนเอง ในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 
   และหมู่ท่ี9 โดยโครงการดังกล่าวต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก พิจารณา
   ให้ความเห็นชอบในการจัดท าโครงการดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็น
   เวลาไม่เกิน 15 วัน นายอ าเภอดอนสักพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือประโยชน์ขององค์การ
   บริหารส่วนต าบลดอนสักจึงอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ
   สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 
   7) พ.ศ.2562 อนุญาตให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 15 
   -29 พฤษภาคม 2563  ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554 
   อย่างเคร่งครัดด้วย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

นายวิทยา  ทองบัว   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1   ประจ าปี ๒๕63 เมื่อวันที่        
รองประธานสภาฯ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ อ่านรายงานการประชุมและให้สมาชิกฯตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
ปลัด/เลขานุการฯ ประชุม 
 
มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจ าปี ๒๕63
   เมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติขอความเห็นชอบด าเนินการโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจ าปีงบประมาณ 2563 

นายวิทยา  ทองบัว เชิญผู้บริหารไดเ้สนอญัตติให้ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภาฯ 
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง     บันทึกหลักการและเหตุผล 
นายกฯ   เรื่อง  ขอเสนอญัตติการขออนุมัติเห็นชอบด าเนินการโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณ
   จากกองทุนเพ่ือส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงานประจ าปีงบประมาณ 2563   
   เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
     หลักการ 
    ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ สฎ0015/ว3539  เรื่องเปิดรับ
   ข้อเสนอโครงการพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพ่ือทุกคนในการ
   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี
   งบประมาณ2563         
        เหตุผล 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้จัดท าโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณ
   จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังต่อไปนี้  
   1. โรงงานอบพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนท ากะปิบ้านดอนหาร หมู2 ขนาด 
   6x8 เมตร งบประมาณ 350,000.- บาท 
   2. เครื่องสูบน้ า 3 แรง 5,000 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่2  
   งบประมาณ 550,000.- บาท 
   3. เครื่องสูบน้ าปั้มซัมสเมิร์ส หมู่2 ขนาด 750 วัตต์ แผงโซลาเซลล์ จ านวน 5 แห่ง 
   งบประมาณ 180,000.- บาท 
   4. โรงงานอบพลังงานแสงอาทิตย์วิสาหกิจชุมชนสวนศรัทธาธรรม หมู่4 ขนาด 6x8 
   เมตร งบประมาณ 350,000.- บาท 
   5. เครื่องสูบน้ าปั้มซัมสเมิร์สขนาด 750 วัตต์ แผงโซลาเซลล์ หมู่4 จ านวน 2 จุด 
   (36,000x2) จุด งบประมาณ จ านวน 72,000.- บาท 
   6. เครื่องสูบน้ าปั๊มซัมสเมิร์สขนาด 750 วัตต์ แผงโซลาเซลล์ สระน้ าสนับสนุนโดย
   สถานีพัฒนาที่ดิน หมู่9 จ านวน 3 จุด (36,000x3จุด) งบประมาณจ านวน  
