
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2563 

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

********* 

ผู้เข้าประชุม 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

นายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์         
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
นางสีดา  จินดารัตน์ 
นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
นายเพียง  ทองย้อย 
นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน             
นายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์         
นายวิชาญ   บุญมาก 
นายเสกสรร  สวยลํ้า 
นายเสนีย์  ศิริพันธ์  
นายทองอินทร์  ถมทองคํา 
นายชลอ แจ้งประจักษ์ 
นายหลํ่า  ด้วงเอี๊ยก 
นายนฤพล ม่วงจาบ 
นายสมศักดิ์  ใจซื่อ 
นายไร  เข็มทอง 
นายบุญมี  พัดแก้ว      
นายชา  สีนวล             
นายณัฏฐนันท์  พานิช            
นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ                      
นายประพันธ์  ใจซื่อ 
นายสุทัศน์  เสียงโสม 
นายพร้อย  ใจน้ํา 
นายสุชิน  รําพึงจิตต์ 
นางบุญปลูก  รามจุล  

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 7 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 10 
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 

นิพนธ์  สัตยารังสรรค์         
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
สีดา  จินดารัตน์ 
วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
เพียง  ทองย้อย 
นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน             
วิชาญ   บุญมาก 
เสกสรร  สวยลํ้า 
เสนีย์  ศิริพันธ์       
ทองอินทร์  ถมทองคํา 
จ่าง  ใจกล้า 
ชลอ แจ้งประจักษ์ 
หลํ่า  ด้วงเอี๊ยก 
นฤพล  ม่วงจาบ 
สมศักดิ์  ใจซื่อ 
ไร  เข็มทอง 
บุญมี  พัดแก้ว  
ชา  สีนวล   
ณัฏฐนันท์  พานิช             
พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ                      
ประพันธ์  ใจซื่อ               
สุทัศน์  เสียงโสม 
พร้อย  ใจน้ํา 
สุชิน  รําพึงจิตต์ 
บุญปลูก  รามจุล 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

26 
27 
28 

นายโยธิน  แสงจันทร์  
นายไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 
นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 

สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 

โยธิน  แสงจันทร์ 
ไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 
สุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

                                                                ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 
2 
3 

 

นายสุรพล  ตันกสิกิจ 
นายอํานาจ  แซ่กัง 
นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา 

นายก อบต.ทุ่งคอก 
รองนายก อบต.ทุ่งคอก 
นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ 

สุรพล  ตันกสิกิจ 
อํานาจ  แซ่กัง 
กัญพรพฒัน์  แก้วตา 

เวลา 09.30 น. เลขานุการตรวจสอบองค์ประชุมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเข้าประชุม 27 คน ผู้เข้าร่วม

ประชุม 3 คน ครบองค์ประชุม 

เลขาฯ              เชิญนายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์  รองประธานสภาฯ ทําหน้าท่ีประธานฯ จุดธูปเทียนบูชา 

                      พระรัตนตรัยและทําความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวเปิดประชุม 

ประธานฯ          ขอเชิญสมาชิกฯยืนไว้อาลัยแก่อดีตประธานสภาฯท่ีเสียชีวิตเป็นเวลา 1 นาที เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว 

                      ขอเปิดประชุมครับ 

เลขาฯ              ขอหารือท่ีประชุมจะขอจดบันทึกรายงานการประชุมแบบย่อเพื่อให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบ (เพราะ 

                      ถ้าพิมพ์หรือจดบันทึกถอดเทปกันทุกตัวอักษรก็คงไม่เกิดประโยชน์อนัใดมากนักเอาแต่สาระสําคัญ 

                     ของ การ ประชุมก็พอจึงขอหารือท่ีประชุมครับ ) ( ประธานหารือท่ีประชุม) 

มติท่ีประชุม        เห็นชอบให้จดบันทึกการประชุมแบบย่อได้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ                 อ่านประกาศอําเภอสองพี่น้อง วันนี้เป็นวันประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี  
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                        พ.ศ. 2563  ซึ่งรองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกขออนุญาตเปิด 

