
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕63 
เมื่อวันที่  30 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63 

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

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น.                          

ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – 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. นางกัญญา ขลิบเคลื่อน ส.อบต.หมู่ที่  4 กัญญา    ขลิบเคลื่อน  

6. นายสายันต์   แย้มอ่วม ส.อบต.หมู่ที่ 4 สายันต์    แย้มอ่วม  

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. นายอัครเดช นาคมณี ส.อบต.หมู่ที่  12 อัครเดช   นาคมณี  

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. นายสุวิทย์               คงโอ   ส.อบต. หมู่ที่  11 ลากิจ 

3. นายสมบัติ              สรษณะ ส.อบต. หมู่ที่  13 ลากิจ 

 

 

/ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายศักดิ์สินธุ์      ขันแข็ง นายก ศักดิ์สินธุ์   ขันแข็ง  

2. นายนิโรจน ์ ดิษฐเดช รองนายกฯ นิโรจน์     ดิษฐเดช  

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  อักษรพิทักษ ์  

เริ่มประชุม ๑0.0๐ น. 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

นายวิทยา ทองบัว   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าป  2563 เมื่อวันที่  
ประธานสภาฯ  26  สิงหาคม  2563 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ อ่านรายงานการประชุมและให้สมาชิกฯตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการ 
ปลัด/เลขานุการฯ ประชุม 
นายวิทยา ทองบัว   มีท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่(ไม่มี) 
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าป  

2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63 

ระเบียบวาระท่ี 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

นายวิทยา  ทองบัว  เชิญเลขาสภาได้อ่านรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภาฯ  
นายสุเมธ  สงสุวรรณ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
ปลัด/เลขานุการสภาฯ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในป  ๒๕๖3 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆแล้วเสร็จตาม
 ก าหนดระยะเวลาตามแผนด าเนินงาน จ านวน  41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.31  

ของข้อบัญญัติ+เงินสะสม และจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด 20 โครงการ  

   โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการห้วงระยะเวลาที่ก าหนดมีดังนี้ 

๑.โครงการปรับปรุง , วางท่อระบายน้ าถนนรอบเกาะนกเภา หมู่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา 

๒.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายช่องคันเบ็ด หมู่ ๑๒ บ้านเขาแค 
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3.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีต หมู่ ๑๔ บ้านนางก าใหม ่

   4.โครงการจัดท าป้ายจ ากัดน้ าหนัก , ป้ายจราจร หมู่ ๑ – ๑๔ 

   5.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.ดอนสัก 

6.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก(Ink Tank    

    Printer)    

7.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษขนาด A 3
 8.จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader) ของกองช่าง 

ปัญหา/อุปสรรค  
๑.เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ที่ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผน
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 

   ๒.เนื่องจากไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้เพราะเป็นพ้ืนที่เสี่ยงในการเดินทาง 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้บริหารต้องเข้ามาบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผน
ด าเนินงานไม่ว่าจะโครงการงบประมาณปกติหรืองบประมาณจากส่วนอ่ืนๆตั้งแต่การ
ตรวจสอบพ้ืนที่ที่ด าเนินโครงการ การวางกรอบจัดซื้อจัดจ้างให้ไปตามแผน และเร่งรัด
โครงการของผู้รับจ้างให้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยใช้ข้อมูลป งบประมาณที่
ผ่านวิเคราะห์สถานการณ์ในการวางแผนด าเนินงาน 

   โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการมีดังนี้      
   ๑.โครงการรังวัดตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน์ 
   ๒.โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบทบาทสตรี 
   ๓.โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ 
   ๔.โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
   ๕.โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๖.โครงการจัดหาอาหารให้สุนัขจรจัด 
   ๗.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
   ๘.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอดอนสัก  
   ๙.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
   ๑๐.โครงการจัดกิจกรรมเลือกตั้ง 
   ๑๑.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและวินัย 
   ๑๒.โครงการจัดงานรดน้ าขอพรผู้สูงอายุประเพณีสงกรานต์   

