
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

********* 

ผู้เข้าประชุม 
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นายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
นายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
นายเพียง  ทองย้อย 
นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย      
นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน 
นายวิชาญ   บุญมาก 
นายเสกสรร  สวยล้ า 
นายเสนีย์  ศิริพันธ์     
นายชลอ  แจ้งประจักษ์                       
นายนฤพล ม่วงจาบ 
นายหล่ า  ด้วงเอี๊ยก                
นายสมศักดิ์  ใจซื่อ 
นายไร  เข็มทอง 
นายบุญมี  พัดแก้ว 
นายชา  สีนวล                      
นายประพันธ์  ใจซื่อ 
นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
นายสุทัศน์  เสียงโสม 
นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ 
นายโยธิน  แสงจันทร์ 
นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
นายไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 

ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก 
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 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 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 13 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 

สุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
นิพนธ์  สัตยารังสรรค์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
เพียง  ทองย้อย 
วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย    
ธวัชชัย  เซี่ยงฉิน 
วิชาญ   บุญมาก 
เสกสรร  สวยล้ า 
เสนีย์  ศิริพันธ์ 
ชลอ  แจ้งประจักษ์                 
นฤพล  ม่วงจาบ 
หล่ า  ด้วงเอี๊ยก                
สมศักดิ ์ ใจซื่อ 
ไร เข็มทอง 
บุญมี  พัดแก้ว 
ชา  สีนวล 
ประพันธ์  ใจซื่อ 
พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
สุทัศน์  เสียงโสม 
สุชิน  ร าพึงจิตต์ 
โยธิน  แสงจันทร์ 
สุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
ไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นางสีดา  จินดารัตน์               สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 1     

2. นายจ่าง  ใจกล้า                    สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6                      

3. นายทองอินทร์  ถมทองค า        สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6       

4. นายณัฏฐนันท์  พานิช             สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 11                      

5. นายพร้อย  ใจน้ า                   สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 14                      

6. นางบุญปลูก  รามจุล               สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15    

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 นางสาวสุกฤตตา  มยุรางกูร ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ สุกฤตตา  มยุรางกูร 
5 นายศิรพัชร์  อัครโชติรัศมีกุล   เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง. ศิรพัชร์  อัครโชติรัศมีกุล   
6 นางสาวเรวดี  เกรียงไกร คนงานท่ัวไป เรวดี  เกรียงไกร 

 

               เลขานุการตรวจสอบองค์ประชุม เวลา 09.30 น. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกมา

ประชุม  22 คน ไม่มาประชุม 5 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 6 คน ครบองค์ประชุม และเชิญนายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ท าความเคารพธงชาติและพระบรม

ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเปิดประชุมตามล าดับต่อไป และขออนุญาตต่อท่ีประชุมขอบันทึกการ

ประชุมแบบย่อ 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมเห็นชอบ 

                  ท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว 
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ประธาน          อ่านประกาศอ าเภอสองพี่น้อง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก วิสามัญ  

                    สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 บัดนี้พร้อมแล้วขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

                    ต าบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563  วันท่ี 5 มีนาคม 2563 ครับ  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน            1. เรื่องโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 2563  

                      องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการเล่ือนการฝึกอบรมมาเป็นรุ่นท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 19-21  

                      มีนาคม 2563  วิถีไทย รีสอร์ท 

                      2. เรื่องการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหามาตรการแก้ไข 

                     เร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ประธาน             ครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์  

                       2563 ฝ่ายเลขาฯ ได้ท าส าเนารายงานการประชุมให้แล้วมีจ านวน 8 หน้า หากพบว่ามีจุดหนึ่ง 

                       จุดใดไม่ถูกต้องก็ขอเสนอแก้ไขรายงานประชุมได้ตลอดเวลาการประชุมครับ………และขอมติ 

                       ท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยท่ี 1 เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์  

                        2563 (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม 

-  ไม่มี    -                      

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 

-  ไม่มี    -                      

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธาน             1. ขอบรรจุโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง 