                        ประชุมสภาต่อนายอําเภอสองพี่น้อง นายอําเภอสองพี่น้องพิจารณาแล้วอนุญาตให้องค์การบริหาร 

                        ส่วนตําบลทุ่งคอกเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2563  

                        ในระหว่างวันท่ี 23 มีนาคม-6 เมษายน 2563  เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

                       ทุ่งคอกแทนตําแหน่งท่ีว่าง และพิจารณาและให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมแผน เปล่ียนแปลงแผน และ 

                       แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2563 ขอเชิญ เลขาฯ 

เลขาฯ                สืบเนื่องจาก นายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ ตําแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก  

                       ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 263 ทําให้ตําแหน่งประธานสภาฯว่างลง และเมื่อตําแหน่งว่างลง 

                       จะต้องเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกภายใน 15 วัน จึงได้เชิญท่านมาประชุม 

                       ในวันนี ้

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ประธานฯ           ในการประชุมครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2563   

                       เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2563  เลขาฯ ได้ทําสําเนาฯให้แล้วหากพบว่ามีจุดหนึ่งจุดใดจะเสนอขอแก้ไข 

                       และหากพิจารณาแล้วพบว่าไม่ถูกต้องก็ขอให้เสนอแก้ไขได้ตลอดระยะเวลาการประชุมนี้เลย.......... 

                       และขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมอืครับ.... 

มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยท่ี 2  

                       ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 26 คน  

                       งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) 

ระเบียบวาระท่ี 3    กระทู้ถาม 

- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีสภาฯมอบหมายคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี   - 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอใหม่ 

ประธานฯ            1. เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกแทนตําแหน่งท่ีว่าง ขอเชิญเลขาฯ 

เลขาฯ                ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี  

                        7 ) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) ประกอบมาตรา 51 และข้อ 15 (1) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

                        ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 )  
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                        ซึ่งการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแทนตําแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี 

                        ตําแหน่งว่างลง  

                             ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภา 

                        ท้องถิ่นคนหนึ่งท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมี 

                        สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไมน่้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้ 

                        เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากคนเหล่านั้น  

                        โดยเขียนช่ือตัว และช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุม 

                        ประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุด 

                        เท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ได้รับคะแนนสูงสุดนั้นโดยวิธีเดิม ถ้าผลออกมาเลือกใหม่ปรากฏ 

                        ว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

                               วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นําความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                               ให้ประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 

                               วิธีจับฉลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานท่ีประชุมดําเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกัน 

                        เสียก่อน ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับฉลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานท่ีประชุมจับฉลากว่าผู้ใด 

                        จะเป็นผู้จับฉลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทําฉลาก ชนิดสี และขนาดอย่างเดียวกันตามจํานวนเท่ากับ 

                        จํานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  

                        เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานฯ             ท่านเลขาฯได้ช้ีแจงระเบียบฯ การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว ต่อไปขอเชิญ 

                         สมาชิกฯ เสนอครับ 

นางสีดา  จินดารัตน์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 1 เสนอ นายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์  รองประธานสภาองค์การบริหาร 

                          ส่วนตําบล เป็น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก  ขอผู้รับรองคะ 

เลขาฯ                   มีผู้รับรองหลายท่านขออนุญาตบันทึก 2 ท่าน 

                           1.  นายวีระยุทธ  ตันหยงธชัชัย  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 2 รับรอง 

                           2.  นายนฤพล  ม่วงจาบ          ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8  รับรอง 

ประธานฯ               สมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอีกก็เชิญ...... 
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นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3 เสนอ  นายไร  เข็มทอง ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 เป็น ประธานสภา 

                            องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก  ขอผู้รับรองครับ 

เลขาฯ                   มีผู้รับรองหลายท่านขออนุญาตบันทึก 2 ท่าน 

                           1.  นายวิชาญ  บุญมาก           ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 รับรอง 

                           2.  นายชลอ  แจ้งประจักษ์       ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 7  รับรอง 

นายไร  เข็มทอง        ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9  ขอถอนตัวจากผู้ถูกเสนอช่ือ 

ประธานฯ                สมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกอีกก็เชิญ...... 