 ๑๓.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

 ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ มีประชาชนติดเชื้อทั่ว
โลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เชื้อ
ไวรัสลุกลาม โดยรณรงค์ให้ประชาชนภายในประเทศใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างไม่ให้รวมกลุ่มท ากิจกรรมใดใดทั่วประเทศ เป็นเหตุให้
โครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มจ าเป็นยกเลิกด าเนินทั้งหมด ท าให้โครงการ/
กิจกรรมที่ตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ได้ด าเนินการ 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา ควรน าโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการมาตั้งงบประมาณ
ในป งบประมาณต่อไปหลังจากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสทุเลาลงหรือรัฐบาล
ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมได้  
ข้อเสนอแนะ 
จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนสัก  ดังนี้ 
๑.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  ควรจะด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุก
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลส าเร็จให้มากกว่านี้   
๒.หากไม่สามารถด าเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และ
ต้องหาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไข
แล้วก็จะท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักดีขึ้น   
๓.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก  สามารถน ารายการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนานี้ไปปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่
ได้แสดงในรายงานข้างต้นแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วน 
   ต าบลดอนสัก  จ านวน 2 รายการ 
นายวิทยา  ทองบัว เชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ  
ประธานสภาฯ   
นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
นายก อบต.ดอนสัก     หลักการ 

ด้วยมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนๆและประชาชนมีความประสงค์
จะมอบอุทิศพัสดุทรัพย์สินให้เป็นกรรมสิทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
รายละเอียดปรากฏตามรายการต่อไปนี้ 
1. ส านักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอโอนพัสดุ จ านวน 1 โครงการ ตาม
หนังสือส านักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ0015/750 ลงวันที่ 17 
กันยายน 2563 

-โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด6x10 เมตร หมู่ 11 บ้าน
เกาะนกเภา งบประมาณ 720,061 บาท(เจ็ดแสนสองหมื่นหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

2. กรมโยธาธิการและผังเมือง ตามหนังสือส านักงานที่ มท0717/3237 ลงวันที่ 
16 มีนาคม 2563  
-เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านนางก า ต าบลดอนสัก อ าเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 292 เมตร ในวงเงินค่าก่อสร้าง 59,400,000 
บาท(ห้าสิบเก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

       เหตุผล 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0808.2/ว1628 

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 แจ้งว่ากรณีที่มีผู้ อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ 
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กระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ
หรือสิทธินั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
จึงเรียนมาเพ่ือขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุ จ านวน 2 รายการเป็นกรรมสิทธิ์ต่อไป 

นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี เนื่องจากมีทรัพย์สินที่จะให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักพิจารณารับโอน  
ส.อบต.หมู่ที่ 12 จ านวน 2 รายการจึงเห็นควรพิจารณาทีละรายการ รายการแรกพลังงานจังหวัดโดย

ส่วนตัวเห็นด้วยที่จะรับโอนเพราะโรงเรียน/ชุมชนได้ใช้ประโยชน์และปัจจุบันทรัพย์สิน
ดังกล่าวอยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ 

นายเลิศเชาว์  แซ่เล้า ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ขอรับรองว่าชุมชน/โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์จากพลังงาน 
ส.อบต.หมู่ที่ 11 แสงอาทิตย์นี้อยู่ด้วยเหตุสภาพพ้ืนที่ยังไม่มีไฟฟ้าจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การให้แสงสว่าง

หรือพลังงานไปใช้ประโยชน์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเมื่อพลังงานจังหวัดประสงค์จะ
มอบระบบพลังงานนี้จึงเห็นควรให้สมาชิกสภาให้การสนับสนุนด้วยและให้ อบต.ช่วยดู
และซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์สินนี้ต่อไป 

นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับโอนพัสดุ จ านวน 1 โครงการ ตามหนังสือ

ส านักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ0015/750 ลงวันที่ 17 กันยายน 
2563 โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด6x10 เมตร หมู่ 11 
บ้านเกาะนกเภา งบประมาณ 720,061 บาท(เจ็ดแสนสองหมื่นหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี รายการที่ 2 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านนางก า ต าบลดอน 
ส.อบต.หมู่ที่ 12 สัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 292 เมตร โครงการนี้เนื่องจาก

เบื้องต้นกรมโยธาธิการได้มีสัญญาให้ บริษัทเอสซีจี1995 จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ
ก่อสร้างในวงเงิน 59 ล้านสี่แสนบาทถ้วนซึ่งบริษัทได้ส่งมอบโครงการให้โยธาธิการ
จังหวัดแล้วตาตามข้อเท็จจริงปรากฏว่าปัจจุบันมีทรัพย์สินบางตัวช ารุดทรุดโทรมใช้การ
ไม่ได้หลายอย่าง ประกอบกับ อบต.มีงบประมาณจ ากัดไม่เพียงพอ ประกอบกับยังอยู่ใน
ระยะสัญญาประกันก่อสร้างซึ่งมีภาระผูกพัน ไม่สิ้นสุดภายใน 2 ป  เกรงว่าจะมีปัญหา
ข้อกฎหมายถ้า อบต.รับมอบตอนนี้ ส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่จะรับมอบตอนนี้ไว้ให้ประกัน
สิ้นสุดและซ่อมแซมแล้วเสร็จจะได้พิจารณารับมอบต่อไป 

นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบรับโอนเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านนางก า ต าบล

ดอนสัก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ความยาว 292 เมตร ในวงเงินค่าก่อสร้าง 
59,400,000 บาท(ห้าสิบเก้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)ด้วยเหตุให้กรมโยธาส ารวจ
ตรวจสอบและด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขในส่วนที่ช ารุดทรุดโทรมและหมดประกัน
ระยะเวลาโครงการดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ
แมว พ.ศ. ........... 

นายวิทยา  ทองบัว เชิญคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ  
ประธานสภาฯ 
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นายศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
นายก อบต.ดอนสัก      

หลักการ 
ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สฎ0023.3/ว6016 ลงวันที่ 

11 สิงหาคม 2563 เรื่องเร่งรัดการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  

เหตุผล 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การ

ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ป  พ.ศ.2560 -2563  ยุทศาสตร์ที่ 4 การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ต่อไป  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

นายสุเมธ  สงสุวรรณ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
ปลัด/เลขานุการสภาฯ องค์การบริหารส่วนต 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 

นายวิทยา ทองบัว มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมหรืออภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย

สุนัข และแมว พ.ศ. ........... 

ระเบียบวาระที ่6 เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1 เรื่องโครงการทัศนศึกษาดูงาน 
นายสุเมธ  สงสุวรรณ จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ก าลังแพร่ระบาดในขณะนี้ มีความ 
ปลัด/เลขานุการสภาฯ คิดเห็นว่าควรเลื่อนออกไปก่อน รอให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่อยจัดใหม่ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

6.2 คัดเลือกคณะท างานโครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงาน
ครบวงจร ในชุมชนระดับต าบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน 

นายสุเมธ  สงสุวรรณ ตามหนังสือส านักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่สฎ0015/ว1010 ลงวันที่ 14  
ปลัด/เลขานุการสภาฯ ธันวาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะท างานโครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัด

การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจ าป 
งบประมาณ2564 ด้วยให้แต่งตั้งคณะท างานโครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหาร
และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน กลุ่ม 
อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ประจ าป งบประมาณ 2564 ต าบลดอนสัก อ าเภอดอน
สัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จ านวน 1 
คนเป็นคณะท างานจึงอยากให้ที่ประชุมช่วยกันคัดเลือกเพ่ือได้ท าค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
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นายณัฐวุฒิ  โภชนา ผมขอเสนอนายฐปนรรฆ์  แก้วมณี ส.อบต.หมู่ที่12 เป็นคณะท างาน 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 
นายวิทยา  ทองบัว มีใครเสนออีกหรือไม่(ไม่มี)ถ้าไม่มีขอแต่งตั้งให้นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี ส.อบต.หมู่ที่ 12  
ประธานสภาฯ เป็นคณะท างาน 
มติที่ประชุม รบัทราบ 
นายวิทยา  ทองบัว มีใครมีแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายณัฐวุฒิ  โภชนา แจ้งให้ด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตหมู่ท่ี9 ที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้เสร็จ 
ส.อบต.หมู่ที่ 9 เรียบร้อยเนื่องจากได้แจ้งไปหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่ท าให้เรียบร้อย ฝากผู้บริหาร

ด าเนินการให้เรียบร้อยด้วย  
นายฐปนรรฆ์  แก้วมณี จากสถานการณ์ฝนตกชุกในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ถ้าหมู่บ้านไหนเดือดร้อนก็ให้ 
ส.อบต.หมู่ที่ 12 รายงานกันเข้ามาเพ่ือขอจ่ายขาดเงินสะสม 
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 
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 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย...................... 
สมัยที่...................ครั้งที่ ......................./......................เมื่อวันที่ ....... ....................................ประธานสภา อบต.
ดอนสัก จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
 
    (ลงชื่อ)         

(นายวิทยา  ทองบัว) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 


