
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
********* 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
นายเพียง  ทองย้อย 
นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย      
นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน 
นายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์ 
นายวิชาญ   บุญมาก 
นายเสกสรร  สวยล  า 
นายเสนีย์  ศิริพันธ์ 
นายจ่าง  ใจกล้า 
นายทองอินทร์  ถมทองค า 
นายหล่ า  ด้วงเอ๊ียก 
นายนฤพล ม่วงจาบ 
นายสมศักดิ ์ ใจซื่อ 
นายไร  เข็มทอง 
นายบุญมี  พัดแก้ว 
นายชา  สีนวล   
นายประพันธ์  ใจซื่อ 
นางพรวิมนต ์ ทัศนสุวรรณ 
นายสุทัศน์  เสียงโสม 
นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ 
นายพร้อย  ใจน  า 
นายโยธิน  แสงจันทร์ 
นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
นายไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 

ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่3 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่3
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่5 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่6 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่6 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่8
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่8 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่9
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่9 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่10
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่10
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่13 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่14 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่14 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่16 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที ่16 

สุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
เพียง  ทองย้อย 
วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย    
ธวัชชัย  เซี่ยงฉิน 
นิพนธ์  สัตยารังสรรค์ 
วิชาญ   บุญมาก 
เสกสรร  สวยล  า 
เสนีย์  ศิริพันธ์ 
จ่าง  ใจกล้า 
ทองอินทร์  ถมทองค า 
หล่ า  ด้วงเอ๊ียก 
นฤพล  ม่วงจาบ 
สมศักดิ์  ใจซื่อ 
ไร เข็มทอง 
บุญม ี พัดแก้ว 
ชา  สีนวล   
ประพันธ์  ใจซื่อ 
พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
สุทัศน์  เสียงโสม 
สุชิน  ร าพึงจิตต์ 
พร้อย  ใจน  า 
โยธิน  แสงจันทร ์
สุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
ไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายพยงค์  โตอาจ                รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
2. นางสีดา  จินดารัตน์              สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 1  ลากิจ     
3. นายนิคม  จินดาวัฒนกิจ         สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 5 
4. นายชลอ  แจ้งประจักษ์          สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 7                      
5. นายณัฏฐนันท์  พานิช           สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 11    
6. นางบุญปลูก  รามจุล            สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15  ลากิจ    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก  สุรพล  ตันกสิกิจ 
2 นายอ านาจ  แซ่กัง รองนายก อบต.ทุ่งคอก อ านาจ  แซ่กัง 
3 นางสาวปาริชาติ  เจริญศิลป์ หน.สป. อบต.ทุ่งคอก ปาริชาติ  เจริญศิลป์ 
4 นางนิศารัตน์  พิสุทธิพงศานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. นิศารัตน์  พิสุทธิพงศานนท์ 
5 นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา นักจัดการงานทั่วไป ชก. กัญพรพัฒน์  แก้วตา 
6 นางสาวกัณภิรมย์  ทัศนสุวรรณ ผช.จพง.ธุรการ กัณภิรมย์  ทัศนสุวรรณ 

             
                   เลขานุการตรวจสอบองค์ประชุม เวลา 10.00 น. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกมา
ประชุม  24 คน ไม่มา 6 ผู้เข้าร่วมประชุม 6 คน ครบองค์ประชุม และเชิญนายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นเวลา 89 วินาทีและเปิดประชุมตามล าดับต่อไป และขออนุญาตต่อที่ประชุมขอบันทึก
การประชุมแบบย่อ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 
               ท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2560 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ครับ 
เลขาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
สามัญ สมัยที่แรก (สมัยที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.2560  
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ          1. ประธานแจ้งว่านายจิระศักดิ์  ติณสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองอ าเภอสองพ่ีน้อง 
                       (ป.อาวุโส) มีค าสั่งย้ายกลับกรมการปกครองตั งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 ต าแหน่งว่างลง 
ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 
ประธานฯ            ในครั งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 31 
                        ตุลาคม 2559  ซึ่งเลขานุการสภาฯได้พิมพ์รายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารส าเนารายงาน 
                        การประชุมทีแ่จกทุกท่านแล้วมีทั งหมด 17 หน้า หากมีจุดใดขอแก้ไขก็เชิญ..สามารถขอแก้ไข 
                        ตลอดระยะเวลาการประชุม และขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม          ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 
                        เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 24 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง) 
ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติด่วน 

-  ไม่มี    -                      
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ            ตามระเบียบวาระมีเรื่องเพ่ือพิจารณาอยู่ 5 เรื่อง ขอเชิญเลขาฯครับ 
เลขาฯ                ขอบคุณท่านประธานฯ ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส าหรับเรื่อง 
                        เพ่ือพิจารณาเรื่องแรก  ก าหนดสมัยประชุมสภาฯสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560 และก าหนดวัน 
                        ประชุมแรกของปีถัดไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
                        (แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ 
                        หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย 
                        ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
                        ว่าด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
                        2547 ข้อ 10(3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า 
                        ปีนั นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั นเริ่มต้นเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั น 
                        มีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและ 
                        มีก าหนดกี่วัน  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ            เลขาฯ ได้ชี แจงข้อกฎหมายให้ทราบแล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอครับ 
นายโยธิน  แสงจันทร์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2560  จ านวน  
                        4 สมัยสมัยละ 15 วัน (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 24 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง) ดังนี  
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                          สามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560  ตั งแต่วันนี  (2 ก.พ.60) ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
                          สามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560  ตั งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 16 พฤษภาคม  
                          2560 
                          สามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ตั งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 – วันที่ 24 สิงหาคม 2560 
                          สามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ตั งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 – วันที่ 31 ตุลาคม 2560 
                          ขอผู้รับรองครับ 
                          นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 และนายสมศักดิ์  ใจซื่อ ส.อบต.ทุ่งคอก 
                          หมู่ที่ 9 รับรอง 
ประธานฯ              ถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็เชิญ.......(ไม่มี)......ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
                          เป็นอย่างอ่ืนจะขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
                          ประจ าปี พ.ศ.2560  จ านวน 4 สมัย แต่ละสมัยมีก าหนด 15 วัน ตามท่ีนายโยธิน  แสงจันทร์ 
                          เสนอ โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม            ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2560  จ านวน  
                          4 สมัย แต่ละสมัยมีก าหนด 15 วัน (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 24 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง)  
                          ดังนี  
                          สามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2560  ตั งแต่วันนี  (2 ก.พ.60) ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
                          สามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560  ตั งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 16 พฤษภาคม  
                          2560 
                          สามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ตั งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 – วันที่ 24 สิงหาคม 2560 
                          สามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ตั งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 – วันที่ 31 ตุลาคม 2560 
ประธานฯ              ต่อไปก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป(พ.ศ.2561) และ 
                          มีก าหนดกี่วันขอเชิญสมาชิกเสนอ 
นายโยธิน  แสงจันทร์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 เสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 
                           2561 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 15 วัน ขอผู้รับรองครับ 
                           นายสมศักดิ์ ใจซื่อ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9 และนายหล่ า  ด้วงเอ๊ียก ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8 
                          รับรอง 
ประธานฯ              ถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็เชิญ.......(ไม่มี)......ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
                          เป็นอย่างอ่ืนจะขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
                          ประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 
                           มีก าหนด 15 วัน ตามท่ีนายโยธิน  แสงจันทร์  เสนอ โปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม            ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 
                           2561 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 15 วัน (ด้วยคะแนน 
                           เห็นชอบ 24 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง) 
ประธานฯ               ส าหรบัการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2560 และก าหนดวันเริ่มประชุมวันเริ่มสมัย 
                           ประชมุสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2561  เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะพิจารณาเรื่องที่ 2 
                           ขอเชิญเลขาฯ ชี แจงครับ 
เลขาฯ                   เรื่องท่ี 2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายจากหมวดรายจ่ายประจ า งบด าเนินการ มาตั งจ่าย 
                           เป็นรายจ่ายใหม่ในหมวดรายจ่ายเพ่ือการพัฒนา งบลงทุน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่โอน(ย้าย) 
                           มารับราชการใหม่ท่ี อบต. ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พอใช้งานจึงขอโอนงบประมาณมาตั งเป็น 
                           รายจ่ายใหม่ ดังนี  
                           กองสวสัดิการสังคม กีฬาและนันทนาการ 
                           งบลงทนุ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ 
                           หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                           ครุภัณฑ ์
                           ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                           1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  จ านวน 1 ชุด รายละเอียดตาม 
                           ที่กระทรวงไอซีทีก าหนด เป็นเงิน 22,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ตั งจ่ายขาดเงินรายได้ 
                           ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ( ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 143 ) 
                           2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่องๆละ 3,200 บาท รายละเอียดตาม 
                           ที่กระทรวงไอซีทีก าหนด เป็นเงินทั งสิ น 3,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ตั งจ่ายจาก 
                           เงินรายได้ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ( ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 143 ) 
                           รวม 2 รายการเป็นเงิน 25,200  บาท 
                           โดยขอโอนมาจาก แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานกีฬาและนันทนาการ 
                           งบด าเนินการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานกีฬาและนันทนาการ 
                           หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
                           วัสด ุ
                           ประเภท ค่าวัสดุกีฬา ตั งไว้ 215,200 บาท ขอโอนออกไป 25,200 บาท คงเหลืองบประมาณ 
                           ตั งจ่าย 190,000 บาท 
                           การโอนครั งนี ไม่เป็นปัญหากับการบริหารงบประมาณแต่อย่างใด และเป็นอ านาจของสภา 
 