   108,000.- บาท 
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   โดยมีหลักเกณฑ์ในการการส่งโครงการต้องมีรายงานการประชุมสภาองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น ที่มีมติเห็นชอบในการเสนอและด าเนินโครงการ  

  จึงเรียนมาเพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี สอบถามถึงความเป็นมา เกี่ยวกับกองทุนพลังงานให้ที่ประชุมได้เข้าใจถึงที่มาที่ไป 
ส.อบต.หมู่ที่12 
นางสาววรรณเพ็ญ  เกิดสุวรรณ ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีด่วนที่สุดที่ สฎ0015/ว3539  เรื่อง 
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค เปิดรับข้อเสนอโครงการพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงานเพ่ือทุก
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม  คนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
   ประจ าปี งบประมาณ2563  โดยประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
   โครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้จัดท า
   โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
   ประจ าปีงบประมาณ 2563 โครงการพลังงานเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (2)สถานีพลังงาน
   ชุมชน และกรอบเทคโนโลยีพลังงาน  นิยามของสถานีพลังงานชุมชนคือสถานที่หรือ
   กลุ่มที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน อุตสาหกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน 
   หรือเกษตรกรที่ม ีการรวมกลุ่มกันเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วมีศักยภาพที่จะสามารถ
   น าเทคโนโลยีพลังงานไปส่งเสริม เพ่ือการลดต้นทุนด้านพลังงานในการผลิต น าเศษวัสดุ
   ทางการเกษตรหรือของเสียที่เกิดจากผลิตหรือแปรรูปเปลี่ยนเป็นพลังงาน สร้างโอกาส
   ในการแข่งขันซึ่งโครงการภายใต้สถานีพลังงานชุมชนควรมีการบริหารจัดการพลังงาน
   อย่างครบวงจรภายใน 3 มิติ คือ  
   ต้นน้ า  คือการเตรียมความพร้อม การจัดหาวัตถุดิบ การมีแหล่งพลังงานทางเลือกที่
   หลากหลาย 
   กลางน้ า คือ กระบวนการจัดการแปรรูปผลผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
   ปลายน้ า คือ การจัดเก็บ/ขนส่ง/ส่งมอบสินค้าสู่ผู้บริโภคและการจัดการของเสียที่เกิด
   จากการผลิตหรือการน าของเสียมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์  
   โครงการสถานีพลังงานชุมชนควรส่งเสริมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมิติดังกล่าวและ
   เทคโนโลยีพลังงานควรมีตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงหรือการเป็น
   ห่วงโซ่การผลิตในชุมชนโดยมีกรอบเทคโนโลยีพลังงานที่จะส่งเสริมประกอบด้วย 1)
   ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 2)เทคโนโลยีการแปรรูปเช่นโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 
   3)สถานีผลิตไฟฟ้าหรือความร้อนเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
   ผลิต 4)เทคโนโลยีห้องเย็นพลังงานทดแทน 5)โรงน้ าแข็งพลังงานทดแทน 6)เทคโนโลยี
   ชีวมวลเช่นการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดชนิดต่างๆ 7)เทคโนโลยีชีวภาพ เช่นระบบแก๊ส
   ชีวภาพ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานโดย
   ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางของสถานีพลังงาน อบต.ดอนสัก 
   ได้ประชาสัมพันธ์ไปสู่ชุมชนต่างๆในเขตพ้ืนที่ อบต.ดอนสัก จ านวน 9 หมู่บ้าน ให้กลุ่ม
   วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรที่สนใจเสนอแสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมด าเนิน
   โครงการนี้มีพื้นท่ีเสนอมาจ านวน 5 หมู่บ้านคือ 1. วิสาหกิจชุมชนการท ากะปิบ้านดอน
   หารร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.ที่2   2.วิสาหกิจสวนศรัทธาธรรม 3.เกษตรกร
   สระน้ าภายใต้การสนับสนุนสถานีพัฒนาที่ดิน ม.9   4.คณะกรรมการหมู่บ้านเกาะนก
   เภา ม.11  5.วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อ ต าบลดอนสัก ม.14 มีรายละเอียดที่เสนอจาก
   ชุมชน สู่ อบต.ดอนสักดังนี้ 
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   หมู่ที่ 2 บ้านดอนหาร เสนอในนามวิสาหกิจชุมชนการท ากะปิบ้านดอนหารร่วมกับ
   คณะกรรมการหมู่บ้าน เทคโนโลยีที่เสนอคือ  1. โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8 
   เมตร งบประมาณ 350,000.- บาท 2. เครื่องสูบน้ า 3 แรง 5,000 วัตต์ แผงโซล่า
   เซลล์ 20 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 550,000.- บาท  3.เครื่องสูบน้ าปั้มซัมสเมิร์ส 
   ขนาด 750 วัตต์ แผงโซลาเซลล์ จ านวน 5 แห่ง งบประมาณ 180,000.- บาท 
   หมู่ที่ 4 บ้านห้วย เสนอในนามวิสาหกิจชุมชนสวนศรัทธาธรรม เทคโนโลยีที่ใช้คือ โรง
   อบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8 เมตร งบประมาณ 350,000.- บาท 2. เครื่องสูบ
   น้ าปั้มซัมสเมิร์สขนาด 750 วัตต์ แผงโซลาเซลล์  จ านวน 2 จุด คือสระน้ าโครงการ
   ความร่วมมือสถานีพัฒนาที่ดินและศูนย์ประสานวิสาหกิจชุมชนสวนศรัทธาธรรม รองรับ
   โครงการบ่อน้ าตื้นและบ่อบาดาลเพ่ือผลิตน้ าดื่มให้ชุมชนในโอกาสต่อไป งบประมาณ 
   จ านวน 72,000.- บาท 
   หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเสียด เสนอในนามเกษตรกรโครงการสระน้ าภายใต้การสนับสนุนของ
   สถานีพัฒนาที่ดินปีงบประมาณ 2563 จ านวน 3 รายเสนอเครื่องสูบน้ าปั๊มซัมสเมิร์
   สขนาด 750 วัตต์ แผงโซลาเซลล์ติดตั้งจ านวน 3 จุดของเกษตรกร 3 ราย คือ1.นาง
   จริยา  นุชพานิช  2. นายพรชัย  นาคข า  3. นางพัชรินทร์  รุจิระยรรยง   งบประมาณ
   จ านวน 108,000.- บาท 
   หมู่ที่ 11 บ้านเกาะนกเภา เสนอในนามคณะกรรมการหมู่บ้าน เสนอโซล่าเซลล์ 
   ครัวเรือน จ านวน 40 ครัวเรือน และบ่อแก๊สชีวภาพเพ่ือใช้ในครัวเรือนจัดการเศษผัก
   เศษปลาในชุมชน โซล่าเซลล์ในชุมชน งบประมาณ จ านวน 600,000.- บาท แก๊ส
   ชีวภาพใช้ในครัวเรือนงบประมาณ 400,000 บาท 
   หมู่ที่ 14 บ้านนางก าใหม่ เสนอนามวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อต าบลดอนสัก นาย
   สมชาติ  ปานนาคินทร์ เสนอแก๊สชีวภาพ 5 จุด งบประมาณ 50,000 บาท  
   จากการเสนอโครงการดังกล่าวทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักนัดหมายคุณ
   อุทัย  ภูริพงศธร ต าแหน่งพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และทีมงานลงพ้ืนที่ร่วมพิจารณา
   กลั่นกรองโครงการวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
   ต าบลดอนสัก เวลา 15.00  น. ท่ามกลางสถานการณ์โควิด19 ที่มีค าสั่งพิเศษใน
   หลายๆฉบับมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากการน าเสนอความต้องการของพ้ืนที่ทั้ง 5 
   พ้ืนที่ ม.11 บ้านเกาะนกเภา มีต้นทุนเดิมที่พลังงานจังหวัดมีการสนับสนุนไว้แล้วให้มี
   การนัดคุยร่วมชุมชนเกาะนกเภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ใน
