
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

********* 

ผู้เข้าประชุม 
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นายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
นายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
นางสีดา  จินดารัตน์ 
นายเพียง  ทองย้อย 
นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย      
นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน 
นายวิชาญ   บุญมาก 
นายเสกสรร  สวยล้ า 
นายเสนีย์  ศิริพันธ์                 
นายจ่าง  ใจกล้า 
นายทองอินทร์  ถมทองค า 
นายนฤพล ม่วงจาบ 
นายสมศักดิ ์ ใจซื่อ 
นายไร  เข็มทอง 
นายบุญมี  พัดแก้ว 
นายณัฎฐนันท์  พานิช 
นายประพันธ์  ใจซื่อ 
นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
นายสุทัศน์  เสียงโสม 
นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ 
นายพร้อย  ใจน้ า 
นางบุญปลูก  รามจุล 
นายโยธิน  แสงจันทร์ 
นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
นายไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 

ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 5 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 10  
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 11 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 13 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 14 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 14
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 

สุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
นิพนธ์  สัตยารังสรรค์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
สีดา  จินดารัตน์ 
เพียง  ทองย้อย 
วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย    
ธวัชชัย  เซี่ยงฉิน 
วิชาญ   บุญมาก 
เสกสรร  สวยล้ า 
เสนีย์  ศิริพันธ์                 
จ่าง  ใจกล้า 
ทองอินทร์  ถมทองค า 
นฤพล  ม่วงจาบ 
สมศักดิ ์ ใจซื่อ 
ไร เข็มทอง 
บุญมี  พัดแก้ว 
ณัฎฐนันท์  พานิช 
ประพันธ์  ใจซื่อ 
พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
สุทัศน์  เสียงโสม 
สุชิน  ร าพึงจิตต์ 
พร้อย  ใจน้ า 
บุญปลูก  รามจุล 
โยธิน  แสงจันทร์ 
สุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
ไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นายชลอ  แจ้งประจักษ์          สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 7     

2. นายหล่ า  ด้วงเอี๊ยก               สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8                      

3. นายชา  สีนวล                     สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 10    

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก  สุรพล  ตันกสิกิจ 
2 นายอ านาจ  แซ่กัง รองนายก อบต.ทุ่งคอก อ านาจ  แซ่กัง 
3 นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา นักจัดการงานท่ัวไป ชก. กัญพรพฒัน์  แก้วตา 
4 นางหนึ่งนุช  อุ่นจิตติ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง. หนึ่งนุช  อุ่นจิตติ 
5 นายประสงค์  เตียะเพชร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก. ประสงค์  เตียะเพชร 
6 นางสาวศาริณีย์  ศรีบุญเพ็ง เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ปก. ศาริณีย์  ศรีบุญเพ็ง 
7 นางสาวเรวดี  เกรียงไกร คนงานท่ัวไป เรวดี  เกรียงไกร 

             

               เลขานุการตรวจสอบองค์ประชุม เวลา 09.30 น. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกมาประชุม  

25 คน ไม่มา 3 ผู้เข้าร่วมประชุม 7 คน ครบองค์ประชุม และเชิญนายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งคอก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ท าความเคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ และเปิดประชุมตามล าดับต่อไป และขออนุญาตต่อท่ีประชุมขอบันทึกการประชุมแบบย่อ 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมเห็นชอบ 

                  ท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วขอเปิด

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563  วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563 ครับ  

อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สามัญ สมัย

ท่ีแรก (สมัยท่ี 1) ประจ าปี พ.ศ.2563  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน            1. ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 7 ต าบลทุ่งคอกได้แก่นายพยงค์  โตอาจ  

                      2. พนักงานส่วนต าบลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นส่งมาบรรจุ  จ านวน 3  คนดังนี้ 

                         2.1  นางหนึ่งนุช  อุ่นจิตติ               ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง. 

