
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 
เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕62 

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

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น.                          

ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชือ่ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายวิทยา ทอ ทองบัว ประธานสภา อบต.ดอนสัก วิทยา     ทองบัว  

2. นายพิมล ทอ วงศ์ปาน รองประธานสภา อบต.ดอนสัก 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. นายสายันต์             แย้มอ่วม ส.อบต. หมู่ที่  2 สายันต์    แย้มอ่วม  

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

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

9. นายฐปนรรฆ์           แก้วมณี สอบต.หมู่ที่ 12 ฐปนรรฆ์  แก้วมณี  

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

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

12. นายธีระ                ใจรักษ์ สอบต.หมู่ที่ 14 ธีระ       ใจรักษ์  

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายวัชรินทร์           พัฒน์ทอง สอบต.  หมู่ที่ 1 ลากิจ 

2. นายสุนทร             รอดเกิด ส.อบต. หมู่ที่  9 ลากิจ 

3. นายอมรเทพ           อินทร์เนื่อง สอบต.หมู่ที่ 10 ลากิจ 

4. นายสุวิทย์               คงโอ ส.อบต. หมู่ที่  11 ลากิจ 

5. นายเลิศเชาว์           แซ่เล้า สอบต.หมู่ที่ 11 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. นางอาจินต์          สกุลรัตน์ ผอ.กองคลัง อาจินต์      สกุลรัตน์  

6. นางวิภารัตน์        อักษรพิทักษ์ หัวหน้าส านักปลัด วิภารัตน์    อักษรพิทักษ์  

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น. 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.1…แจ้งเรื่องนายกติดภารกิจ... 

นายวิทยา  ทองบัว ตามที่ข้าพเจ้า นายศักดิ์สินธุ์ ขันแข็ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักได้เสนอ
ประธานสภาฯ  ญัตติต่างๆต่อประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนสกั เพ่ือขออนุญาตน าเสนอเข้า
   ที่ประชุมในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.2562 ในวันที่             
   28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งประธานได้อนุญาตน าเข้าที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ 
   ตามล าดับแล้วเนื่องจากข้าพเจ้าติดภารกิจประชุมประปา และน้ าบาดาลของนางก า  จึง
   ไม่สามารถเข้าประชุมเพ่ือเสนอญัตติต่างๆได้ พิจารณาแล้วอาศัยอ านาจตามข้อ 56 
   แห่งระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ จึงมอบหมายให้นายนิโรจน์ ดิษฐ์เดช 
   รองนายกฯเป็นผู้เสนอญัตติ อภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

นายวิทยา ทองบัว   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
ประธานสภาฯ  2561 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ อ่านรายงานการประชุมและให้สมาชิกฯตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
ปลัด/เลขานุการฯ ประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2/2561  เมื่อ วันที่ 
   28 กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติเรื่องก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 และสมัยแรกประจ าปี 
พ.ศ.2563 

นายวิทยา  ทองบัว เชิญเลขานุการสภาได้น าเสนอญัตติต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 

/นายสุเมธ... 
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นายสุเมธ  สงสุวรรณ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักตามหลักการและ 
ปลัด/เลขานุการสภา  เหตุผล  

   หลักการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
   2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
   ประจ าปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจ าปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
   สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
   สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
   แรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมี
   มติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ใน
   ที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

   เหตุผล 
    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
   แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554จึงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดสมัย
   ประชุมสามัญประจ าปี2562 ว่ามีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีมี
   ก าหนดกี่วัน และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี2563
   พร้อมทั้งก าหนดว่ากี่วัน 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาก าหนด
   วันประชุมต่อไป 

นายวิทยา  ทองบัว สมาชิกท่านใดจะประสงค์น าเสนอการก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจ าปี  
ประธานสภาฯ 2562 มีก่ีสมัย สมัยละกี่วัน แต่ละสมัยเริ่มเมื่อใด และสมัยแรกประจ าปี 2563 ตั้งแต่

เมื่อใด 

นายพิมล  วงศ์ปาน ผมขอเสนอให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญจ านวน 4 สมัย สมัยหนึ่งจ านวน 15 วัน โดย 
สมาชิกหมู่2 ก าหนดการแต่ละสมัยดังนี้ 
 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่   2 ประจ าปี 2562  ตั้งแต่วันที่ 16-30 

มิถุนายน 2562 
 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี 2562   ตั้งแต่วันที่ 15-29 

สิงหาคม 2562 
 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2562         ตั้งแต่วันที่ 16-30 