   เดือนตุลาคม 2563 นี้ เพ่ือวางแผนพัฒนากันต่อไป ส าหรับ ม.14 บ้านนางก าใหม่ 
   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของคุณสมชาติ ปานนาคินทร์ พลังงานจังหวัดเคยลงพ้ืนที่
   เทคโนโลยีที่เสนอไม่เข้าเกณฑ์ของโครงการบวกกับทางคุณสมชาติ ปานนาคินทร์ขอ
   ยกเลิกโครงการที่เสนอเข้ามา  
    วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายอุทัย  ภูริพงศธร ต าแหน่งพลังงานจังหวัด ว่า
   ที่ร้อยตรีประภาส  ทองสุภา  ต าแหน่งนายช่างเทคนิคช านาญงานให้ข้อเสนอแนะ
   จัดระบบร่วมกัน เป็น 2 สถานีพลังงานชุมชน  
   สถานีพลังงานชุมชนที่ 1 สถานีพลังงานชุมชนบ้านดอนหาร หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 บ้าน
   ห้วยเสียด พ้ืนที่ใกล้เคียง มีเทคโนโลยีในสถานีนี้ คือ 1. โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 
   ขนาด 6x8 เมตร 2. เครื่องสูบน้ า 3 แรง 5,000 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ ถังน้ า 20 
   ลูกบาศก์เมตร 550,000 เมตร  3. เครื่องสูบน้ าปั้มสเมิร์ส แผงโซล่าเซลล์ 8 ชุด (ม.2 
   5 ชุด ม.9 3 ชุดๆละ 36,000 บาท)  รวมงบประมาณ 1,188,000 บาท 
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   สถานีพลังงานชุมชนที่ 2 สถานีพลังงานชุมชนวิสาหกิจชุมชนสวนศรัทธาธรรมตั้งอยู่หมู่
   ที่ 4 บ้านห้วย มีเทคโนโลยี 2 เทคโนโลยีคือ 1. โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6x8 
   เมตร 350,000 บาท ตั้งที่ศูนย์ประสานงานวิสาหกิจชุมชนสวนศรัทธาธรรม 2. เครื่อง
   สูบน้ าปั้มสเมิร์ส 750 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ จ านวน 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็นเครื่องสูบน้ าที่ใช้
   ร่วมกันในการผลิตน้ าดื่มน้ าใช้ที่ศูนย์ประสานงานวิสาหกิจชุมชนสวนศรัทธาธรรม อีกชุด
   เป็นสระน้ าโครงการภายใต้การสนับสนุนของสถานีพัฒนาที่ดิน รต.ปรีชา ด้วงชู รวม
   งบประมาณท้ังสิ้น 422,000 บาท  
    รวมงบประมาณทั้ง 2 สถานีพลังงานชุมชน 1,610,000 บาท 
   นอกจากนี้ทางพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตรวจเอกสารแนบของแต่ละสถานีมี
   เอกสารแนบที่ชัดเจนพร้อมน าเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัดต่อไปในวันที่ 14 
   พฤษภาคม 2563 และได้หารือเรื่องการประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นเอกสารแนบ
   ต่อไป วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นี้จะชี้แจงว่าท่ามกลางสถานการณ์โควิด19 ภารกิจ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชน บวกกับโครงการนี้มีการ
   ประชาสัมพันธ์และจัดท าโครงการในเวลาจ ากัด จึงเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบล
   ดอนสักเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพ่ือน าเรื่องนี้เข้าสภาท้องถิ่นต่อไป 
  
นายธีระ  ใจรักษ์  อยากให้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทีละโครงการ 
ส.อบต.หมู่ที่ 14 
นายวิทยา  ทองบัว อยากให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันพิจารณาโครงการ ทีละโครงการดังนี้ 
ประธานสภาฯ  1. โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนท ากะปิบ้านดอนหาร หมู2 ขนาด 6x8
   เมตร งบประมาณ 350,000.- บาท 
นายเกริก  นุ้ยน้อย ขอชี้แจงที่มาของโครงการนี้ เนื่องจากในชุมชน มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ท ากะปิ  