                       ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2563 
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                       2.  โครงการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า 2019 หรือ COVID-19 เพื่อจัดท าโครงการอบรม 

                       เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า 2019 หรือ COVID-19 โครงการ 

                       จัดท าหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง และการท าอัลกอร์ฮอเจลไว้ใช้ส าหรับป้องกันตนเอง 

                       3.  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 ตามระเบียบฯ ข้อ 89 

                       4.  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อต้ังเป็นรายจ่ายใหม่ ตามระเบียบฯ ข้อ 27 

                       ต่อไปขอเชิญเลขาฯ 

เลขาฯ               ขอบคุณท่านประธาน เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหารท้องถิ่น ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วม 

                       ประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจากท่ีประธานได้แจ้งให้ทราบแล้ว ขอช้ีแจงรายละเอียดให้ท่านได้ทราบ 

                       และพิจารณาดังนี้ 

                       เรื่องท่ี 1 ขอบรรจุโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร 

                       ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2563  เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีได้ก าหนดให้องค์การบริหาร 

                       ส่วนต าบลทุ่งคอกส่งผู้บริหารสมาชิกก านันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาและประชาชนท่ัวไปเข้ารับการ 

                       ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี  

                       2563  รุ่นท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 19-21 มีนาคม 2563 ณ วิถีไทยรีสอร์ท ซึ่งไม่ได้บรรจุไว้ในแผน 

                       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ยกเว้นระเบียบการปฏิบัติมาให้พร้อม 

                       ยกเว้นระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการดังกล่าวตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว  

                       0813 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการตามกระบวนการ 

                       ปรับแผนตามปกติได้ทัน จึงขออนุมัติต่อท่ีประชุมขอบรรจุโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุด 

                       ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2563  ไว้ใน 

                       แผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2563 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

ประธาน             เลขาฯได้ช้ีแจงแล้วท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็ขอเชิญ.......(ไม่มี).....ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด 

                       อภิปรายก็จะขอมติท่ีประชุมเลย ให้เลขาฯตรวจสอบองค์ประชุม  (องค์ประชุม 22 คน) 

                       ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติบรรจุโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย 

                       พิบัติ ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2563 เป็นกรณีเร่งด่วนได้ โปรดยกมือครับ 

 



-5- 

 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมมีมติให้บรรจุโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร 

                       ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2563  ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2563  ได้ด้วยคะแนน 

                       เห็นชอบ 21 เสียง ประธานงดออกเสียง 

เลขาฯ               เรื่องท่ี 2 ขออนุมัติโครงการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า 2019 หรือ COVID-19 เพื่อจัดท า 

                       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า 2019 หรือ  

                        COVID-19 โครงการจัดท าหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง และการท าอัลกอร์ฮอเจลไว้ใช้ 

                        ส าหรับป้องกันตนเอง  ตามท่ีได้เกิดเช้ือโรคไวรัสโคโลน่า 2019 ( COVID-19) แพร่ระบาด 

                        ท่ีเมืองอู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้มีผู้ติดเช้ือและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก  

                        และเช้ือดังกล่าวได้แพร่กระจายออกไปยังประเทศต่างๆหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยด้วย 

                        กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยได้มีมาตรการไม่ให้เช้ือโรคดังกล่าวแพร่กระจาย 

                         ในประเทศไทยและลดจ านวนผู้ติดเช้ือในประเทศไทย รองรับการกลับมาของแรงงานผิด 

                         กฏหมาย (ผีน้อย) และนักท่องเท่ียวที่เดินทางกลับมายังประเทศท่ีมีกลุ่มเส่ียง และขอความ 

                         ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ 

                        ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า 2019 หรือ COVID-19 โครงการจัดท าหน้ากากอนามัยป้องกัน 

                        ตนเอง และการท าอัลกอร์ฮอเจลไว้ใช้ส าหรับป้องกันตนเองแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ 

                        และรู้จักวิธีป้องกันตนเอง แต่เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่และก าลังแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศ 