                            (ไม่มี) ถาท่ีประชุมจํานวน 3 ครั้ง แล้วนับ 1 นับ 2 และนับ 3 เป็นอันว่ามีผู้เสนอเพียงคนเดียว 

เลขาฯ                    เมื่อมีผู้เสนอคนเดียวก็ไม่ต้องมีการเลือก ก็เป็นอันว่า นายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์  รอง 

                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก ได้รับความไว้วางใจให้ดํารงตําแหน่ง  

                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก แทนตําแหน่งท่ีว่าง ซึ่งจะได้เสนอรายช่ือตาม 

                            ความเห็นชอบของสภาฯให้นายอําเภอสองพี่น้องแต่งต้ังภายภายใน 7 วันหลังจากสภาเห็นชอบ 

                            ต่อไป 

มติท่ีประชุม             ท่ีประชุมมีมติเลือก  นายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

                            ทุ่งคอก ได้รับการเลือกให้ดํารงตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก  

                            แทนตําแหน่งท่ีว่าง (โดยไม่มีคู่แข่ง) 

เลขาฯ                    เมื่อตําแหน่ง รองประธานสภาฯได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งประธานสภาฯ ก็ทําให้      

                            ตําแหน่งรองประธานสภาฯว่างลง ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

                           พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (2) ประกอบมาตรา 51 และ 

                           ข้อ 15 (1) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  

                           ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ) ซึ่งการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

                           แทนตําแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีตําแหน่งว่างลง  

                             ข้อ 12  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นให้นําความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                              วิธีการเลือกรองประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ์เสนอช่ือสมาชิกสภา 

                         ท้องถิ่นคนหนึ่งหนึ่งท่ีตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาท้องถิ่น การเสนอช่ือ 

                         นั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไมน่้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ์ 
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                         รับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอได้ไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก 

                         จากสมาชิกเหล่านั้น โดนวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือ เมื่อตรวจ 

                         แล้วให้ ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับ 

                         เลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยวิธีเดิม  

                         ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากกฎว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนน 

                         สูงสุดเท่ากัน 

                              วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นําความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

เลขาฯ                 ช้ีแจงจนจบ 

ประธานฯ             เลขาฯได้ช้ีแจงข้อกฎหมายให้ทราบแล้วต่อไปขอเชิญสมาชิกฯเสนอครับ 

นายวิชาญ  บุญมาก  ส.อบต. หมู่ท่ี 4 เสนอ นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์  ส.อบต. หมู่ท่ี 16 เป็น รองประธานสภาองค์การ 

                          บริหารส่วนตําบลทุ่งคอก ขอผู้รับรองครับ  

                          นายชลอ  แจ้งประจักษ์  ส.อบต.หมูท่ี 7 รับรอง และนายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน ส.อบต.หมูท่ี 3 รับรอง 

ประธานฯ              สมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอีกก็เชิญ...... 

นายโยธิน  แสงจันทร์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15  เสนอ นายสุชิน  รําพึงจิตต์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 14 เป็น 

                          รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก ขอผู้รับรองครับ  

                          นายจ่าง ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก หมูท่ี 6 รับรอง และ นายเพียง ทองย้อย ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 2  

                          รับรอง 

นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16  ขอถอนตัวจากผู้ถูกเสนอช่ือ 

ประธานฯ               สมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกอีกก็เชิญ...... 