                         2.2  นายประสงค์  เตียะเพชร          ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก. 
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                            2.3  นางสาวศาริณีย์  ศรีบุญเพ็ง    ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ปก. 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ประธาน             ครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยท่ี 1 เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2563 ฝ่ายเลขาฯ  

                       ได้ท าส าเนารายงานการประชุมให้แล้วมีจ านวน 8 หน้า หากพบว่ามีจุดหนึ่งจุดใดไม่ถูกต้องก็ขอเสนอ 

                       แก้ไขรายงานประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม………และขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 

                        เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2563  (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 25 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม 

-  ไม่มี    -                      

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 

-  ไม่มี    -                      

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่        
ประธาน              ตามระเบียบวาระมีเรื่องเพื่อพิจารณาอยู่ 3 เรื่อง ขอเชิญเลขาฯครับ 
เลขาฯ                ขอบคุณท่านประธานฯ ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส าหรับเรื่อง 
                        เพื่อพิจารณา 
                        เรื่องแรก  ก าหนดสมัยประชุมสภาฯสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ก าหนดวันเริม่ประชุมสมัยแรกของ 
                        ปีถัดไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม 
                        จนถึง) พ.ศ.2562 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา 
                        องค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภา 
                        องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
                        สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัย 
                        ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย 
                        ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
                        สมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาองค์กรปกครองท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจ าปี 
                        สมัยแรกของแต่ละปีโดยให้น าความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลมฯ  
                             เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมท้ัง 
                        ปิดประกาศในท่ีเปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเรียนมาเพือ่พิจารณา 
ประธานฯ            เลขาฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายให้ทราบแล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกฯเสนอครับ 
นายจ่าง  ใจกล้า  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6  เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563  จ านวน  
                         4 สมัยสมัยละ 15 วัน ขอผู้รับรองครับ 
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                        นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3 และนางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ ส.อบต.ทุ่งคอก  
                        หมู่ท่ี 12 รับรอง 
ประธาน              มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นก็เชิญ......(ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก)……. 
มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นชอบ 25 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 
                         สามัญสมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  ต้ังแต่วันนี ้(4 ก.พ.63) ถึงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 
                         นายทองอินทร์  ถมทองค า  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6  เสนอ  
                         ประชุมสามัญสมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563  ต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 – วันท่ี 21  
                         พฤษภาคม 2563 
                         ประชุมสามัญสมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ต้ังแต่วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 – วันท่ี 28 สิงหาคม 
                          2563 
                          ประชุมสามัญสมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ต้ังแต่วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 – วันท่ี 23  
                          พฤศจิกายน 2563 
                          ขอผู้รับรอง 
                          นายโยธิน  แสงจันทร์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 และนายประพันธ์ ใจซื่อ ส.อบต.ทุ่งคอก 
                          หมู่ท่ี 12 เป็นผู้รับรอง 
ประธาน                มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นก็เชิญ......(ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก)…….ประธาน       
                          ถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นก็เชิญ.......(ไม่มี)......ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
                          เป็นอย่างอื่นจะขอมติท่ีประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
                          ประจ าปี พ.ศ.2562  จ านวน 4 สมัย แต่ละสมัยมีก าหนด 15 วัน ตามท่ีนายจ่าง  ใจกล้า ส.อบต. 
                          ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6 และนายทองอินทร์  ถมทองค า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6 เสนอ  โปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563  จ านวน  
                          4 สมัย แต่ละสมัยมีก าหนด 15 วัน (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 25 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง)  
                          ดังนี้ 
                          สามัญสมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  ต้ังแต่วันนี ้4 ก.พ.63 ถึงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 
                          สามัญสมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563  ต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 – วันท่ี 21 พฤษภาคม  
                          2563 
                          สามัญสมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ต้ังแต่วันท่ี 14 สิงหาคม 2563 – วันท่ี 28 สิงหาคม 2563 
                          สามัญสมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ต้ังแต่วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 – วันท่ี 23 พฤศจิกายน  
                           2563 
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ประธาน                เรื่องท่ี 2  ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  (พ.ศ.2564) และ 
                           มีก าหนดกี่วันขอเชิญสมาชิกเสนอ 
นายโยธิน  แสงจันทร์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 เสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 
                           2564  ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2564  วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 15 วัน ขอผู้รับรองครับ 
                           นายสมศักดิ์ ใจซื่อ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 และนายจ่าง  ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6 
                           รับรอง 
ประธาน                ถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นก็เชิญ.......(ไม่มี)......ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
                           เป็นอย่างอื่นจะขอมติท่ีประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
                           ประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2564 ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2564  วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 
                           มีก าหนด 15 วัน ตามท่ีนายโยธิน  แสงจันทร์  เสนอ โปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 
                           2564  ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2564  ถึงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 รวม 15 วัน (ด้วยคะแนน 
                           เห็นชอบ 25 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง) 
ประธาน                ส าหรับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2563 และก าหนดวันเริ่มประชุมวันเริ่มสมัย 
                           ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2564  เรียบร้อยแล้ว และจะได้จัดท าเป็นประกาศ 
                           สภาฯเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป  
                           เรื่องท่ี 3 ขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
                            2563 ขอเชิญเลขาฯ ช้ีแจงครับ 
เลขาฯ                    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกและนายอ าเภอสองพี่น้อง ได้เห็นชอบและอนุมัติ 
                            งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วพบว่าค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
                            เพื่อการพัฒนา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กองคลัง ขอแก้ไข ครุภัณฑ์ 
                            ส านักงาน การแก้ไขสามารถท าได้โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
                            วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 29 เป็นอ านาจของสภา 
                           องค์กรปกครองท้องถิ่น จึงขออนุมัติแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 96 ครุภัณฑ์ 
                           ส านักงาน ข้อ 3 ข้อความเดิมจาก เก้าอี้บุนวมส าหรับนั่งท างาน จ านวน 3,000 บาท    