ตุลาคม 2562   
สมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี 2563      ตั้งแต่วันที่ 14-28 
กุมภาพันธ์ 2563 

นายวิทยา  ทองบัว สมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอย่างอ่ืนหรือแก้ไขวันประชุมดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
ประธานสภาฯ  
  (ไม่มี ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือเป็นเวลานานพอสมควรแล้วประธานจึงขอมติจากที่

ประชุม) 
นายวิทยา  ทองบัว ผมขอมติที่ประชุมในการก าหนดสมัยประชุมและวันเวลาเริ่มต้นสมัยประชุม 
ประธานสภาฯ 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้  
 1. ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก สมัยสามัญประจ าปี 

2562 จ านวน 4 สมัย แต่ละสมัยมีระยะเวลา 15 วัน 
 2. ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญดังนี้  
  สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่   2 ประจ าปี 2562  ตั้งแต่วันที่ 16-30 

มิถุนายน 2562 
 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี 2562   ตั้งแต่วันที่ 15-29 

สิงหาคม 2562 
 สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2562         ตั้งแต่วันที่ 16-30 

ตุลาคม 2562   
สมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี 2563      ตั้งแต่วันที่ 14-28 
กุมภาพันธ์ 2563 

ระเบียบวาระท่ี 4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
นายวิทยา  ทองบัว  เชิญรองนายกได้อ่านรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภาฯ  
นายนิโรจน์  ดิษฐเดช รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
รองนายก อบต.ดอนสัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

   ในปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆแล้วเสร็จตาม
   ก าหนดระยะเวลาตามแผนด าเนินงาน จ านวน  ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ๕๖ 

   โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนด าเนินงานมีดังนี้ 

   ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหนือ หมู่ ๑ บ้านนาตาดี 

   ๒ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางโสม ช่วง ๒ หมู่ ๒ บ้านดอนหาร 

   ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย – ดอนดาน หมู่ ๔ บ้านห้วย 

   ๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเนียง หมู่ ๙ บ้านห้วยเสียด 

   ๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคชสาร หมู่ ๑๐ บ้านนางก า 

   ๖ โครงการปรับปรุงต่อเติมสะพานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา 

   ๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งเรือง ช่วง ๔ หมู่ ๑๒ บ้านเขาแค 

   ๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวครอง ช่วง ๑ หมู่ ๑๒ บ้านเขากลอย 

   ๙ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอราวัณ หมู่ ๑๔ บ้านนางก าใหม ่

   ๑๐ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   ๑๑ โครงการรังวัดตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน์ 

   ปัญหา/อุปสรรค 

   ๑.ขาดการบริหารจัดการโครงการของผู้บริหารท้องถิ่น 

/2.ขาดการ... 
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   ๒.ขาดการวางกรอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ๓.ขาดการเร่งรัดของผู้มีอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ๔.ขาดการติดตามโครงการเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้าง 
   แนวทางการแก้ไขปัญหาผู้บริหารต้องเข้ามาบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนด าเนินงาน
   ไม่ว่าจะโครงการงบประมาณปกติหรืองบประมาณจากส่วนอ่ืนๆตั้งแต่การวางกรอบ
   จัดซื้อจัดจ้างให้ไปตามแผน และเร่งรัดโครงการของผู้รับจ้างให้ด าเนินการตามระยะเวลา
   ที่ก าหนด 
   โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการมีดังนี้ 
   1.โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
   2.โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  
   3.โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องเอดส์  
   4.โครงการแข่งขันกีฬาต าบลดอนสัก 
   5.โครงการจัดกิจกรรมการเลือกตั้ง    
   6.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน    
   7.โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนระดับอ าเภอ 
   8.โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ดอนสัก  
   9.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ปัญหา/อุปสรรค ไม่มีการส ารวจกลุ่มเป้าหมายโครงการ/กิจกรรมก่อนการตั้ง 
   งบประมาณหรือก่อนน าเข้าบรรจุในแผนพัฒนาของ อบต. 
   แนวทางการแก้ไขปัญหา โครงการที่จะตั้งงบประมาณควรมีการส ารวจความพร้อมก่อน
   เพ่ือไม่ให้งบประมาณต้องตกไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติขอความเห็นชอบการขออนุญาตสร้างวัด -ตั้งวัด ณ ส านักปฏิบัติธรรม            
(ที่พักสงฆ์)สวนป่าสุ วิทย์ประชาราม หมู่ที่9 ต าบลดอนสัก อ า เภอดอนสัก             
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายวิทยา  ทองบัว เชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ  
ประธานสภาฯ   
นายนิโรจน์  ดิษฐเดช เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
รองนายก อบต.ดอนสัก     หลักการ 