                        ไทย และไม่ได้มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่นจ าเป็นต้องขออนุมัติบรรจุโครงการ 

                        ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1353 ลงวันท่ี 4 มีนาคม  

                         2563 ซึ่งโครงการดังกล่าวไมส่ามารถด าเนินการตามกระบวนการปรับแผนตามปกติได้ทัน  

                         จึงขออนุมัติต่อท่ีประชุมสภาฯขอบรรจุ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน 

                         โรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า 2019 หรือ COVID-19 โครงการจัดท าหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง 

                         และการท าอัลกอร์ฮอเจลไว้ใช้ส าหรับป้องกันตนเองไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2563  

                         จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 
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ประธาน             เลขาฯได้ช้ีแจงแล้วท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็ขอเชิญ.......(ไม่มี).....ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด 

                       อภิปรายก็จะขอมติท่ีประชุมเลย ให้เลขาฯตรวจสอบองค์ประชุม  (องค์ประชุม 22 คน) 

                       ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติบรรจุ โครงการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า 2019 หรือ 

                        COVID-19 เพื่อจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส 

                        โคโลน่า 2019 หรือ COVID-19 โครงการจัดท าหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองและการท า 

                        อัลกอร์ฮอเจลไว้ใช้ส าหรับป้องกันตนเองไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่นประจ าปี 2563 เป็นกรณี 

                        เร่งด่วนได้ โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมมีมติให้บรรจุโครงการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า 2019 หรือ COVID-19 เพื่อ 

                        จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า 2019  

                        หรือ COVID-19 โครงการจัดท าหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองและการท าอัลกอร์ฮอเจล 

                        ไว้ใช้ส าหรับป้องกันตนเองไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2563 ด้วยคะแนน 

                        เห็นชอบ 21 เสียง ประธานงดออกเสียง 

เลขาฯ                 เรื่องท่ี 3  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

                          สถานการณ์คลัง ณ วันท่ี 4 มีนาคม 2563 อบต.ทุ่งคอกมีเงินสะสมอยู่ 13,477,521.10 บาท 

                                  3.1  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

                         ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2563 รุ่นท่ี 7  

                         จ านวน 50 คน เป็นเงิน 230,000 บาท โดยฝึกอบรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

                         บางตาเถร และ อปท.อื่นอีก 2 แห่ง รวม 4 อปท. จ านวน  200 คน ในระหว่างวันท่ี 19-21  

                         มีนาคม 2563 ณ วิถีไทยรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นค่าใช้จ่ายตามท่ีแนบ 

                         รายละเอียดมานี้ 

                                  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการดังกล่าว และ 

                          ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 

                          รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 

                           ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89/1 ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ 
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                        กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

                        และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89   

                        ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0813 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 จึงเรียนมาเพื่อ 

                        พิจารณา 

ประธาน             เลขาฯได้ช้ีแจงแล้วท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็ขอเชิญ.......(ไม่มี).....ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด 

                       อภิปรายก็จะขอมติท่ีประชุมเลย ให้เลขาฯตรวจสอบองค์ประชุม  (องค์ประชุม 22 คน) 

                            ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติใหจ่้ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 

                        ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี  

                         2563 รุ่นท่ี 7 จ านวน 50 คน เป็นเงิน 230,000 บาท ได้โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม 

                        หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2563  

                        รุ่นท่ี 7 จ านวน 50 คน เป็นเงิน 230,000 บาท ได้ด้วยคะแนนเห็นชอบ 21 เสียง ประธาน 

                        งดออกเสียง 

                               3.2  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส 

                        โคโลน่า 2019 หรือ COVID-19 เพื่อจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ 

                        ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า 2019 หรือ COVID-19 โครงการจัดท าหน้ากากอนามัย 

                        ป้องกันตนเอง และการท าอัลกอร์ฮอเจลไว้ใช้ส าหรับป้องกันตนเอง และ โครงการอื่นๆในการ  

                        ป้องกันโรค COVID-19 จ านวน 500,000 บาทหมายเหตุ  ให้เบิกจ่ายตามความเป็นจริง 

                                  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการดังกล่าว และ 

                          ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 

                          รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 

                           ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89/1 ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ 