                          เพื่อจัดซื้อเก้าอี้นั่งท างาน จ านวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในราคากลาง 

                           (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   

                           (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 293)  แกไ้ขเปน็ 3  เก้าอี้บุนวมส าหรับนั่งท างาน จ านวน 3,000  

                           บาท  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้นั่งท างาน จ านวน 2 ตัวๆละ 1,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในราคากลาง 

                           (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   

                           (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 293) รายละเอียดตามใบขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 
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                           งบประมาณท่ีแนบมานี้ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

ประธาน                 เลขาฯ ได้ช้ีแจงข้อกฎหมายให้ทราบแล้ว สมาชิกฯท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ...(ไม่มี)...จึงขอมติ  
                           ท่ีประชุมสมาชิกฯท่านใดเห็นควรอนุมัติให้เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณตามท่ีเลขาฯเสนอได้ 
                           โปรดยกมือครับ 
มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณข้อความเดิมจาก 
                           ข้อ 3 ข้อความเดิมจาก เก้าอี้บุนวมส าหรับนั่งท างาน จ านวน 3,000 บาท เพื่อจัดซื้อเก้าอี้นั่ง 

                            ท างาน จ านวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในราคากลาง (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)  

                            ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 293) 

                            แก้ไขเป็น 3  เก้าอี้บุนวมส าหรับนั่งท างาน จ านวน 3,000 บาท  เพื่อจัดซื้อเก้าอี้นั่งท างาน  

                            จ านวน 2 ตัวๆละ 1,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีในราคากลาง (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) ต้ังจ่าย 

                            จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 293)  

                            ตามใบขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณท่ีแนบมานี้ได้ (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 25 เสียง  

                            ไม่เห็นชอบ 0 เสียง) 