ส.อบต.หมู่ที่ 2  บ้านดอนหารมาก่อน มีโรงอบเดิมอยู่ แต่ได้ใช้ประโยชน์น้อยเนื่องจากเป็นที่ส่วนบุคคล
   ครั้งนี้เสนอโครงการเพ่ือที่จะน ามาตั้งท่ีศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
   ประโยชน์ร่วมกันได้มากท่ีสุด  
นายพิมล  วงศ์ปาน โครงการนี้ เป็นความต้องการของชาวบ้านในพ้ืนที่ ที่ต้องการมานานแล้ว ได้มีการ        
ส.อบต.หมู่ที่2  หารือในที่ประชุมหมู่บ้านมาหลายครั้ง ชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
นายวิทยา  ทองบัว มีใครเสนอข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบโครงการเหตุผลเห็นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนมี
   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัดเจนและพิกัดท่ีตั้ง ตั้งที่ศาลาหมู่บ้านดูแลโรงอบพลังงาน 
   แสงอาทิตย์ร่วมระหว่างวิสาหกิจชุมชนท ากะปิบ้านดอนหารและคณะกรรมการหมู่บ้าน
   ร่วมกัน    

   2. เครื่องสูบน้ า 3 แรง 5,000 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่2  
   งบประมาณ 550,000.- บาท 
นายพิมล  วงษ์ปาน เครื่องสูบน้ านี้จะเก็บรักษาไว้ที่ศาลาหมู่บ้านเป็นสมบัติร่วม และที่ศาลาหมู่บ้านมีสระน้ า
ส.อบต.หมู่ที่2  อยู่แล้ว  
นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี เครื่องสูบน้ า 3 แรงนี้ ในความคิดเห็นส่วนตัว เห็นด้วยเพราะเป็นสมบัติที่สามารถใช้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  ร่วมกันได้ท้ังหมู่บ้าน  
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นายวิทยา  ทองบัว มีใครเสนอข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ กับโครงการเพราะจากการฟังข้อมูลมีการดูแล
   เครื่องสูบน้ าตั้งไว้ที่ส่วนกลางของหมู่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านดูแลชัดเจน 
 
   3. เครื่องสูบน้ าปั้มซัมสเมิร์ส หมู่2 ขนาด 750 วัตต์ แผงโซลาเซลล์ จ านวน 5 แห่ง 
   งบประมาณ 180,000.- บาท 
นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี สระน้ าที่จะน าเครื่องสูบน้ าปั้มซัมสเมิร์สไปใช้มีความลึกพอที่จะใช้เครื่องสูบน้ าปั้มซัม 
ส.อบต.หมู่ที่ 12  สเมิร์สหรือไม่  
นายเกริก  นุ้ยน้อย จากการส ารวจทั้ง 5 สระ มีน้ าเพ่ือการเกษตรและในหมู่บ้านยังมีบ่อน้ าตื้น -ลึก 15          
ส.อบต.หมู่ที่ 12  เมตร มีใบอุทิศจ านวน 16 บ่อ โดยได้งบประมาณจาก อบจ. โดยสามารถผลัดเปลี่ยน 
   น าเครื่องไปใช้งานได้อย่างทั่วถึง 
นายวิทยา  ทองบัว มีใครเสนอข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ กับโครงการเนื่องจากมีสระน้ าใช้ประโยชน์ได้จริง
   และยังมีบ่อน้ าตื้นจ านวน 16 บ่อลึก15 เมตร ที่จะสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องสูบน้ า
   ได้ 
 

   4. โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์วิสาหกิจชุมชนสวนศรัทธาธรรม หมู่4 ขนาด 6 x8 
   เมตร งบประมาณ 350,000.- บาท 
นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี วิสาหกิจ ชุมชนสวนศรัทธาธรรม มีที่มาที่ไปยังไงมี การจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่ 
ส.อบต.หมู่ที่12  และใช้ประโยชน์อะไรบ้าง พิกัดจุดที่ตั้งตรงไหน 
ร้อยตรีเถกิงพล  อินทร์ชัย   ขอชี้แจงว่า วิสาหกิจชุมชนสวนศรัทธาธรรมมีการจดทะเบียนถูกต้องโดยแสดง
ประธานวิสาหกิจชุมชน หลักฐานต่อท่ีประชุม  โดยในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนศรัทธาธรรม มีการท าปลาตากแห้ง