 
 
 

 



-6- 
 
                           องค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กร 
                           ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ               เลขาฯได้ชี แจงและระเบียบกฎหมายแล้วท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามก็เชิญ 
                           ( ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย)....ประธานจึงขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ 
                           ใหโ้อนงบประมาณตามที่เลขาฯชี แจงได้โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือทั ง  24 คน) 
มติที่ประชุม            ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณจากค่าวัสดุกีฬา จ านวน 25,200 บาท มาตั ง 
                          จ่ายเปน็ค่าจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 25,200 บาท ได้ 
                          (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
                           งดออกเสียง 1 เสียง  
เลขาฯ                  ต่อไปเป็นเรื่องเพ่ือพิจารณาอีก 1 เรื่องเนื่องจากผู้ก ากับดูแลเสนอแนะให้โอนงบประมาณจาก 
                          รายจ่ายงบกลางที่ตั งไว้เพ่ือโครงการส่งเสริมงานตามโครงการพระราชด าริให้มาตั งจ่าย 
                           ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องจากเป็นลักษณะค่าใช้สอย เนื่องจากเป็นการ 
                           โอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่ายและมีโอกาสได้ชี แจงให้ทั งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร 
                           ทราบในคราวเดียวกันจึงขอความเห็นชอบโอน “ โครงการส่งเสริมงานตามโครงการ 
                           พระราชด าริ ” จ านวน 100,000 บาท  ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง มาตั งจ่ายเป็น  
                           “ โครงการส่งเสริมงานตามโครงการพระราชด าริ ”จ านวน 100,000 บาท งบด าเนินการ  
                           ค่าใช้สอย หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
                           แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การโอนครั งนี ไม่เป็นปัญหากับการบริหารงบประมาณ 
                           แต่อย่างใด และเป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                           ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 จึงเรียนมาเพ่ือ 
                           พิจารณา 
ประธานฯ               เลขาฯได้ชี แจงและระเบียบกฎหมายแล้วท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามก็เชิญ 
                           ( ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย)....ประธานจึงขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ 
                           ใหโ้อนงบประมาณตามที่เลขาฯชี แจงได้โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือทั ง  24 คน) 
มติที่ประชุม            ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณจากเป็น “ โครงการส่งเสริมงานตามโครงการ 
                           พระราชด าริ จ านวน 100,000 บาท ” แผนงานงบกลาง งานงบกลาง มาตั งจ่ายเป็น 
                           ค่าใช้สอย “ โครงการส่งเสริมงานตามโครงการพระราชด าริ จ านวน 100,000 บาท ”  
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                           งบด าเนินการ ค่าใช้สอย หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งานส่งเสริมและสนับสนุนความ 
                           เข้มแข็งของชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
                           ดว้ยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธานฯ               ขอเชญิเลขาฯ 
เลขาฯ                   เรื่องท่ี  3 และ 4 ขอถอนการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างประปาหมู่ที่ 3 และ  
                           โครงการถมดินก่อสร้างประปาออกไปก่อน เนื่องจากกองช่างเสนอรายละเอียดไม่ทัน 
                           เรื่องท่ี 5 ส านักปลัดฯ ขอตั งงบประมาณจัดซื อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งบลงทุน 
                           แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
                           หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                           ครุภัณฑ ์
                           ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี  
                           1. เครื่องดูดฝุ่นส าหรับท าความสะอาดอาหารสถานที่ส านักงานด้านบนและส านักงานด้านล่าง 
                            จ านวน  2 เครื่องๆละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 6,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี  
                               1.1  มีก าลังไฟฟ้าสูงสุด 1,800 วตัต์ 
                               1.2  มีความจุถังเก็บฝุ่นขนาดไม่ต่ ากว่า 1.5 ลิตร 
                           ตั งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานริหารงานทั่วไป ( ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 143 ) 
                           รวม 2 เครื่อง เป็นเงิน 6,000  บาท 
                           โดยขอโอนมาจาก แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานกีฬาและนันทนาการ 
                           งบด าเนินการ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานกีฬาและนันทนาการ 
                           หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
                           วัสดุ  ประเภท ค่าวัสดุกีฬา ตั งไว้จ านวน 190,000 บาท ขอโอนออกไปจ านวน 6,000 บาท   
                           คงเหลอืงบประมาณตั งจ่ายเป็นเงินทั งสิ น 184,000 บาท 
                           การโอนครั งนี ไม่เป็นปัญหากับการบริหารงบประมาณแต่อย่างใด และเป็นอ านาจของสภา 
                           องค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กร 
                           ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ               เลขาฯได้ชี แจงและระเบียบกฎหมายแล้วท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามก็เชิญ 
                           ( ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย)....ประธานจึงขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติ 
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                           ใหโ้อนงบประมาณตามที่เลขาฯชี แจงได้โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือทั ง 24 คน) 
มติที่ประชุม            ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณจากค่าวัสดุกีฬา จ านวน 6,000 บาท มาตั ง 
                          จ่ายเปน็ค่าจัดซื อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็ก จ านวน 2 เครื่องได้ เป็นเงิน 
                           6,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ  
                           0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
                            ต่อไปเป็นเรื่องที่ 7  การครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
                            ส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
                            ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ตามข้อ 8(3 )และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนตาม 
                            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
                            2548  ตามข้อ 28(1) 
                            คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ชุดเดิม ประกอบด้วย 
                            1.  นายทองอินทร์  ถมทองค า     สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 6 
                            2.  นายสุชิน  ร าพึงจิตต์            สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 14 
                            3.  นายโยธิน  แสงจันทร์           สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 
                            คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ชุดเดิม ประกอบด้วย 
                            1.  นายประพันธ์  ใจซื่อ            สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 
                            2.  นายนิคม  จินดาวัฒนกิจ       สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 5 
                            3.  นายสุทัศน์  เสียงโสม           สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 13 
                            ทั ง 2 ชุดได้ปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปีแล้ว จึงท าให้สภาฯ ต้องเลือกผู้แทนจากสมาชิกสภาฯ 
                            ทั ง 2 ชุดๆละ 3 คนใหม่ โดยใช้วิธีการเลือกประธานสภาฯมาใช้โดยอนุโลมการเสนอชื่อจะต้อง 
                            มีผู้รับรอง 2 คนและเจ้าตัวต้องไม่ปฏิเสธด้วย โดยเลือกท่ีละต าแหน่ง จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ                เลขาฯได้ชี แจงแล้ว หากมีการเสนอมากกว่าจ านวนที่มีได้ก็จะต้องมีการลงคะแนนเพ่ือหาตัว 