ประธาน                  ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ ขอเชิญเลขาฯครับ 
เลขาฯ                     เรื่องท่ี 1  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ 
                             ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้แล้ว ก าหนดให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น 
                             ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าท้องถิ่นนั้น ซึ่งขณะนี้ กกต.กลางและ กกต.จังหวัดได้แจ้งให้  
                             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรับสมัครกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง 
                             ท้องถิ่นพร้อมกันท่ัวประเทศแล้วต้ังแต่วันท่ี 27 มกราคม 2563  ส าหรับ กรุงเทพมหานคร และ 
                             องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีกรรมการการเลือกตั้ง 5 คน เทศบาลและองค์การบริหารส่วน 
                             ต าบล ให้มีกรรมการการเลือกตั้งประจ าท้องถิ่นได้ 3 คน โดยอย่างน้อยต้องเป็นข้าราชการหรือ 
                             เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 1 คน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในเขตอ าเภอสองพี่น้อง ถ้าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะมีได้ 
                             ไม่เกิน 2 คน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกจะรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 3 – 7 กุมภาพันธ์  
                              2563 และหากครบก าหนดแล้วมีผู้สมัครไม่ครบก็ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาบทาม 
                             มาให้ครบตามจ านวนท่ีพึงมีและคุณสมบัติอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี และคุณสมบัติท่ี กกต.ก าหนด  
                             ส่วนจะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่นั้นเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีจะพิจารณา (คงอีก 
                             นานเพราะ พรบ.งบประมาณฯมีปัญหาเรื่องการเสียบบัตรแทนกัน) 
มติท่ีประชุม               ท่ีประชุมรับทราบ 
                              เรื่องท่ี 2  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนงดเผาอ้อยและตอซังข้าวเนื่องจาก 
                              เกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานก าหนด และมีเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ม. 14 
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                             ร้องเรียนผ่านส านักนายกและศูนย์ด ารงธรรม ซึ่ง อบต.ก็ได้ท าหนังสือถึงท่านและผู้ใหญ่บ้าน 
                             ทุกหมู่บ้านให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ถือว่าการเผาในท่ีแจ้งเป็นความผิดแล้ว และมีรางวัล 
                             น าจับด้วย ตอนนี้ค่า PM 2.5 ในจังหวัสุพรรณบุรีก็เกินเกณฑ์มาตรฐานด้วย 
มติท่ีประชุม               ท่ีประชุมรับทราบ 
                             3.  การเดินทางไปศึกษาดูงานโดยทุนส่วนตัวขอความกรุณาท่านสมาชิกได้ยื่นเรื่องขออนญุาต 
                             ผ่านไปจังหวัดเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาไม่น้อยกว่า 30 วัน หากยื่นเรื่องน้อยกว่า 30  
                             วัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาจะเกิดปัญหากับตัวท่านเอง ท้องถิ่นอ าเภอจึงก าชับมายัง 
                             อบต.ทุ่งคอก (กรณีตัวอย่างท่าน ส.อบต.ไพฑูรย์) ให้ด าเนินการตามระเบียบฯ และข้อส่ังการ 