สวนศรัทธาธรรม จ าหน่ายแต่ใช้วิธีการตากแบบธรรมชาติ  นอกจากนี้ มีการตากกล้วย และสมุนไพร 
   ซึ่งถ้ามีโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยติดตั้งที่ศูนย์
   ประสานงานวิสาหกิจชุมชนสวนศรัทธาธรรม 
นายวิทยา  ทองบัว มีใครเสนอข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับโครงการ ตั้งข้อสังเกตของ ม.4 บ้านห้วย ไม่มีการ
   ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เสนอในนามวิสาหกิจชุมชนสวนศรัทธาธรรม พิกัดที่ตั้งชัดเจน
   หรือไม่ต้องมีหนังสืออุทิศท่ีดินหรือไม่อย่างไร ฝากให้ดูกรอบโครงการเงื่อนไขโครงการ
   เพ่ือความถูกต้องถูกระเบียบ 

   5. เครื่องสูบน้ าปั้มซัมสเมิร์สขนาด 750 วัตต์ แผงโซลาเซลล์ หมู่4 จ านวน 2 จุด 
   (36,000x2) จุด งบประมาณ จ านวน 72,000.- บาท 
นายสายันต์  แย้มอ่วม ขอชี้แจงว่าโครงการนี้ไม่ได้ผ่านประชาคมหมู่บ้าน ในฐานะสมาชิก อบต.ไม่ทราบข้อมูล
ส.อบต.หมู่4  เรื่องนี้มาก่อน และเครื่องสูบน้ าปั้มซัมสเมิร์สนี้ ตั้งที่ไหนบ้าง มีพิกัดท่ีตั้งหรือไม่  
นางสาววรรณเพ็ญ  เกิดสุวรรณ มีที่ตัง้คือที่ท าการ ศูนย์ประสานงานวิสาหกิจชุมชนสวนศรัทธาธรรม และ 
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค    ตั้งที่สระน้ าความร่วมมือสถานีพัฒนาที่ดิน ร้อยตรีปรีชา  ด้วงชู   
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม   
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นายนันทวุฒิ  โอชารส โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแต่เครื่องสูบน้ าปั้มซัมสเมริ์สนี้ไม่สามารถใช้กับสระน้ าที่มี 
ผอ.กองช่าง  ความลึกไม่ถึง 10 เมตรได้ควรปรับเปลี่ยนเป็นปั้มน้ าหอยโข่งและอีกอย่างเครื่องสูบน้ า
   ปั้มซัมสเมิร์สน ามาใช้กับประปาหมู่บ้านได้หรือไม่เพ่ือความเหมาะสมและมีประโยชน์
   สูงสุด. 
นางสาววรรณเพ็ญ  เกิดสุวรรณ โดยส่วนตัวเห็นด้วยที่จะน ามาใช้กับประปาหมู่บ้านเนื่องจากที่ศาลาหมู่บ้านมีสระ 
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค   น้ าและสวนปาล์มชุมชน สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ซึ่งจะน าเรื่องนี้ไปหารือ 
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม  ในระดับจังหวัดต่อไป และตามข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการกองช่างเรื่องเครื่องสูบ
   น้ าปั้มซัมสเมิร์สใช้ได้หรือไม่ให้วิสาหกิจชุมชนไปวิเคราะห์ตามสภาพพ้ืนที่ ส่วนจะ
   น ามาใช้กับประปาหมู่บ้านได้หรือไม่นั้น โครงการนี้เสนอในนามวิสาหกิจชุมชนสวน
   ศรัทธาธรรมต้องหารือในที่ประชุมวิสาหกิจสวนศรัทธาธรรมต่อไป ส าหรับหมู่บ้านถ้า
   เห็นว่าเป็นประโยชน์ปีงบประมาณ 2564 มีโครงการนี้อีกฝากสมาชิกไปหารือภายใน
   หมู่บ้าน ส่วนตัวเห็นศักยภาพหมู่บ้านมีสระน้ าส่วนรวมมีประปาหมู่บ้านมีสวนปาล์ม
   ชุมชนควรมีเครื่องสูบน้ าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมประหยัดค่าไฟฟ้ารายจ่ายของหมู่บ้าน
   ด้วย 
นายวิทยา  ทองบัว มีใครเสนอข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  เห็นด้วยกับโครงการเป็นโครงการที่ดีฝากไปดูเงื่อนไขว่าในระเบียบต้องผ่านประชาคม
   หมู่บ้านหรือไม่ เสนอตรงโดยวิสาหกิจชุมชนได้หรือไม่ 
   6. เครื่องสูบน้ าปั๊มซัมสเมิร์สขนาด 750 วัตต์ แผงโซลาเซลล์ สระน้ าสนับสนุนโดย
   สถานีพัฒนาที่ดิน หมู่9 จ านวน 3 จุด (36,000x3จุด) งบประมาณจ านวน  
   108,000.- บาท 