                        กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

                        และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89   
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                        ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1353 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อ 

                        พิจารณา 

ประธาน             เลขาฯได้ช้ีแจงแล้วท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็ขอเชิญ.......(ไม่มี).....ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด 

                       อภิปรายก็จะขอมติท่ีประชุมเลย ให้เลขาฯตรวจสอบองค์ประชุม  (องค์ประชุม 22 คน) 

                            ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติใหจ่้ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน 

                        โรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า 2019 หรือ COVID-19 เพื่อจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

                        ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า 2019 หรือ COVID-19 โครงการจัดท า 

                        หน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง และการท าอัลกอร์ฮอเจลไว้ใช้ส าหรับป้องกันตนเองโครงการ 

                        อื่นๆในการ ป้องกันโรค COVID-19 จ านวน 500,000 บาทได้โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัส 

                        โคโลน่า 2019 หรือ COVID-19 เพื่อจัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ 

                        ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโลน่า 2019 หรือ COVID-19 โครงการจัดท าหน้ากากอนามัย 

                        ป้องกันตนเอง และการท าอัลกอร์ฮอเจลไว้ใช้ส าหรับป้องกันตนเอง และโครงการอื่นๆในการ  

                        ป้องกันโรค COVID-19 จ านวน 500,000 บาทได้ 

                        หมายเหตุ  ให้เบิกจ่ายตามความเป็นจริง ได้ด้วยคะแนนเห็นชอบ 21 เสียง ประธาน 

                        งดออกเสียง 

เลขาฯ                 เรื่องท่ี 4  ขอโอนงบประมาณมาต้ังเป็นรายจ่ายใหม่ 

                                      4.1  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดฯ แจ้งว่ามีความจ าเป็นต้องซื้อสาย 

                        ดับเพลิงแทนเส้นเก่าท่ีช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ (ปัจจุบันได้ยืมของ  ทต.ทุ่งคอก มาใช้ 

                        ช่ัวคราว)  จึงขอโอนงบประมาณจากรายการเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง งบบุคลากร งานบริหาร 

                        ท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน มาต้ังจ่ายใหม่ รายการ วัสดุอื่น งบด าเนินการ     

                        งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จ านวน 40,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

                        ปรากกฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

                         ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 และ 

                        ไม่มีปัญหากับการบริหารงบประมาณแต่อย่างใด  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ประธาน             เลขาฯได้ช้ีแจงแล้วท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็ขอเชิญ.......(ไม่มี).....ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด 

                       อภิปรายก็จะขอมติท่ีประชุมเลย ให้เลขาฯตรวจสอบองค์ประชุม  (องค์ประชุม 22 คน) 

                              ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณจากรายการเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง  

                        งบบุคลากร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน มาต้ังจ่ายใหม่ รายการ  

                        วัสดุอื่น งบด าเนินการ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จ านวน 40,000 บาท  

                        ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากกฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน ได้โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณจากรายการเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง งบบุคลากร  

                        งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน มาต้ังจ่ายใหม่ รายการ วัสดุอื่น  

                        งบด าเนินการ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จ านวน 40,000 บาท  

                        ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากกฎในแผนงานรักษาความสงบภายในได้ด้วยคะแนนเห็นชอบ  

                        21 เสียง ประธานงดออกเสียง 

                           4.2  กองสวัสดิการสังคมแจ้งว่าได้ใช้อินเตอร์เน็ตร่วมกับหน่วยงานอื่นหลายหน่วยงานท าให้ 

                       การเข้าถึงข้อมูลล่าช้าขอติดต้ังอินเตอร์เน็ตใหม่ โดยขอโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายรายการ  

                       ค่าบริการโทรคมนาคม หมวดสาธารณูปโภค งบด าเนินการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม 

                       สงเคราะห์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ โดยขอโอนจาก รายการ ค่าเช่าบ้าน งบด าเนินการ  