                             ของจังหวัดด้วย 
มติท่ีประชุม               ท่ีประชุมรับทราบ 
                             4.  เรื่องการคัดแยกขยะอ าเภอแจ้งว่าจังหวัดยังคงให้รายงานทุกเดือน และติดตามความ 
                             คืบหน้าทุกเดือน ตามมติของ ครม.ขอให้ทุกท้องถิ่นด าเนินการปลูกจิตส านึกในการคัดแยกตาม 
                             หลัก 3 R  ให้เป็นรูปธรรมด้วย 
มติท่ีประชุม               ท่ีประชุมรับทราบ 
                             5.  ขณะนี้มีการจัดต้ังกลุ่มองค์กรการกุศลเพื่อหลอกลวงการเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคขณะนี้ 
                             ต ารวจและทหารจาก มทบ. 17 ก าลังติดตามพฤติกรรมอยู่ ได้ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ 
 มติท่ีประชุม               ท่ีประชุมรับทราบ 
                              6.  ขณะนี้มีการระบาดของเช้ือไวรัสโคโลน่าก าลังแพร่ระบาดอยู่ท่ีเมืองอู่ฮั่น หากพบคนจีน 
                              เดินทางมาประเทศไทยขอให้หลีกเล่ียงแหล่งชุมชนท่ีมีชาวจีนอยู่เยอะโดยเฉพาะบริเวณ 
                              สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ ท่ีมีคนจีนมาเท่ียวซึ่งต้องสวมหน้ากากไว้ 
                             เพื่อป้องกันให้สม่ าเสมอเพราะเช้ือนี้เป็นเช้ือท่ีกลายพันธุ์จากเดิม การติดเช้ือไข้หวัดจะเป็น 
                             ระบบทางเดินหายใจส่วนเช้ือตัวนี้ได้ติดเช้ือจากสัตว์สู่คน และคนสู่คนแล้ว มาตรการควบคุม 
                             ต้องกักตัวไว้ 14 วันหากไม่มีอาการจึงจะถือว่าปลอดภัย ท่ีนครปฐมก็มีหญิงชาวจีนไปเมืองอู่ฮั่น 
                             กลับมาติเช้ือโคโลน่าตอนนี้รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว ส่วนวันนี้สายการบินแอร์เอเชียจะไปรับ 
                             คนไทยกลับโดยจะกลับมาลงท่ีสนามบินอู่ตะเภาแล้วกักกันไว้สังเกตอาการท่ีฐานทัพเรือสัตหีบ  
                             จังหวัดชลบุรี หากไม่พบและอยู่ในขั้นปลอดภัยแพทย์ก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ฝาก 
                             ประชาสัมพันธ์ประชาชนทราบด้วย 
มติท่ีประชุม               ท่ีประชุมรับทราบ 
                              7. โรคไข้เลือดออกก าลังระบาดในโซนน้ าของอ าเภอสองพี่น้องทางสาธารณสุขอ าเภอขอความ 
                              ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ช่วยกันควบคุมป้องกันโดยหยอดทรายอะเบสและพ่น 
                              ละอองฝอยหรือหมอกควันท าลายยุงตัวแก่และตัวอ่อนด้วยเพื่อลดจ านวนผู้ติดเช้ือจากโรค 
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                              ไข้เลือดออกอ าเภอสองพี่น้องมีผู้ติดเช้ืออยู่ในล าดับท่ี 3  เริ่มตัดอ้อยแล้วยุงจะเริ่มหลบเข้ามา 
                              อยู่ตามบ้านเรือนจึงฝากท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ดูแลส่ิงแวดล้อมรอบๆบ้านตนเองให้ดี 
                             ในแหล่งกักเก็บน้ าก็ควรหยอดทรายอะเบสไว้ ยุงจะได้ไม่ไข่ ภาชนะก็ควรมีฝาปิด 
มติท่ีประชุม               ท่ีประชุมรับทราบ 
                             8.  กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือให้ อปท.รายงานการตั้งงบประมาณส าหรับการเลือกตั้ง 
                             สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วว่าแต่ละแห่งมีเพียงพอหรือไม่ เป็นสัญญาณว่ 
                             อาจจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเร็วๆนี้ซึง่ท้องถิ่นที่พร้อมท่ีสุดก็คือ อบต.เพราะไม่มีปัญหาเรื่องเขต  