                           (ไม่มี) ถามท่ีประชุมจํานวน 3 ครั้ง แล้วนับ 1 นับ 2 และนับ 3 เป็นอันว่ามีผู้เสนอเพียงคนเดียว 

เลขาฯ                   เมื่อมีผู้เสนอคนเดียวก็ไม่ต้องมีการเลือก ก็เป็นอันว่า นายสุชิน  รําพึงจิตต์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี  

                          14 ได้รับความไว้วางใจให้ดํารงตําแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก แทน 

                          ตําแหน่งท่ีว่าง ซึ่งจะได้เสนอรายช่ือตามความเห็นชอบของสภาฯให้นายอําเภอสองพี่น้องแต่งต้ัง 

                          ภายภายใน 7 วันหลังจากสภาฯเห็นชอบต่อไป 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกนายสุชิน  รําพึงจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก  

                          หมู่ท่ี 14 เป็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

นายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก กล่าวขอบคุณท่านสมาชิกฯ ท่ีเสนอ 
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                          ให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกโดยการเสนอช่ือเพียงคนเดียวโดยจะต้ังใจ 

                          ทํางานให้กับสมาชิกให้ดีท่ีสุด   

นายสุชิน  ระพึงจิตต์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 14 กล่าวขอบคุณท่านสมาชิกฯ ท่ีเสนอให้เป็นรองประธานสภาองค์การ 

                          บริหารส่วนตําบลทุ่งคอกโดยการเสนอช่ือเพียงคนเดียวโดยจะทํางานให้กับสมาชิกให้ดีท่ีสุด 

ประธานฯ              จากนี้ก็จะเสนอช่ือให้นายอําเภอสองพี่น้องแต่งต้ังต่อไป 

                          2.  ขอความเห็นชอบเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2563 

เลขาฯ                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฯ 

                          จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนพร้อมเจ้าหน้าทีได้ลงไปประชาคมร่วมกับกระชาชนทุกหมู่บ้าน 

                          และประชุมประชาคม ผ่านคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมา  

                          ซึ่งการดําเนินการของ อบต.จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อน 

                          ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามร่างเอกสารที่แนบขอให้สมาชิกดูตามจนจบ 

นายนฤพล  ม่วงจาบ  ส.อบต.หมู่ท่ี 8 ซักถามโครงการไฟฟ้าโซล่าเซลหมู่ 8 ไม่ปรากฏในแผนเพิ่มเติม 

เลขาฯ                   ช้ีแจงว่าอาจตกหล่นของเจ้าหน้าท่ี ขอเพิ่มเติมในคราวต่อไป 

ประธานฯ               มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกก็เชิญ.......(ไม่มี)......ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกจะขอมติ 

                           ท่ีประชุมเลยครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนา 

                           ท้องถิ่น ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2563 โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งท่ี 1  

                           ประจําปี 2563 (รายละเอียดตามร่างแผนท่ีแนบ) 

ประธานฯ               เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบแล้วจะได้ส่งให้กับนายกฯประกาศใช้ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6      ญัตติอื่นๆ 

ประธานฯ              ขอเชิญเลขาฯ 

เลขาฯ                   1.  สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 หรือ COVID-19 ท่ีแพร่ระบาดไปท่ัว 

                           รวมท้ังประเทศไทย มีผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้นจากผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและมาท่ีสนามมวย 

                           และสนามชนไก่ รวมท้ังแหล่งบันเทิงแถวทองหล่อ รับมีมาตรการปิดเมือง กรุงเทพมหานครและ 

                           ปริมณทล 5 จังหวัดทําให้แรงงานเดินทางกลับต่างจังหวัด ซึ่งเป็นระยะฟักตัวของเช้ือโรค รัฐบาล 

                           จึงออก พรก.ฉุกเฉิน เมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา  และมีมาตรการทั้งกักกันสําหรับผู้ 

                           กลับจากจีน อีตาลี อิหร่าน กักตัวเพื่อสังเกตอาการผู้ท่ีมาจากนอกเหนือจาก 4 ประเทศนี้ สําหรับ 
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                           ผู้ท่ีกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมาณมณฑล ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขเฝ้าสังเกตอาการ 14  