                            คณะกรรมการให้ครบ 3 คน 
                            คณะกรรมการพัฒนา อบต.ทุ่งคอก จ านวน 3 คน ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ 
นายโยธิน  แสงจันทร์  ส.อบต.หมู่ที่ 15 เสนอ นายจ่าง  ใจกล้า ส.อบต.หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. 
                            ทุ่งคอกนายประพันธ์  ใจซื่อ ส.อบต.หมู่ที่ 12 และนายสมศักดิ์  ใจซื่อ ส.อบต.หมู่ที่ 9 รับรอง 
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นายประพันธ์  ใจซื่อ ส.อบต.หมู่ที่ 12 เสนอนายโยธิน  แสงจันทร์  ส.อบต.หมู่ที่ 15 เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. 
                            ทุ่งคอกนางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ  ส.อบต.หมู่ที่ 12  และนายสุชิน ร าพึงจิตต์ ส.อบต.หมู่ที่ 
                            14 รับรอง  
นายสมศักดิ์  ใจซื่อ ส.อบต.หมู่ที่ 9 เสนอนายวิชาญ  บุญมาก  ส.อบต.หมู่ที่ 4  เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. 
                            ทุ่งคอกนายพร้อย  ใจน  า ส.อบต.หมู่ที่ 14  และนายนฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต.หมู่ที่ 8 รับรอง 
ประธานฯ           สมาชิกท่านใดจะจะเสนอผู้อื่นก็เชิญ......(ไม่มี).....ถ้าไม่มีเสนอเป็นอย่างอ่ืนและท่านสมาชิกฯ 
                       ไม่ขัดข้องก็จะลงมติเลย 
                       คนที่  1. นายจ่าง  ใจกล้า ส.อบต.หมู่ที่ 6 ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบเลือกกรรมการคนที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 
                        23 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  งดออกเสียง 1 เสียง นายจ่าง  ใจกล้า เป็นกรรมการคนที่  1      
                        คนที่  2. นายโยธิน  แสงจันทร์  ส.อบต.หมู่ที่ 15 ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบเลือกกรรมการคนที่ 2 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 
                        23 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  งดออกเสียง 1 เสียง นายโยธิน  แสงจันทร ์ เป็นกรรมการคนที่ 2      
                       คนที่  3. นายวิชาญ  บุญมาก  ส.อบต.หมู่ที่ 4 ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบเลือกกรรมการคนที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 
                        23 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  งดออกเสียง 1 เสียง นายวิชาญ  บุญมาก  เป็นกรรมการคนที่ 3      
ประธาน             ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบเลือกกรรมการทุกคนด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง  
                       ไม่เห็นชอบ 0  งดออกเสียง 1 เสียง  
                       คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ประกอบด้วยดังนี  
                       คนที่  1. นายจ่าง  ใจกล้า ส.อบต.หมู่ที่ 6  
                       คนที่  2. นายโยธิน  แสงจันทร์  ส.อบต.หมู่ที่ 15  
                       คนที่  3. นายวิชาญ  บุญมาก  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
                       ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน อบต.ทุ่งคอก จ านวน 3 คน  
                       ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ 
นายทองอินทร์  ถมทองค า  ส.อบต.หมู่ที่ 6 เสนอ นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์  ส.อบต.หมู่ที่ 16 เป็นคณะกรรมการ 
                         ติดตามและประเมินผลแผน อบต.ทุ่งคอก นายโยธิน  แสงจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 15 และนาย 
                         หล่ า  ด้วงเอ๊ียก ส.อบต.หมู่ที่ 8 รับรอง 
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นายจ่าง  ใจกล้า ส.อบต.หมู่ที่ 6 เสนอนายประพันธ์  ใจซื่อ ส.อบต.หมู่ที่ 12 เป็นคณะกรรมการติดตามและ 
                         ประเมินผลแผน อบต.ทุ่งคอก นายสมศักดิ์  ใจซื่อ ส.อบต.หมู่ที่ 9 และนายทองอินทร์  ถมทองค า  
                         ส.อบต.หมู่ที่ 6 รับรอง  
นายโยธิน  แสงจันทร์  ส.อบต.หมู่ที่ 15 เสนอนายไร  เข็มทอง  ส.อบต.หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมการติดตามและ 
                         ประเมินผลแผน อบต.ทุ่งคอก นายพร้อย  ใจน  า ส.อบต.หมู่ที่ 14  และนายจ่าง  ใจกล้า  
                        ส.อบต.หมู่ที่ 6 รับรอง 
ประธานฯ           สมาชิกท่านใดจะจะเสนอผู้อ่ืนก็เชิญ......(ไม่มี).....ถ้าไม่มีเสนอเป็นอย่างอ่ืนและท่านสมาชิกฯ 
                       ไม่ขัดข้องก็จะลงมติเลย 
                       คนที่  1. นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์  ส.อบต.หมู่ที่ 16 ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบเลือกกรรมการคนที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 
                        23 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  งดออกเสียง 1 เสียง นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์  เป็นกรรมการคนที่  1      
                        คนที่  2. นายประพันธ์  ใจซื่อ ส.อบต.หมู่ที่ 12 ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบเลือกกรรมการคนที่ 2 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 
                        23 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  งดออกเสียง 1 เสียง นายประพันธ์  ใจซื่อ เป็นกรรมการคนที่ 2      
                       คนที่  3. นายไร  เข็มทอง  ส.อบต.หมู่ที่ 9 ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบเลือกกรรมการคนที่ 3 ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 
                        23 เสียง  ไม่เห็นชอบ 0  งดออกเสียง 1 เสียง นายไร  เข็มทอง  เป็นกรรมการคนที่ 3      
ประธาน             ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบเลือกกรรมการทุกคนด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง  
                       ไม่เห็นชอบ 0  งดออกเสียง 1 เสียง  
                       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ประกอบด้วยดังนี  
                       1. นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์  ส.อบต.หมู่ที่ 16 
                       2. นายประพันธ์  ใจซื่อ ส.อบต.หมู่ที่ 12 
                       3. นายไร  เข็มทอง  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
ประธานฯ           ขอบคุณสมาชิกฯและจะได้เสนอรายชื่อให้ฝ่ายบริหารออกค าสั่งแต่งตั งต่อไป ต่อไปขอเชิญเลขาฯ 
                        เสนอเรื่องต่อไปครับ 
เลขาฯ                 ท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารและสมาชิกฯท่ีเข้าประชุมทุกท่านเนื่องจากมีความจ าเป็นที่ 
                         จะต้องแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความเป็นปัจจุบันแทนข้อบังคับเดิมที่เปลี่ยน 
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                         มาเป็นข้อบัญญัติแล้วและในการบังคับใช้กฎหมายจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงท าให้ 
                         องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกจึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลมาเพ่ือให้สภาฯ 
                         ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวนี จ านวน 4 ฉบับ และหากผ่านความเห็นชอบจากสภาฯแล้ว 
                         จะต้องส่งไปให้นายอ าเภอสองพ่ีน้องพิจารณาลงนาม และส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                         ต่อไป ส าหรับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี ไม่ใช่ข้อบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณจึง 
                         สามารถพิจารณาเป็น 3 วาระรวดได้ และหากท่านสมาชิกฯจะอภิปรายร่างฯ ก็สามารถท าได้ 
                         หลังจาทีฝ่่ายบริหารเสนอจบ และเห็นควรให้มีการพิจารณาทีละฉบับ แล้วจึงจะมีการลงมติ 
                         ขอเชิญท่านนายกฯเสนอครับ    
ประธานฯ             ขอเชิญนายกฯเสนอร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2560 ครับ 
นายกฯ                เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านเลขาฯ ท่านสมาชิกฯท่ีเคารพทุกท่านเรามีความจ าเป็นต้องปรับปรุง 
                         กฎหมายให้สามารถบังคับใช้ได้จึงจ าเป็นต้องเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลมา 
                         เพ่ือให้สภาฯได้พิจารณาเพ่ือบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกส าหรับรายละเอียด 
                         ของร่างฯจะขออนุญาตให้เลขาฯ เป็นผู้ชี แจงแทน 
เลขาฯ                 ขอบคุณท่านนายกฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯทุกท่าน จะขออนุญาตน าเสนอร่าง 
                         ทีละฉบับและขอให้ท่านสมาชิกดูตามไปด้วยหากจะอภิปรายก็ขอให้อภิปรายหลังจากเสนอร่างฯ 
                         จบเสียกอ่นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วครับ 