                             เลือกตั้งด าเนินการได้ทันที ส่วนของเทศบาล อบจ.เมืองพัทยา เมื่อวานนี้มีหนังสือจาก กกต. 
                             แจ้งมาท่ี กกต.จังหวัด เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งจะต้องแบ่งเขต แต่ละเขตต้องห่างกันได้ไม่เกิน  
                             5% ท าให้ต้องมาแบ่งเขตกันใหม่ และต้องมีการท าประชาพิจารณ์ ส่วนจะเลือกตั้งเมื่อไรเป็น 
                             หน้าท่ีของคณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณา และ กกต.ก็จะมีหน้าท่ีจัดการเลือกต้ัง เอาเป็นว่าเขาให้ 
                             เลือกเมื่อไหร่ก็เลือกเมื่อนั้น ส่วน กกต.ท้องถิ่นประจ า อบต.ทุ่งคอก เริ่มรับแล้วตั้งแต่วันท่ี 3-7  
                             กุมภาพันธ์ 2563 หากไม่ได้ครบให้ทาบทามให้ครบภายใน 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 ขอให้ 
                             สมาชิกเตรียมตัวให้พร้อมโดยเฉพาะครั้งนี้ต้องมีเอกสารเรื่องข้อห้าม และการเสียภาษีย้อนหลัง  
                             3 ปีด้วย คงต้องลงพื้นท่ีบ่อยๆเหมือนท่านนายกฯบอกไว้ เป็นมวยต้องหมั่นฝึกซ้อมไม่มีใครช่วย 
                             ท่านได้ 
มติท่ีประชุม               ท่ีประชุมรับทราบ 
                             9.  ชลประทานโครงการบางเลนและสองพี่น้องแจ้งว่าขอความร่วมมืองดท านาในพื้นท่ีเพราะน้ า 
                             ท่ีมีไว้เพื่อการช่วยเหลือด้านอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศน์เป็นหลักเพราะตอนนี้เกิด 
                             ปัญหาน้ าทะเลหนุนสูงแม้แต่ประปาของการประปานครหลวงก็มีปัญหาจึงต้องมีการผันน้ าจาก 
                             เขื่อนแม่กลองไปช่วยเข่ือนเจ้าพระยาจึงฝากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและจะ 
                             มาร้องเรียนชลประทานไม่ได้เพราะได้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าแล้ว 
มติท่ีประชุม               ท่ีประชุมรับทราบ 
                             10. กองสวัสดิการสังคมฯ ฝาแจ้งมาว่าให้ท่านสมาชิกได้ทราบและไปประชาสัมพันธ์ให้ 
                             ประชาชนทราบด้วย ท่ีมีข่าวว่ารัฐจะเพิ่มเบ้ียพิการให้อีก 200 บาท เป็น 1,000 บาท ต้ังแต่วันท่ี  
                             1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปนั้นเป็นการเพิ่มเฉพาะผู้มีบัตรประชารัฐเท่านั้น และเป็นเงินจาก 
                             กรมบัญชีกลางมิใช่ของท้องถิ่น จึงไม่ใช่จะได้ทุกราย 
มติท่ีประชุม               ท่ีประชุมรับทราบ 
                              11.  อบต.ทุ่งคอกได้รับแจ้งว่าจะได้รับงบประมาณจากส่วนกลางคือ  
                                    1.  ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก งบประมาณ 5 ล้านบาทเศษ 
                                    2.  เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยางหมู่ท่ี 4 จ านวน 4 ล้านบาทเศษ 
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                                แต่ท้ังนี้และท้ังนั้นต้องรอ พรบ.งบประมาณผ่านเสียก่อน ตอนนี้รัฐสภาได้ส่งร่าง 
                               พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณไปให้ศาลรัฐธรรมนูญไปพิจารณาว่า 
                                ผิดหรือไม่กรณีเสียบบัตรแทนกัน และจะมีทางออกอย่างไร จะช้าหรือเร็วก็คงจะได้ตามนั้น  
                                แต่การด าเนินการก็คงล่าช้าออกไป 
   มติท่ีประชุม               ท่ีประชุมรับทราบ 