                       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ แผนงานสังคมสงเคราะห์  จ านวน 15,000 บาท  

                       มาต้ังเป็นรายจ่ายใหม่ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

                       ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 และไม่มี 

                       ปัญหากับการบริหารงบประมาณแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธาน             เลขาฯได้ช้ีแจงแล้วท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็ขอเชิญ.......(ไม่มี).....ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด 

                       อภิปรายก็จะขอมติท่ีประชุมเลย ให้เลขาฯตรวจสอบองค์ประชุม  (องค์ประชุม 22 คน) 

                              ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณจากรายการ ค่าเช่าบ้าน  

                        งบด าเนินการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ แผนงานสังคมสงเคราะห์  จ านวน 

                       15,000 บาท มาต้ังเป็นรายจ่ายใหม่รายการ ค่าบริการโทรคมนาคม หมวดสาธารณูปโภค  
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                       งบด าเนินการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ จ านวน  

                       15,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ได้ โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณจากรายการ ค่าเช่าบ้าน งบด าเนินการ หมวด 

                        ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ แผนงานสังคม 

                        สงเคราะห์  จ านวน15,000 บาท มาต้ังเป็นรายจ่ายใหม่รายการ ค่าบริการโทรคมนาคม  

                        หมวดสาธารณูปโภค งบด าเนินการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ แผนงานสังคม 

                        สงเคราะห์ จ านวน 15,000 บาท ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ได้ 

                        ด้วยคะแนนเห็นชอบ 21 เสียง ประธานงดออกเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอื่นๆ 

ประธาน              ขอเชิญเลขาฯครับ 

เลขาฯ                  1. การรับสมัคร กกต.ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการการ 

                         เลือกตั้งฯ ท่ีผ่านมามีผู้สมัครจ านวน 3 คน ดังนี้ 

                             1.  นายธนกฤต  ศิริเมธีกุล         ผอ.รร.วัดทุ่งเข็น 

                             2.  นายภิรมย์  ข าดี                 ผอ.รร.วัดเทพพิทักษ์ 

                             3.  นางสาวทับทิม  จันทร์จู        ครูช านาญการพิเศษ รร.หนองวัลย์เปรียงวิทยา 

                          ได้ส่งรายช่ือท้ัง 3 รายให้กับ ผอ.กต.จ.สุพรรณบุรีแล้ว รอการพิจารณาแต่งต้ังจาก 

                          คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบ ส่วนจะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่นั้นต้องรอ 

                          คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

                          2. การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มต้นท่ีเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีผู้ติดเช้ือและเสียชีวิต 

                          จ านวนมาก เข้าสู่ระยะท่ี 2 แพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิหร่าน  

                          อิตาลี ฯ เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยก าลังเข้าสู่ระยะท่ี 3 คือต้องรับคนไทยท่ีหลบหนีเข้า 

                          เมืองไปท างานหรือท่ีเรียกว่าผีน้อยจากเกาหลีใต้กลับประเทศไทยประมาณ 1 หมื่นคน ซึ่งคน 

                          ท่ีติดเช้ือมีไข้จะไม่ได้กลับมา แต่ท่ีกลับมาเป็นคนแข็งแรงไม่มีไข้แต่ต้องถูกกักตวั 14-21 วัน 

                          และมีส่วนหนึ่งกลับมายังพื้นท่ีแล้วในพื้นท่ีเราก็อาจมีแรงงานดังกล่าวขอให้ทุกหมู่บ้าน           

                          ตรวจสอบและแจ้ง สาธารณสุขหรือ อบต.ทราบด้วย เพื่อลดการแพร่กระจายเช้ือโรค 
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                           ซึ่งอาจอยู่ในระยะฟักตัวกไ็ด้ การหลีกเล่ียงไปในท่ีชุมชนพุกพล่านและสวมหน้ากาก และ 

                           กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีท่ีสุด 

                           3. การแก้ไขปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ าของประชาชน ม.1 และ ม.2 คลอง 2ข-8ซ-2ซ  