                             ร่าง 
                             ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                           เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
                          พ.ศ. 2560 

                                         โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ว่าด้วยการ 
                         ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
                         67 (3) และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  
                         2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5)  

                         พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 15 มาตรา 21 มาตรา 23  
                           และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต าบล 
                           ทุ่งคอกโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก และนายอ าเภอสองพ่ีน้อง 
                           จึงตราข้อบัญญัติขึ นไว้ ดังต่อไปนี  
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                                 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุม 
                           โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2560 ” 
                                 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกตั งแต่วันถัดจาก 
                           วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
                                 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ 
                           นี  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี ให้ใช้ข้อบัญญัตินี แทน 
                                 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี  
                                     “สัตว์ควบคุม” หมายความว่า สุนัข หรือสัตว์อ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                                     “เจ้าของ” หมายความว่า ผู้ครอบครอง เลี ยง ดูแล รวมถึงผู้ควบคุมสัตว์ 
                                     “วัคซีน” หมายความว่า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส าหรับสัตว์ 
                                     “เครื่องหมายประจ าสัตว์” หมายความว่า ป้ายแสดงว่าสัตว์นั นได้รับการฉีดวัคซีน 
                                     “อาการของโรคพิษสุนัขบ้า” หมายความว่า ในกรณีของสุนัขมีอาการดุร้าย วิ่งเพ่นพ่าน  
                          กัดสิ่งกีดขวาง ชอบซุกในที่มืด ปากอ้าลิ นห้อย น  าลายไหล ตัวแข็ง ขาหลังอ่อนเพลีย เดินโซเซ 
                          หรือสัตว์อ่ืนที่ก าหนดมีอาการดังกล่าว 
                                    “ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ นทะเบียนและ 
                           รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
                                    “สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตว์แพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น 
                           และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งมีวุฒิไม่ต่ ากว่าประกาศนียบัตรวิชาสัตว์แพทยศาสตร์ ซึ่งปฏิบัติงาน 
                           ในหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
                                    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก หรือผู้ที่ 
                          ได้รับการแต่งตั งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                 ข้อ 5 เจ้าของสัตว์ต้องจัดการให้สัตว์ในครอบครองได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือ 
                           ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ โดยให้ฉีดควบคุมครั งแรกเมื่อสัตว์มีอายุ 2- 4 เดือน หรือ ตาม 
                           ความเห็นของสัตวแพทย์ และให้มีการฉีดวัคซีนครั งต่อไปตามที่ก าหนดในใบรับรองฉีดวัคซีน  
                           โดยเจา้ของสัตว์ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกก าหนด  
                                   ข้อ 6 ในที่สาธารณะถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดไม่มีเครื่องหมายประจ าสัตว์หรือมีแต่ 
                               เป็นเครื่องหมายประจ าตัวปลอม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจับสัตว์นั นเพื่อกักขัง ถ้า 
                               ไม่มีเจ้าของมารับภายใน 5 วัน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายสัตว์นั นได้ และถ้ามี 
                               เจ้าของสัตว์มารับสัตว์นั นคืน ในเวลาก าหนดให้เจ้าของสัตว์นั นชดใช้ค่าเสียหายในการดูแล 
                               สัตว์นั นตามความเป็นจริง 
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                                  ข้อ 7 เมื่อปรากฏว่าสัตว์ควบคุมมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้เจ้าของสัตว์ควบคุมนั นแจ้ง  
                                ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่พบสัตว์นั นแสดงอาการของโรคพิษ 
                                สนุัขบ้า 
                                   ข้อ 8 ในกรณีที่สัตว์ในควบคุมถูกสัตว์อ่ืนที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดให้เจ้าของสัตว์ 
                                แจ้งต่อพนักงานส่วนท้องถิ่นทราบภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่รู้ว่าสัตว์ของตนถูกกัด และ 
                                พนักงานท้องถิ่น ต้องแจ้งต่อสัตว์แพทย์ด าเนินการต่อไป 
                                   ข้อ 9 ในที่สาธารณะถ้าปรากฏสัตว์ควบคุมใดแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้พนักงาน 
                                ท้องถิ่น มีอ านาจท าลายสัตว์ควบคุมนั นได้ 
                                   ข้อ 10 ให้ผู้ที่มีสัตว์ควบคุมในการครอบครองมาแจ้งการครอบครองต่อพนักงานท้องถิ่น 
                                หลังจากข้อบัญญัตินี มีผลการบังคับใช้ภายใน 1 เดือน หรือหลังจากมีสัตว์นั นในครอบครอง 
                                ภายใน 1 เดือน เพ่ือที่จะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดท าสัญลักษณ์ไว้ที่ตัวสัตว์อันเป็น 
                                เครื่องหมายให้ทราบว่าสัตว์นั นมีเจ้าของ 
                                    ข้อ 11 ถ้าเจ้าของสัตว์ควบคุมไม่ด าเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์ควบคุมของตนต้องมี 
                                โทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 
                                    ข้อ 12 ผู้ที่ใช้เครื่องหมายประจ าตัวปลอม ขัดขวางมิให้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์หรือ 
                                พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 9 มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
                                   ข้อ 13 ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 10 มีโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 
                                   ข้อ 14 บรรดาความผิดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกให้นายก 
                               องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับ และ 
                               ถ้าผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามค าเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้วเป็นอันเลิกกัน 
                                   ข้อ 15 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม 
                               ข้อบัญญัตินี  และมีอ านาจออกระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ง เพ่ือ 
                               ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี  
                                             ประกาศ ณ วันที่     กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
                                                                                     สุรพล  ตันกสิกิจ 
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                          จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา ส าหรับการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
                          ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554  ข้อ 45 ก าหนดให้  
                          “ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
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                          จะอนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวก็ได้ วรรคสอง ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  
                          คือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม 
                          จะเป็นผู้เสนอเม่ือที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวกัน การพิจารณา 
                          ในวาระท่ีสองนั นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ 
                          ประชุมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ” 
นายกฯ                 เสนอขอให้พิจารณาร่างฯ 3 วาระรวดเลย 
ประธาน                ถามความเห็นสมาชิก...สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนเชิญเสนอ..... 
ประธาน                ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอก็เชิญ.....(ไม่มี)..ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็จะขอให้พิจารณา 
                          ให้ความเห็นชอบทั ง 3 วาระเลยในวันนี ตามที่นายกเสนอ  
มติที่ประชุม           ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณา 3 วาระรวด ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
                          งดออกเสียง 1 เสียง  
                          ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างฯ หรือไม่รับหลักการ 
                          แห่งร่างฯ ประธานจึงขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
                          องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2560 
                          โปรดยกมือครับ สมาชิกยกมือ (23 เสียง) ท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง 
                          ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  เรื่อง  การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2560 
                          โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 
มติที่ประชุม            ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                          เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
                          งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธาน                สภาฯได้มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                          เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2560 (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
                          งดออกเสียง 1 เสียง ) 
                          ต่อไปจะเป็นขั นตอนการแปรญัตติ ในการพิจารณาในวาระที่ 2 สามารถท าได้ 2 ทาง คือ 
                          ตั งคณะกรรมการแปรญัตติ หรือตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาฯ ทุกคนจะได้มีสิทธิ 
                          แสดงความคิดเห็น ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 
นายทองอินทร์  ถมทองค า  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 6  เสนอตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาฯ ขอผู้รับรองครับ 
                           นายเพยีง  ทองย้อย  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 2 รับรอง 
                           นายโยธิน  แสงจันทร์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 รับรอง 
ประธาน                สมาชิกท่านใดจะเสนออีกก็เชิญ......(ไม่มี).......ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็ขอมติ 
                          ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาโปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                         เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2560 แบบเต็มสภาฯ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง  
                         ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธาน              ขอเชิญท่านสมาชิกแปรญัตติได้ครับ........ให้สมาชิกได้พิจารณา.......(ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแก้ไข 
                         ร่างฯ)..เมื่อสมาชิกไม่เสนอขอเปลี่ยนแปลงก็จะขอมติเลย...ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้ยกร่างฯ 
                         เดิมโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุม 
                          โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2560  ให้ยกร่างฯเดิม ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
                          งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธาน               เมื่อสภาฯมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมโรคพิษ 
                         สุนัขบ้า พ.ศ. 2560 ให้ยกร่างฯเดิม ต่อไปก็จะพิจารณาในวาระท่ี 3 เป็นการลงมติร่างข้อบัญญัติ 
                         องค์การบริหารส่วนต าบลฯ เลย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
                         สว่นต าบลทุ่งคอก เรื่อง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2560  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  เรื่อง การควบคุม 
                          โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2560 ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การ 
                          ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
                          งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธาน                เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วต่อไปจะได้ส่งร่างฯ ดังกล่าวไปให้นายอ าเภอสองพ่ีน้องพิจารณา 
                          ให้ความเห็นชอบต่อไป  
                          ขอเชิญนายกฯ เสนอร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี ยงสุกร พ.ศ. 2560 ครับ 
นายกฯ                 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านเลขาฯ ท่านสมาชิกฯท่ีเคารพขออนุญาตให้เลขาฯเสนอแทน 
เลขาฯ                   เรียนทา่นประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯทุกท่าน ขออนุญาตน าเสนอร่างฯ ดังต่อไปนี ครับ 