                           วัน นอกจากนี้จังหวัดสุพรรณบุรีได้มีมาตรการตั้งด่านตรวจคัดกรอง COVID -19  4 จุดคือ 

                            1. จุดคัดกรองท่ีอําเภอเดิมบางนางบวช 

                            2.  ท่ีอําเภอบางปลาม้า เส้น 340 

                            3.  ท่ี ปตท.หนองวัลย์เปรียง ตําบลทุ่งคอก อําเภอสองพี่น้อง 

                            4.  ท่ีดอนมะสังข์อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 

                            ผวจ.สุพรรณบุรี ในฐานะ ผอ.กอ.รมน.จังหวัดได้บูรณาการทุกภาคส่วนให้ทุกองค์กรร่วมมือกนั 

                            อยู่เวรคัดกรองท่ีด่านพลัดละ 40 คน พลัดเปล่ียน และย้ายฝ่ังไปอยู่ฝ่ังป้อมตํารวจ สําหรับ อบต. 

                            ทุ่งคอก ได้รับมอบหมายให้อยู่เวรวันแรกเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2563  จํานวน 24 คน โดย 

                            พลัดท่ี 1 เวลา 08.00 น. จํานวน16 คน พลัดท่ี 2 เวลา 16.00-24.00 น. จํานวน 4 คน  

                            พลัดท่ี 3 เวลา 24.00 – 08.00 น. จํานวน 4 คน วันแรกเร่งด่วนบางท่านไมม่าอยู่จะจัดให้ 

                            อยู่ในรอบต่อไปหมุนเวียนกันทุกคน รอบต่อไปน่าจะเป็นวันท่ี 11 หรือ 12 เมษายน 2563  

                            อบต.ก็ให้การสนับสนุนเท่าท่ีจะช่วยได้และเป็นหน้าตาเราด้วย  

นางเสาวณี  หมื่นราษฎร์  รก.ผอ.กองสาธารณสุข  ช้ีแจงเรื่องหน้ากากผ้าอนามัยได้รับจัดสรรงบประมาณมาเพื่อซื้อวัสดุ 

                           อบรมทําหน้าการได้รับจัดสรรมาช้ินล่ะ 4.50 บาท จํานวน 10,700 ช้ิน เป็นเงิน 48,000 บาท 

                           เศษแต่เมื่อนําเงินไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้วด้วยราคาผ้าและอุปกรณ์ท่ีราคาสูงขึ้นมากทําให้เงินท่ี 

                           กรมฯส่งมาให้จัดทําได้เพียง 8,800 ช้ิน  ตอนนี้เย็บใกล้เสร็จแล้วและสามารถแจกจ่ายได้แล้ว  

                           ส่วนนโยบายของท่านนายกฯเห็นว่าการแจกเพียงช้ินเดียวคงไม่พอจึงใช้งบเงินสะสมมาจัดซื้อผ้า 

                           เพื่อจัดทําหน้ากากให้ประชาชนเพิ่มให้ได้อย่างน้อยคนละ 2 ผืนเป็นอย่างตํ่า จึงอนุมัติให้ 

                           ดําเนินการเพิ่มเพื่อแจกให้ประชาชนได้ใช้สับเปล่ียนและซักตากเพื่อป้องกันโรคให้ได้ผลอีกจํานวน 

                           22,000 ผืนโดยใช้งบจากเงินสะสมท่ีจ่ายขาดไว้ซื้อผ้า และใช้งบประมาณจาก อบต.จ้างตัดและ 

                           ค่าจ้างเย็บเพื่อทันกับเหตุการณ์และแจกจ่ายไปให้ประชาชนได้ใช้ป้องกันรวดเร็วขึ้น 

                           2. การฉีดวัคซีป้องกันโรคพษิสุนัขบ้าจะรีบดําเนินการอบรมผู้ฉีดเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตจาก 