                                 11. เรื่องกรณีทางสาธารณะหมู่ท่ี 5 ท่ีนายเทียน  ใครเครือ ฟ้องนายมนต์ชัยฯและพวก 
                                 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2563  อบต.ได้ไปเป็นพยานศาล ได้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างปลัด 
                                 กับนายกฯ เนื่องจากปลัดฯได้รับหมายศาล 2 เรื่องคือศาลหลักฐานเรื่องแผนพัฒนาต าบล 
                                 ให้ส่งภายในวันท่ี 20 มกราคม 2563 และปลัดฯ ได้รับหมายให้ไปเป็นพยานศาลในวันท่ี 23  
                                 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. แต่เจ้าหน้าท่ีศาลได้ส่งหมายศาลมาให้นายกฯรับไว้โดยตรง 
                                 โดยศาลให้ไปเป็นพยานในวันท่ี 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ซึ่งไม่รู้กันเกือบโดนขัด 
                                 หมายศาลเพราะความเข้าใจผิดศาลก็ใจดีให้รีบไป และไปทันพอดี ศาลไต่สวนข้อมูลต้ังแต่ 
                                 เช้าจนกระท้ังเย็น และไกล่เกล่ียให้โจทย์ถอนฟ้อง  และโจทย์ก็ยินดีถอนฟ้อง และหากเกิด 
                                 ปัญหาให้เป็นเรื่องของ อบต.ทุ่งคอกเป็นผู้ด าเนินการกว่าจะจบก็ 16.00 น. เสร็จส้ินไป 1 คดี  
                                 ยังเหลืออีก 2 คดี ท่ีนางรุ่ง  สีนวล ไปแจ้งต ารวจว่านางพูนและพวกบุกรุกซึ่งส านวนถูกแบ่ง 
                                 ส่ง 2 ท่ี คือ ปปช. 1 ท่ี (พอดี ปปช.นัดเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2563 ท่ีผ่านมาแล้วผมขอ 
                                 เล่ือนเนื่องจากติดภารกิจ และจะนัดมาใหม่) และอัยการอีก 1 ท่ี คงไปสู้เรื่องเจตนาเอา 
                                 อัยการคงไม่ส่ังฟ้องกจ็ะช่วยนางพูนได้ 
นายกฯ                        ช้ีแจงว่าเจ้าของพื้นท่ีต้องรู้ไว้ด้วยต่อไปใครจะให้ท าอะไรต้องมีหนังสือยินยอมให้เรียบร้อย 
                                 มิฉะนั้นก็จะเกิดปัญหาเช่นนี้ จากท่ีดูภาพการรังวัดก็ไม่รู้ว่าใครรุกใครเพราะในสมัยก่อนคน 
                                 จีนก็มักจะไม่อยากมีปัญหากับคนไทยให้ทางเดินก็ให้ความสะดวกแต่ไม่ได้ท าเป็นหนังสือกัน 
                                  ไว้ ทางเส้นนี้บางส่วนก็อยู่คนละครึ่งบางส่วนก็อยู่ในที่ของนายมนต์ชัยจริงๆ โดยเฉพาะช่วง 
                                  กลาง แต่เมื่อศาลไม่ให้รังวัดต่อคงให้เป็นถนนเช่นเดิมก็ต้องปฏิบัติ หมู่ต่างๆก็ต้องถือปฏิบัติ 
                                  เป็นตัวอย่าง 
เลขาฯ                          ถนนเดิมคงเป็นถนนท่ีใช้ประโยชน์กันมาจากผู้ใหญ่หมู่ท่ี 5 ให้ข้อมูลต่อศาลว่าเกิดขึ้นมาก 
                                 เท่าอายุ 53 ปีก็เห็นมีถนนเส้นนี้แล้วส่วนกว้างเท่าท่ีโจทย์และจ าเลยกล่าวอ้างกันนั้นเกิดจาก 
                                 มารดาของนางรุ่งขอรงัวัดออกโฉนดผู้ใหญ่บ้านไปยืนเขตและขอกันไว้ตามจ านวนท่ีโจทย์ 
                                 และจ าเลยกล่าวอ้างซึ่งนางรุง่กับพวกก็ยนิยอม ส่วนท่ีดินทางด้านนายมนต์ชัย ยังไม่มีการ 
                                 รังวัดจึงยังไม่มีการกันเขตว่าทางฝ่ายปกครองจะกันไว้เท่าไร ทางสาธารณะจึงมากินทางด้าน 
                                 ของนางรุ่งมากกว่าทางนายมนต์ชัยฯ ซึ่งทางเดิมเคยให้ใช้ประโยชน์ของประชาชนมา 
                                 มากกว่า 53 ปี ซึ่งนายมนต์ชัยจะอ้างเป็นท่ีของตนและปิดถนนมิได้ 
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นายเสนีย์  ศิริพันธุ์          ส.อบต.ทุ่งคอหหมู่ท่ี 5 ช้ีแจงว่าท่ีจริงแล้วเกิดจากเสาไฟฟ้าต้นเดียวที่เกิดปัญหาท่ีพยามไกล่ 