    ด้วยนายจรูญ  ชูธรรมพิทักษ์ และคณะศรัทธาบ้านควนเนียง หมู่ที่9  ต าบล
   ดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ยื่นหนังสือเพ่ือขอความเห็นชอบขอ
   อนุญาตสร้างวัด-ตั้งวัดในบริเวณที่ดินอันเป็นที่ตั้งของส านักปฏิบัติธรรม(ที่พักสงฆ์)สวน
   ป่าสุวิทย์ประชาราม หมู่ที่9 ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

       เหตุผล 

    เพ่ือเป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ตลอดจนค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
   ประชาชน/ชุมชน ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเรื่องการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริม
   ศาสนา ตลอดจนการพัฒนาเผยแผ่ศาสนา การบริหารจัดการ จึงขอความเห็นชอบการ
   ขออนุญาตสร้างวัด-ตั้งวัด ที่ส านักปฏิบัติธรรม(ที่พักสงฆ์)สวนป่าสุวิทย์ประชาราม 
                  /หมู่ที่9... 



-6- 
   หมู่ที่ 9 ต าบลดอนสัก อ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จึงเรียนมาเพื่อเสนอสภา 
   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
   ต่อไป 

นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้ความเห็นชอบมีมติเป็นเอกฉันท์อนุญาตสร้างวัด-ตั้งวัด ณ ส านักปฏิบัติธรรม            
(ที่ พักสงฆ์ )สวนป่ าสุ วิทย์ประชาราม หมู่ ที่9  ต าบลดอนสัก  อ า เภอดอนสัก             
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เรื่อง  
   การควบคุม เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ........... 

นายวิทยา  ทองบัว เชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ  
ประธานสภาฯ  
นายนิโรจน์  ดิษฐเดช เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักตามหลักการและ
รองนายก อบต.ดอนสัก เหตุผล 

  หลักการ 

    เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
   และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
   มาตรา 7 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และมาตรา 63 แห่ง 
   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
   (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การ
   บริหารส่วนต าบลดอนสัก  โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอเสนอร่างข้อบัญญัติ 
   เรื่อง การควบคุม เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ............ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
   ดอนสักเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และนายอ าเภอดอนสัก เพ่ือเห็นชอบและประกาศใช้เป็น
   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

เหตุผล 

    เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
   ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ในเขตองค์การ
   บริหารส่วนต าบลดอนสักซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๙ 
   มาตรา ๓๐ ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
   ต่อไป 

นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาชิกสภาน าร่างข้อบัญญัติไปศึกษา ท า
   ความเข้าใจกับชาวบ้าน ประชาชนในหมู่บ้านและน าเข้ามาพิจารณาในการประชุมสภา 
   ครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 7.1 พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ สปสช.จ านวน 2 ท่าน 
 ที่ประชุมมีมติ คัดเลือก นายอรุณ  บัวแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 1 และนายณัฐวุฒิ  โภชนา    

ส.อบต.หมู่ที่ 9 เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ สปสช. 
นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี น าเรื่องการสร้างถนนยางพารามาปรึกษาว่าสมควรด าเนินการหรือไม่อย่างไร 
ส.อบต.หมู่ที่ 12 
นายมานิต  แก้วมณี ได้ชี้แจงเรื่องการเพ่ิมเติมแผนสี่ปีในการบริหารจัดการการจัดท างบประมาณ การใช้
นักวิเคราะห์นโยบายฯ จ่ายเงินสะสม หรือการโอนเงิน 
นายณัฐวุฒิ  โภชนา เรื่องการแต่งกายของสมาชิกสภาควรแต่งกายให้เหมาะสม และท้วงติงการตั้งกระทู้ถาม 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ของสมาชิกท่ีไม่อยู่ในระหว่างประชุม และสอบถามถึงเรื่องการซ่อมถนน หลุมบ่อ 
นายนิโรจน์  ดิษฐเดช ได้ชี้แจงเรื่องการซ่อมแซมถนน 
รองนายก อบต.ดอนสัก 
นายธีระ  ใจรักษ์  สอบถามเรื่องการแต่งกายของสมาชิกในการเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
ส.อบต.หมู่ที่ 14  ต าบลดอนสัก 
นายอรุณ  บัวแก้ว การเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ของทรัพยากรบาดาล 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 
นางวิภารัตน์  อักษรพิทักษ์    ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและการออกหน่วยบริการฉีด
หัวหน้าส านักปลัด ยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามก าหนดการประชุมของหมู่บ้านต่างๆ  

 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 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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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 

 