นายณัฐวุฒิ  โภชนา โครงการนี้ สระน้ าประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและมีความลึกของสระไม่เหมาะสมกับการใช้
สอบต.หมู่ที่ 9  ปั้มสเมิร์ส ควรปรับเป็นปั้มหอยโข่งและบางสระ น้ าแห้ง ไม่สามารถสูบน้ ามาใช้ได้และ 
   พิกัดท่ีตั้งเครื่องสูบน้ าก็เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคลไม่มีหนังสืออุทิศท่ีดินเพ่ือการประโยชน์ 
   โครงการสระน้ าของสถานีพัฒนาที่ดินที่ส่งเสริมเกษตรกรไม่มีการประชุมประชาคม
   หมู่บ้าน 
นางสาววรรณเพ็ญ  เกิดสุวรรณ โครงการสระน้ า 3 สระนี้ในหมู่ที่ 9 เป็นสระน้ าภายใต้การสนับสนุนของสถานี
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค   พัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน คนละโครงการกับสระ 1 ไร่ ที่ อบต.ด าเนินการรับ
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม  สมัครส าหรับสระน้ าไม่มีน้ าได้หารือแนวทางแก้ไขให้เกษตรกับ ผอ.มงคล ทองจิบ 
   ก่อนหน้านี้ด ารงต าแหน่ง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดิน จ.สุราษฎร์ธานี ปัจจุบันย้ายไปจังหวัด
   สงขลาเสนอรูปแบบบ่อน้ าตื้น บ่อดินในสระน้ าอีกทีเพ่ือใช้ประโยชน์ได้จริง 
นายวิทยา  ทองบัว มีใครเสนอข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ กับโครงการเครื่องสูบน้ าปั๊มซัมสเมิร์สขนาด 750 
   วัตต์ แผงโซลาเซลล์ สระน้ าสนับสนุนโดยสถานีพัฒนาที่ดิน หมู่9 จ านวน 3 จุด 
   (36,000x3จุด) งบประมาณจ านวน 108,000.- บาท ที่ประชุมฝากเรื่องการแก้ไข
   สระน้ าแห้งเพ่ือประโยชน์ของเกษตรกรอย่างแท้จริงละฝากให้ดูเงื่อนไขระเบียบว่าต้อง
   อุทิศที่ดินหรือไม่ ต้องผ่านประชาคมหมู่บ้านหรือไม่ เพราะหมู่ที่ 9 โครงการขุดสระน้ า
   ไม่ได้ผ่านประชาคมหมู่บ้าน 
 



-9- 
นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี โครงการทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อชุมชนแต่ระยะเวลาเร่งด่วนท าให้การ
สอบต.หมู่ที่ 12  ท าความ เข้าใจร่วมกันมีน้อยในปีต่อๆไปถ้ามีโครงการลักษณะนี้อีกฝากประชาสัมพันธ์ให้
   ทั่วถึงและฝากให้ทางพ้ืนที่ได้มีการวางแผนระเบียบการใช้และงบซ่อมแซมไว้ด้วย 
   ส าหรับงบซ่อมแซมจาก อบต. ต้องมีการหารือในการประชุมครั้งต่อไป 
นายณัฐวุฒิ  โภชนา  โครงการแต่ละโครงการลงสู่พ้ืนที่ ฝากเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเพราะ ม.9 มี 
สอบต.หมู่ที่ 9  บทเรียนเกี่ยวกับการจัดการป่าชายเลนที่หลายส่วนลงพ้ืนที่มาท างาน เกิดท้ังข้อดีและ
   ปัญหาอุปสรรคต้องใช้เวลาแก้ไขปัญหาเพราะทุกโครงการด าเนินการเกี่ยวข้องกับพื้นที่
   โดยตรง     
นายนิโรจน์  ดิษฐเดช จากที่ได้ฟังโครงการต่างๆเห็นด้วยที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่เนื่องด้วยโครงการ 
รองนายกฯ  ตามท่ีเสนอมา อาจจะมีความเร่งด่วน ในเรื่องของเวลาที่จะต้องส่งโครงการให้ทัน ใน
   โอกาสหน้าอยากให้ท าความเข้าใจกับสภาให้มีความชัดเจนกว่านี้ เพ่ือประโยชน์ของ
   ประชาชนส่วนรวม ถ้ามีโอกาส 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี สอบถามเรื่องรายละเอียดถุงยังชีพ 
ส.อบต.หมู่ที่ 12 
นายณัฐวุฒิ  โภชนา สอบถามเรื่องการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อฝากผู้บริหารด าเนินการซ่อมแซม 
ส.อบต.หมู่ที ่9 ให้เรียบร้อย 
นายเกริก  นุ้ยน้อย สอบถามเรื่องข้าวสารที่ใช้ในการจัดท าถุงยังชีพ 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-10- 

 
 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 