                          ปศุสัตว์อําเภอฯไปดําเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2563 สําหรับปีนี้ อบต.จะจ่ายค่าฉีดให้ 

                          ตัวละไม่เกิน 20 บาท โดยได้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงไว้ให้แล้ว  สําหรับวัคซีนและอุปกรณ์ 

                          พร้อมแล้ว ปลัดให้จัดซื้อร้อยละ 70 ของจํานวนท่ีสํารวจเกรงว่าเด๋ียวจะเหลือเหมือนปีท่ีผ่านมา 

                          จํานวน 3,300 โดส หากไม่พอค่อยซื้อเพิ่มเติมเพราะสัตว์บางตัวที่สํารวจไว้ตามแล้วก็มีและห้าม 
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                           เก็บค่าฉีดจากประชาชน ส่วนใครเขาจะให้ก็เป็นเรื่องของเขา 

นายกฯ                 เรื่องหน้ากากขอให้กองสาธารณสุขดําเนินการแจกจ่ายโดยด่วน ขอให้หมอบให้พระท้ัง 4 วัด และ 

                          หมู่บ้านต่างๆไปก่อน ส่วนท่ีเหลือหรือไม่พอก็มอบให้ตามไป ขอให้มีการคัดกรองผู้ป่วย เมื่อมีงาน 

                          ประชาชนก็มักจะถามว่าเมื่อไหร่จะแจกก็ขอให้กองสาธารณสุขฯดําเนินการเลยอย่าช้าเพราะ 

                          ประชาชนไปติดต่องานท่ีไหนก็ต้องใช้หน้ากากด้วย อยากให้สมาชิกช่วยกันกระจายและมอบให้ 

                          ประชาชนด้วย  สําหรับเวรท่ีจุดคัดกรองหนองวัลย์เปรียงปลัดแจ้งไปทางไลน์เนื่องจากเร่งด่วนบาง 

                          ท่านก็ดูบางท่านก็ไม่ได้ดู แต่ผ่านไปได้ด้วยดี ส่วนคนท่ีมีช่ือแล้วไม่มาจะให้ปลัดแจ้งให้มาร่วมใน 

                          รอบต่อไป ก็เป็นห่วงเรื่องตลาดนัดของท่านสมาชิกหมู่ 5 ก็ขอให้มีมาตรการป้องกันให้เรียบร้อย 

                          หากไม่ปฏิบัติตาม ผวจ.จะส่ังปิดเอาได้ ขอให้ท่านกําหนดมาตรการตามท่ีจังหวัดและสาธารณสุข 

                          กําหนดด้วย เป็นการช่วยกันป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือในพื้นท่ีเรา 

นายเสนีย์  ศิริพันธ์   ส.อบต.ทุ่งคอกหมู่ท่ี 5 ผู้บริหารตลาดนัดขนส่งช้ีแจงว่าได้กําหนดมาตรการทั้งแม่ค้าและผู้ซื้อ 

                          จะต้องสวมหน้ากากทุกคน ทางเข้ามีเจลอัลกอฮอร์ กําหนดขอบเขตทางเข้าตลาดเข้าออกและให้ 

                          ทุกร้านต้องมีเจลอัลกอฮอร์และเจ้าหน้าท่ีตลาดจะติตามตรวจสอบตลอด ตามมาตรการนี้ครับ 

ประธานฯ              สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอให้ท่ีประชุมทราบอีกก็เชิญ...(ไม่มี)...ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ 

                          ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

                                                              (ลงช่ือ) พ.อ.อ.                          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                                 ( การะเวก   สีทา ) 
                                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                  (ลงช่ือ)                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม    

                                                             (  นายประพันธ์  ใจซื่อ  )                                                    

                                                   (ลงช่ือ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม      

                                                             ( นายสุทัศน์  เสียงโสม  )    

                                                  (ลงช่ือ)                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                            (  นายเสกสรร  สวยลํ้า   ) 
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                                          ตรวจแล้วถูกต้อง 

 

 

                                     (นายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์) 

                        รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
  