                                เกล่ียแล้วแต่ก็ไม่ยอมกันจึงเกิดปัญหาทางเส้นนี้มีมานานแล้วนายมนต์ชัยก็เป็นญาติ เมื่อก่อน 
                                พ่อนายมนต์ชัยก็ใช้เป็นทางขนอ้อยเหมือนกันสมัยนั้นยงัขึ้นอ้อยอยู่เป็นถนนดินลูกรังมาเป็น 
                                 ถนนหินคลุกสมัยนายกศักดาฯ และปรับปรุงให้เข้าออกกันได้สะดวกมีการซ่อมแซมบ่อยๆ 
                                 ตามโอกาส มันแรงท้ังสองฝ่ายเคลียไม่ได้จริงๆ 
เลขาฯ                         ก็คงไม่เป็นไรน่าจะเหลือ 2 คดีคือ ปปช. และท่ีอัยการ ส่วนกรณีอื่นเขาก็ว่ากันไป และคดีหมู่ 
                                 ท่ี 12 ก็ยังไม่จบเพราะนางสาววิรัตน์ฯ ร้องคัดค้านต่อศาลปกครองสูงสุด แต่คดีนี้คงไม่ 
                                 แตกต่างจากค าตัดสินเดิม(ศาลปกครองกลาง) คือชดใช้จากกรณีไม่ใช้ความระมัดระวัง 
                                เท่าท่ีควรศาลให้ชดใช้ 1,000 บาท เมื่อโจทย์ไม่พึงพอใจค าตัดสินก็ร้องคัดค้านได้ตามสิทธิ 
                                ก็รอค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดซึ่งยังไม่แจ้งมา 
นายไร  เข็มทอง             ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 ฝาก อบต.ก าชับเจ้าหน้าท่ี ไปติดต่องานกับประชาชนไม่ลงรถเปิด 
                                 แง้มกระจกถามเอาดูแล้วจะท าให้ อบต.เสียหาย ไม่ใช่เพียงผมหรอกกับคนอื่นก็เหมือนกัน 
                                 เอารถ อบต.ไปด้วย มันจะเสียหาย 
เลขาฯ                         เรียนถามรถว่าคันไหน 
นายไร  เข็มทอง             ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9  รถคันใหม่ 
เลขาฯ                         ขอโทษท่านไร  เข็มทองด้วยเป็นเรื่องท่ีดีถ้าพบเห็นส่ิงท่ีเจ้าหน้าท่ีท าไม่ถูกต้อง ต้องช่วยกัน 
                                 ดูแลไม่งั้นจะเสียหายท้ัง อบต. ผมขอรับผิดชอบและจะไปจัดการเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้น รู้แล้ว 
                                 ครับเป็นชุดส ารวจแผนท่ีภาษี จะไปประชุมว่ากล่าวตักเตือนการท างานแบบท่ีว่าไม่สมควร 
                                 อย่างยิ่ง ต้องลงไปพูดคุยท าความเข้าใจกับประชาชน จะท าแบบท่ีท่านไรแจ้งมา ท าเช่นนี้ 
                                 ไม่ได้ผมขอรับไปปรับปรุงแก้ไขคับ 
นายกฯ                       ในวันพรุ่งนี้เป็นวันประชุมจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับการยื่นขอผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ 
                                ชีวมวล ต าบลทุ่งคอก ซึ่งการตั้งกลุ่มทางเกษตรอ าเภอสองพี่น้องจะมาช้ีแจงให้ทราบ และ 
                                ได้เชิญวิศวกรโครงการมาช้ีแจงเรื่องผลดีผลเสียผลกระทบจากโครงการให้ท่านทราบด้วย 
                                จึงขอเชิญทุกท่านมารับฟังด้วย ท่ีอาคารเอนกประสงค์ อบต.ทุ่งคอก เวลา 09.00 น 
มติท่ีประชุม                 ท่ีประชุมรับทราบ 
ประธานฯ                    ใครมีเรื่องอะไรจะเสนอก็เชิญ......(ไม่มี).....ถ้าไม่มีเรื่องอื่นๆอีกก็ขอปิดประชุมครับ          

                                ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 

                                                    ( ลงช่ือ) พ.อ.อ.                         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                        ( การะเวก  สีทา ) 
                                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
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