                          ร่าง 
                             ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                               เรื่อง การควบคุมการเลี ยงสุกร 
                               พ.ศ. 2560 

                                   โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ด้วยการควบคุม  
                          การเลี ยงสุกรในเขตพื นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา71  
                          แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
                          พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบกับ 
 
 
 
 
 
 



-16- 
 
                          มาตรา 32 และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วน 
                          ต าบลทุ่งคอกโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  และนายอ าเภอ 
                          สองพ่ีน้อง จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี  
                                  ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  เรื่อง  
                           การควบคุมการเลี ยงสุกร พ.ศ. 2560” 
                                  ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกนับถัดจาก 
                           วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
                                  ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดท่ีได้ตราไว้แล้ว  
                            ในข้อบัญญัตินี  หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัติให้ใช้ข้อบัญญัตินี แทน 
                                  ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี และให้มี 
                            อ านาจ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี  

หมวด 1 
บททั่วไป 

                                  ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี  
                                        “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                                       “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั งจาก 
                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
                              2535 
                                       “ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับ 
                              แต่งตั งจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี  
                             ........ (เลขาฯ เสนอร่างฯพร้อมกับให้สมาชิกฯดูร่างฯตามจนจบถึงมาตรา 41 ).... 
                                         ประกาศ ณ วันที่   กุมภาพันธุ  พ.ศ. 2560 
                                                                                 สุรพล  ตันกสิกิจ   
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                          จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา และชี แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น 
                          พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554  ข้อ 45 ฯ 
นายกฯ                 เสนอขอให้พิจารณาร่างฯ 3 วาระรวดเลย 
ประธาน                ถามความเห็นสมาชิก...สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนเชิญเสนอ..... 
ประธาน                ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอก็เชิญ.....(ไม่มี)..ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็จะขอให้พิจารณา 
                          ให้ความเห็นชอบทั ง 3 วาระเลยในวันนี ตามที่นายกเสนอ  
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มติที่ประชุม           ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณา 3 วาระรวด ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
                          งดออกเสียง 1 เสียง  
                          ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างฯ หรือไม่รับหลักการ 
                          แห่งร่างฯ ประธานจึงขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
                          องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมการเลี ยงสุกร  พ.ศ. 2560 
                          โปรดยกมือครับ สมาชิกยกมือ (23 เสียง) ท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง 
                          ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  เรื่อง การควบคุมการเลี ยงสุกร พ.ศ. 2560 
                          โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 
มติที่ประชุม            ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                           เรื่อง การควบคุมการเลี ยงสุกร พ.ศ. 2560  ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
                          งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธาน                สภาฯได้มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                          เรื่อง การควบคุมการเลี ยงสุกร พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
                          งดออกเสียง 1 เสียง  
                          ต่อไปจะเป็นขั นตอนการแปรญัตติ ในการพิจารณาในวาระที่ 2 สามารถท าได้ 2 ทาง คือ 
                          ตั งคณะกรรมการแปรญัตติ หรือตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาฯ ทุกคนจะได้มีสิทธิ 
                          แสดงความคิดเห็น ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 
นายโยธิน  แสงจันทร์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 เสนอตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาฯ ขอผู้รับรองครับ 
                         นายประพันธ์  ใจซื่อ  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 รับรอง 
                         นายทองอินทร์  ถมทองค า  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 6   รับรอง 
ประธาน               สมาชิกท่านใดจะเสนออีกก็เชิญ......(ไม่มี).......ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็ขอมติ 
                          ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                         เรื่อง การควบคุมการเลี ยงสุกร พ.ศ. 2560 แบบเต็มสภาฯ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง  
                         ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธาน              ขอเชิญท่านสมาชิกแปรญัตติได้ครับ........ให้สมาชิกได้พิจารณา.......(ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแก้ไข 
                         ร่างฯ)..เมื่อสมาชิกไม่เสนอขอเปลี่ยนแปลงก็จะขอมติเลย...ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้ยกร่างฯ 
                         เดิมโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุม 
                          การเลี ยงสุกร พ.ศ. 2560 ให้ยกร่างฯเดิม ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
                          งดออกเสียง 1 เสียง 
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ประธาน               เมื่อสภาฯมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมการ 
                          เลี ยงสุกร พ.ศ. 2560 ให้ยกร่างฯเดิม ต่อไปก็จะพิจารณาในวาระที่ 3 เป็นการลงมติ ร่าง 
                          ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ เลย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรตราเป็นข้อบัญญัติ 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมการเลี ยงสุกร พ.ศ. 2560 โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุม 
                          การเลี ยงสุกร พ.ศ. 2560 ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุม 
                          การเลี ยงสุกร พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง  
                          1 เสียง  
ประธาน                เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วต่อไปจะได้ส่งร่างฯ ดังกล่าวไปให้นายอ าเภอสองพ่ีน้องพิจารณา 
                          ให้ความเห็นชอบต่อไป  
                         ขอเชิญนายกฯ ร่างฯ ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2560 ครับ 
นายกฯ                เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านเลขาฯ ท่านสมาชิกฯท่ีเคารพทุกท่านขออนุญาตให้เลขาฯเสนอแทน 
เลขาฯ                 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯทุกท่าน ขออนุญาตน าเสนอร่างฯ ดังต่อไปนี ครับ 

ร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ  
พ.ศ. 2560                                     

                                 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
                          ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
                          ต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก โดยความเห็นชอบของ 
                         สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก และนายอ าเภอสองพ่ีน้อง จึงได้ตราข้อบัญญัติไว้  
                         ดังต่อไปนี  
                                 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี เรียกว่า  “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การ 
                          ควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2560 ” 
                                 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกนับแต่วันที่ได้ 
                          ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกแล้ว 30 วัน 
                                 ข้อ 3 ข้อบัญญัตินี  
                                       “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                                      “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั งให้ปฏิบัติตาม 
                          พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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                             ........ (เลขาฯ เสนอร่างฯพร้อมกับให้สมาชิกฯดูร่างฯตามจนจบถึงข้อ 12 ).... 
                                         ประกาศ ณ วันที่   กุมภาพันธุ  พ.ศ. 2560 
                                                                                 สุรพล  ตันกสิกิจ   
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                          จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา และชี แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น 
                          พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554  ข้อ 45 ฯ 
นายกฯ                 เสนอขอให้พิจารณาร่างฯ 3 วาระรวดเลย 
ประธาน                ถามความเห็นสมาชิก...สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนเชิญเสนอ..... 
ประธาน                ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอก็เชิญ.....(ไม่มี)..ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็จะขอให้พิจารณา 
                          ให้ความเห็นชอบทั ง 3 วาระเลยในวันนี ตามที่นายกเสนอ  
มติที่ประชุม           ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณา 3 วาระรวด ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
                          งดออกเสียง 1 เสียง 
                          ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างฯ หรือไม่รับหลักการ 
                          แห่งร่างฯ ประธานจึงขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
                          องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2560 
                          โปรดยกมือครับ สมาชิกยกมือ (23 เสียง) ท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง 
                          ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2560 
                          โปรดยกมือครับ (ไม่มี)  
มติที่ประชุม            ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                           เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
                           งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธาน                สภาฯได้มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                          เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
                          งดออกเสียง 1 เสียง 
                          ต่อไปจะเป็นขั นตอนการแปรญัตติ ในการพิจารณาในวาระที่ 2 สามารถท าได้ 2 ทาง คือ 
                          ตั งคณะกรรมการแปรญัตติ หรือตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาฯ ทุกคนจะได้มีสิทธิ 
                          แสดงความคิดเห็น ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 
นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ ส.อบต. หมู่ที่ 12 เสนอตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาฯ ขอผู้รับรองครับ 
                           นายสทุัศน์  เสียงโสม  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 13 รับรอง 
                           นายชา  สีนวล  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 10  รับรอง 
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ประธาน                สมาชิกท่านใดจะเสนออีกก็เชิญ......(ไม่มี).......ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็ขอมติ 
                          ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
                          ต าบลทุง่คอก เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2560 แบบเต็มสภาฯ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 
                          23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธาน              ขอเชิญท่านสมาชิกแปรญัตติได้ครับ........ให้สมาชิกได้พิจารณา.......(ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแก้ไข 
                         ร่างฯ)..เมื่อสมาชิกไม่เสนอขอเปลี่ยนแปลงก็จะขอมติเลย...ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้ยกร่างฯ 
                         เดิมโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุม 
                         เหตุร าคาญ พ.ศ. 2560 ให้ยกร่างฯเดิม ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
                         งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธาน               เมื่อสภาฯมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมเหตุ 
                         ร าคาญ พ.ศ. 2560 ยกร่างฯเดิม ต่อไปก็จะพิจารณาในวาระท่ี 3 เป็นการลงมติร่างข้อบัญญัติ 
                         องค์การบริหารส่วนต าบลฯ เลย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
                         สว่นต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมเหตุร าคาญ พ.ศ. 2560  โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุม 
                          เหตุร าคาญ พ.ศ. 2560  ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุม 
                          เหตุร าคาญ พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธาน                เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วต่อไปจะได้ส่งร่างฯ ดังกล่าวไปให้นายอ าเภอสองพ่ีน้องพิจารณา 
                          ให้ความเห็นชอบต่อไป  
                          ขอเชิญนายกฯ ร่างฯ ข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560 ครับ 
นายกฯ                เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านเลขาฯ ท่านสมาชิกฯท่ีเคารพทุกท่านขออนุญาตให้เลขาฯเสนอแทน 
เลขาฯ                 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกฯทุกท่าน ขออนุญาตน าเสนอร่างฯ ดังต่อไปนี ครับ 

                         ร่าง 
                           ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                         เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
                         พ.ศ. 2560 

                                        โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ว่าด้วยการ 
                          ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  อาศัยอ านาจตามความ 
                          ในมาตรา 67 (3) และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
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                          พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 20 แห่งพระราช 
                          บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 องค์การบริหาร 
                          ส่วนต าบลทุ่งคอกโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก และนายอ าเภอ 
                          สองพ่ีน้อง จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี  
                                    ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การ 
                           ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560” 
                                    ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกออกนับแต่วันที่ 
                           ได้ติดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกแล้วสิบห้าวัน 
                                    ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว  
                           ในข้อบัญญัตินี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี ให้ใช้ข้อบัญญัตินี แทน 
                             ........ (เลขาฯ เสนอร่างฯพร้อมกับให้สมาชิกฯดูร่างฯ ตามจนจบถึงข้อ 12 ).... 
                                         ประกาศ ณ วันที่   กุมภาพันธุ  พ.ศ. 2560 
                                                                                 สุรพล  ตันกสิกิจ   
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                          จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา และชี แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น 
                          พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554  ข้อ 45 ฯ 
นายกฯ                 เสนอขอให้พิจารณาร่างฯ 3 วาระรวดเลย 
ประธาน                ถามความเห็นสมาชิก...สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนเชิญเสนอ..... 
ประธาน                ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอก็เชิญ.....(ไม่มี)..ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามก็จะขอให้พิจารณา 
                          ให้ความเห็นชอบทั ง 3 วาระเลยในวันนี ตามที่นายกเสนอ  
มติที่ประชุม           ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณา 3 วาระรวด ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง  
                          งดออกเสียง 1 เสียง 
                          ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 1 เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างฯ หรือไม่รับหลักการ 
                          แห่งร่างฯ ประธานจึงขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
                          องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560 
                          โปรดยกมือครับ สมาชิกยกมือ (23 เสียง) ท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง 
                          ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.   
                          2560 โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 
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มติที่ประชุม            ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                          เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 
                          0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธาน                สภาฯได้มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                          เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 
                          0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
                          ต่อไปจะเป็นขั นตอนการแปรญัตติ ในการพิจารณาในวาระที่ 2 สามารถท าได้ 2 ทาง คือ 
                          ตั งคณะกรรมการแปรญัตติ หรือตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาฯ ทุกคนจะได้มีสิทธิ 
                          แสดงความคิดเห็น ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 
นายสมศักดิ์  ใจซื่อ  ส.อบต. หมู่ที่ 9 เสนอตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาฯ ขอผู้รับรองครับ 
                           นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 2 รับรอง 
                           นายนพินธ์  สัตยารังสรรค์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 3  รับรอง 
ประธาน                สมาชิกท่านใดจะเสนออีกก็เชิญ......(ไม่มี).......ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็ขอมติ 
                          ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตั งคณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                          เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560 แบบเต็มสภาฯ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 
                          เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธาน              ขอเชิญท่านสมาชิกแปรญัตติได้ครับ........ให้สมาชิกได้พิจารณา.......(ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแก้ไข 
                         ร่างฯ)..เมื่อสมาชิกไม่เสนอขอเปลี่ยนแปลงก็จะขอมติเลย...ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้ยกร่างฯ 
                         เดิมโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุม 
                          แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560 ให้ยกร่างฯเดิม ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ  
                          0 เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธาน               เมื่อสภาฯมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมแหล่ง 
                          เพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560 ยกร่างฯเดิม ต่อไปก็จะพิจารณาในวาระท่ี 3 เป็นการลงมติร่าง 
                          ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ เลย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นสมควรตราเป็นข้อบัญญัติ 
                          องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560  
                          โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกเรื่อง การควบคุม 
                          แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560 ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  
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                          เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 
                          0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
ประธาน                เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วต่อไปจะได้ส่งร่างฯ ดังกล่าวไปให้นายอ าเภอสองพ่ีน้องพิจารณา 
                          ให้ความเห็นชอบต่อไป  
นายกฯ                 กล่าวขอบคุณท่านประธานสภาฯและสมาชิกทุกท่านที่ผ่านความเห็นชอบร่าง ข้อบัญญัติทั ง  
                          4 ฉบับ ก็เพ่ือเป็นกฎหมายคุ้มครองพ่ีน้องประชาชนของเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเราท าอะไร 
                          เขาไม่ได้เพราะเราไม่มีข้อบัญญัติและที่มีอยู่ก็ไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นช่องว่าง 
                          ทางกฎหมายที่เกิดขึ น 
ประธานฯ             ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือทราบ ขอเชิญเลขาฯครับ 
เลขาฯ                 เรื่องท่ี 1 การเข้าสู่ต าแหน่งของผู้บริหารตามค าสั่ง คสช.ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560  
                         นายกฯ ได้แต่งตั งรองนายกและเลขาฯท่านเดิมเป็นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 
                         เรื่อง 2. กฎหมายการปฏิรูป อปท. ที่ อปท.ใดมีประชากรไม่ถึง 7,000 คน และมีรายได้ไม่ถึง 20  
                         ล้านบาท  ไม่ผ่านความเห็นชอบของ สนช.แล้ว ส่วนในกรณีของเรากับเทศบาลทุ่งคอกยังต้อง 
                         ติดตามเพราะรัฐบาลมีเจตนาให้ 1 ต าบลมี 1 อปท. ให้ติดตามว่ารัฐบาลจะส่งเข้ามา 
                         พิจารณาใหม่หรือไม่ หรืออาจใช้ ม.44 ในการควบรวมก็ได้ 
                        เรื่องท่ี 3 การบริหารจัดการน  าโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาที่ 13 แม่กลองใหญ่มีลูกข่าย 3  
                        โครงการ คือโครงการพนมทวน โครงการสองพ่ีน้องและ โครงการบางเลน ได้เปลี่ยนแปลงวงรอบ 
                        การส่งน  าจากเดิม 7 เว้น 14 ปรับเปลี่ยนมาเป็น จ่าย 10 เว้น 11 แต่ละคลองก็จะได้รับน  า 3 วัน 
                        เช่นเดิม ช่วงนี  อบต.ไม่มีปัญหาเรื่องน  าประปาแล้วสมบูรณ์ดี ช่วงนี น  าจะมีอยู่ในคลองตลอด 
                        เนื่องจากชาวไร่มีการทยอยเผาตัดเพราะ คสช.ก าหนดความสูงและน  าหนักอยู่ส าหรับสถานการณ์ 
                         น  าในเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณ 3,220 ลลบม.(38%) เขื่อนวชิราลงกรณ ์มีปริมาณ 2,418  
                         ลลบม.(41%) หลังจากแก้ไขปัญหาระบบนิเวศและอุปโภคบริโภคแล้วจะเหลือน  าไว้ส ารอง 
                         ประมาณ 1,000 ลลบ.ม.ปัญหาภัยแล้งจะดีขึ น 
                         4.  โครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านชุมชนน่าอยู่ร่วมกับ สสส. ได้ไปอบรมการจัดเก็บข้อมูลในพื นที่ 
                         มา 5 วัน เป็นเรื่องยากและไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนเสียบุคลากรมาก 
                        ได้ประโยชน์น้อยจึงได้ขอถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการกับแม่ข่าย ทต.เจ็ดเสมียนแล้วพร้อมกับ 
                        ทต.ทุ่งคอก และได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เหลือเพียง 90,000 บาท หากเก็บทุกครัวเรือนเรา 
                        จะต้องใช้งบประมาณอีก 200,000 บาท ซึ่ง อบต.ทุ่งคอกไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ 
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                         5.  ช่วงนี เป็นช่วงการจัดเก็บภาษี ฝากท่านสมาชิกประชาสัมพันธ์ด้วย 
                              -  ภาษีท่ีดินช าระได้ตั งแต่บัดนี จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 
                              -  ภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการตั งแต่บัดนี จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
                              -  ภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการตั งแต่บัดนี จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 
                         และ อบต.ทุ่งคอก ได้เปิดบริการรับช าระในวันหยุดทุกวันเสาร์ด้วยตั งแต่มกราคม – เมษายน  
                        2560 
                         6. การขึ นทรงราชของรัชกาลที่ 10 เริ่มตั งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 และเฉลิมพระนามท่านว่า 
                         “ สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ”ยังไม่ได้มีพระราชพิธีบรม 
                         ราชาภิเษกจึงยังไม่ใช้ “พระบาทสมเด็จ” น าหน้า การออกพระนามถ้าไม่แม่นในการอ่านก็ให้ใช้ 
                         ค าว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”ไปเลย ส่วนพระนามาภิไธยย่อใช้ “วปร” ธงประจ าพระองค์  
                         สีเหลืองตามวันพระราชสมภพ ธง มวก.เลิกใช้ การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ให้ประดับต่ ากว่า 
                         ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประมาณ 10 เซนติเมตร 
                         7. ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านที่ไปร่วมงานพระราชพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล 
                         สัตตมวาร (๑๐๐ วัน) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคมที่ผ่านมาพร้อมเพรียงกัน ส่วนพระราชพิธีอ่ืนก็คงจะ 
                         ตามมาอีก..... 
                         8. ในช่วงปลายเดือนนี ปลัดฯจะเข้าอบรมหลักสูตร นบสท. รุ่น 28 ตั งแต่วันที่ 27กุมภาพันธ์ –  
                         วันที่ 7 เมษายน 2560 ก็จะมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดฯเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดฯ 
                         9. จังหวดัขอความร่วมมือจ าหน่ายเสื อ TO BE NUMBER ONE สีด าปักตราจังหวัด และแขนขวา 
                         เป็นเลข ๙ ด้านหลังสกรีน TO BE NUMBER ONE สุพรรณบุรี ตัวละ 250 บาท ดูแล้วสวยงาม 
                        อ าเภอสองพ่ีน้องก็ขอความร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร และหัวหน้าส่วน 
                        ราชการระดับอ าเภอทุกคน และขอความร่วมมือมายังท้องถิ่นด้วยเมื่อมีการรวมคนจะได้มีเสื อใส่ 
                        เหมือนกันทั งท่านผู้บริหาร สมาชิกฯ และพนักงานบนส านักงานทุกคนส าหรับใครใส่เบอร์อะไร 
                        ให้แจ้งที่ หน.สป.จะประสานกับท่านนายกก่อนว่าส ารองเป็นเงินก้อนก่อนได้ไหมแล้วเก็บเงินเมื่อ 
                        ได้เสื อมา ซึ่งตอนนี เรารับเงินผ่านธนาคารไม่สามารถหักได้ รายได้หักค่าใช้จ่ายจะน าทูลเกล้า 
                        ถวายในโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งจะน ากลับมาใช้กับเยาวชนในโครงการป้องกัน 
                        ยาเสพติด 
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                        10.  การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์สมาชิกใหม่ที่ด ารงต าแหน่งติดต่อกัน 3 ป ีสามารถขอ 
                        ได้แล้ว 
                               ส าหรับรายท่านทองอินทร์ฯ ขอเลื่อนชั นเป็นเหรียญทองมงกุฎไทย (คราวที่แล้วขอผิดไป 
                         ขอซ  า) ส่วนท่านอ่ืนๆที่เป็นสมาชิกใหม่อีก ๖ ท่านมีคุณงามความดีมีความจงรักภักดีก็จะขอชั น 
                         เหรียญเงินช้างเผือกให้ก็ฝากไปลงชื่อในใบค าขอที่คุณเรณู  บัวดอนไพร หลังประชุมด้วยครับ 
                        11. กรมทรัพย์กรน  าบาดาล (พรบ.น  าบาดาล) ต้องขออนุญาตจากเดิมที่เป็นอ านาจของอธิบดี 
                        กรมทรัพย์กรน  าบาดาล ได้ออกค าสั่งใหม่มอบอ านาจให้ ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
                        สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ออกใบอนุญาต ฉะนั นบ้านใดที่ใช้น  าบาดาลต้องไปยื่นขอ 
                        อนุญาตให้ถูกต้องมิฉะนั นจะมีความผิดเหมือนวัดพระธรรมกาย 
                        12.  การยื่นแบบภาษี ภงด. 90 / ภงด. 91 ตั งแต่มกราคม –31 มีนาคม 2560 ยื่นสรรพากร 
                        อ าเภอหรือทางอินเตอร์เน็ตได้ 
                        13.  ผ้าปา่ที่ รร.บางลี่วิทยาเมื่อวันครบสตตมวาร 22 มกราคม 2560 ได้ 1,636,000 บาท และยัง 
                        มาอีกเรื่อยๆ  
                        14. หลังจากท่ีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รถตู้โดยสารที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการ 
                        และระเบียบต่างๆมามากการขับขี่ สภาพรถต้องดูให้ดีสมบูรณมิฉะนั นท่านจะถูกปรับถึง 5,000  
                        บาทได ้
                        15. รพฯและสาธารณสุขแจ้งว่าได้เกิดโรคเก่าขึ นในพื นที่ซึ่งกว่าจะตรวจพบใช้เวลาหลายวันเป็น 
                        เชื อ โรคบลูเซลโลซีส  อาการมีไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวคลื่นไส้อาเจียน เกิดจากกินเนื อสัตว์ไม่สุก 
                        และพักอาศัยอยู่ใกล้คอกสัตว์คือพวกแพะแกะเป็นต้น และขณะนี มีคลินิกต่างๆน าวัคซีนป้องกัน 
                       โรคไข้เลือดออกมาให้บริการฉีด 3 เข็มประมาณ 9,200 บาท สามารถรถความรุนแรงของ 
                       ไข้เลือดออกได้ 
                       16.  ธกส.จ าหน่ายสลากออมทรัพย์ ธกส.ชุดที่ 4 ฝาก 100 ลุ้น 10 ล้าน เริ่มตั งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 
                       2560 
                       และโครงการเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ฝาก 2,000 บาท ลุ้นรางวัลทุก 6 เดือน ที่ผ่านมาชาว 
                       สองพ่ีน้องได้รางวัลใหญ่มาหลายครั งแล้ว ดอกเบี ยก็ได้ปกติ คราวต่อไปจะจับฉลากที่สาขาอู่ทอง 
ประธานฯ           ท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกก็เชิญ 
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นายวิชาญ  บุญมาก  ส.อบต.หมู่ที่ 4 ขอบคุณฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ไปด าเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง 
                       เชื่อมต่อถนนลาดยางเดิมจนแล้วเสร็จใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมีรถบรรทุกผ่านมาก 
เลขาฯ               ขอฝากให้ท่านสมาชิกช่วยดูแลด้วยเพราะเงินที่ใช้เราก็ด าเนินการให้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับ 
                       ประชาชนต้องช่วยกันรักษาด้วยเพราะหลังจากก่อสร้างเสร็จก็มีรถเก่ียวข้าวไปหมุนบนถนนเสียไป 
                       หน่อยแล้วขอให้ช่วยกันรักษานะครับ 
นายกฯ              พวกเราได้กลับมารับใช้ประชาชนอีกครั งต้องขอบคุณท่านประยุทธที่ให้โอกาสพวกเราท างานอีก 
                       ต่อแต่นี ไปพวกเราต้องท างานกันให้ดีสร้างความดีกันสร้างผลงานกันให้มากๆเพราะถึงแม้กฎหมาย 
                       ท้องถิ่นจะตกไปแล้วแต่เจตนาของรัฐบาลในกรณีเราเขายังสนใจและเป็นไปได้ด้วย 1 ต าบล 1  
                       ท้องถิ่น เขาจะหยิบมาแล้วใช้มาตรา 44 เลยก็ได้ อีกอย่างต้องฝากท่านสมาชิกตักเตือนพวกเอา 
                       ขยะมาทิ งข้างถนนด้วยดูไม่เรียบร้อยเลยขอความกรุณาพวกเราช่วยดูแลด้วย ข้อบัญญัติต่างๆที่ 
                       สภาผ่านความเห็นชอบมานี ก็เป็นเครื่องในการบริหารขยะเองตอนนี ก็เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาล 
                       ออกกฎหมายมาแล้วครัวเรือนละ 160 บาท/เดือน และท้องถิ่นก็ต้องปฏิบัติด้วย 
เลขาฯ               คนไทยเราแปลกที่ขาดวินัยและมักจะผลักภาระให้ผู้อื่นจริงๆแล้วในพื นที่เราเป็นชุมชนที่มีปัญหา 
                       ก็เพียงชุมชนหนองวัลย์เปรียงและชุมชนขนส่งที่ไม่มีพื นที่นอกนั นสามารถก าจัดและคัดแยกฟังกลบ 
                       เองได้จะได้ลดปริมาณขยะลง อบต.ทุ่งคอกเองก็ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับ อบต.พลับพลาไชยแล้วที่ 
                       จะเข้าร่วมโครงการกับเขาเพ่ือน าขยะในพื นที่เราไปเป็นเชื อเพลิงโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพ่ือขาย 
                       กระแสไฟฟ้าให้กับ กฟภ.โดยทาง อบต.พลับพลาไชยจะมาสร้างจุดรวมขยะและขนไปเองเก็บ    
                       ค่าใช้จ่ายในราคาตันละ 200 บาท ส่วนสถานที่เอกชนจะเก็บค่าทิ งตันละ 480-500 บาท ซึ่งถือว่า 
                       ถูกและคุ้มค่ามาก โครงการดังกล่าวจะเกิดขึ นในปี 2561 จึงท าให้เราต้องเตรียมการในการจัดหา 
                       รถขยะเพ่ือเก็บขยะในพื นที่ของเรา และที่ยังไม่ออกข้อบัญญัติเรื่องขยะก็เพราะกลัวประชาชน 
                         ต าบลทุ่งคอกรับไม่ไหวเพราะเมื่อท าแล้วต้องท าทุกพื นที่จึงต้องคิดให้รอบคอบ 
ประธาน                ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่.....(ไม่มี).......ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ 
                          ขอปิดประชุมครับ 
                           ปิดประชุมเวลา 12.20 น. 
                                                           (ลงชื่อ) พ.อ.อ. การะเวก  สีทา  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                        ( การะเวก  สีทา ) 
                                                        เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
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                                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                               (ลงชื่อ)     ประพันธ์  ใจซื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        (  นายประพันธ์  ใจซื่อ   ) 
                               (ลงชื่อ)   สุทัศน์  เสียงโสม          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                         (  นายสุทัศน์  เสียงโสม  ) 
                               (ลงชื่อ)     เสกสรร  สวยล  า         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                         (  นายเสกสรร  สวยล  า   ) 
 

 
                           
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 