                           หลังจากมีการประชุมเสร็จแล้ว อบต.ทุ่งคอก ได้ท าหนังสือถึงโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา 

                           บางเลนแล้วเมื่อวันศุกร์ท่ีผ่านมาแล้วจนบัดนี้หนังสือตอบกลับยังไม่มาสักทีเพราะเราจะได้มี 

                           หลังอิงเพื่อหาทางใช้งบประมาณไปลอกตะกอนดิน สวะ และกิ่งไม้  อบต.จะได้ด าเนินการ 

                          ต่อและประกาศงดจ่ายน้ าเข้าคลองช่ัวคราวจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งกับเกษตรกรและหาก 

                          หนังสือมาแล้วจะรีบด าเนินการให้ต่อไป เพราะเท่าท่ีไปตรวจสอบพื้นท่ีน้ าต้นทางเปิดเข้า 

                          คลองประมาณ 80 % ไปถึงปลายคลอง ประมาณ 5% และมีจุดคลองช ารุดบริเวณคลอกม้า 

                          การักน้ า และประตูช ารุดด้วย 

                          4. การอบรมท าหน้ากากผ้าป้องกันโรค COVID-19 กระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือให้  

                          อปท.ด าเนินการฝึกอบรม ครู ก .เพื่อให้ความรู้การจัดท าหน้ากากผ้าตามแบบและแนวทาง 

                          ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกองสวัสดิการสังคมฯ และกองสาธารณสุข ก็จะ 

                          ร่วมกันด าเนินการในช่วงบ่ายนี้ ท่ีห้องประชุมธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนท าหน้ากากผ้า 

                          แทนในช่วงท่ีมีการแพร่ระบาดนี้หลังจากการประชุมกลุ่มสตรีเลย หากมีความจ าเป็น อปท. 

                          จะด าเนินการจัดหาให้อย่างน้อยคนละ 2 แผ่นสับเปล่ียนกันเมื่อใช้เสร็จก็เอาไปซักใช้ 

                          หมุนเวียนได้ ในช่วงท่ีหน้ากากอนามัยขาดแคลน และลดจ านวนปัญหาขยะติดเช้ือจาก 

                          หน้ากากชนิดกระดาษด้วย 

                           5.  การลดปัญหาจาก PM 2.5 และการเผาในท่ีโล่งแจ้ง อบต.ได้ออกประกาศแจ้งเตือนไป 

                           ทุกหมู่บ้านแล้วให้งดการเผาอ้อยและตอซังหากพบว่ามีการกระท าดังกล่าวจะต้องถูก 

                           ด าเนินคดีและเสียค่าปรับ และอีกมาตรการหนึ่ง อบต.ได้เอารถบรรทุกน้ าไปลาดถนนเพื่อ 

                           ลดปัญหาฝุ่นในช่วงนี้ตามหมู่บ้านต่างให้แล้ว 

                           6. วันท้องถิ่นไทยวันท่ี 18 มีนาคม 2563 จัดท่ีหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

                           สุพรรณบุรี(แยกไผ่ขวาง)ลงทะเบียน 07.00-08.00 น. เริ่มพิธี 08.00 น.โดยท่านผู้ว่าราชการ 
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                           จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน วางพานพุ่มและอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง         

                           มหาดไทย การแต่งกายชุดกากีแขนยาวคงส่งตัวแทนไปร่วมวางพานพุ่ม (นายกฯ,ปลัดฯ  

                           และเจ้าหน้าท่ี รวม 5 คน) 

                           7.  อ าเภอสองพี่น้องแจ้งวา่จังหวัดฯ ให้ อปท.ด าเนินการขับเคล่ือนแก้ไขปัญหาอุบัติภัย 

                          ทางถนนของทุกท้องถิ่นเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของประชาชน ตามนโยบาย 

                          ของจังหวัดฯด้วย 

                           8.  ขณะนี้มีการชุมนุมทางการการเมืองของกลุ่มนิสิตนักศึกษาและนักเรียนท่ัวประเทศเพื่อ 

                           เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกและแก้ไขรัฐธรรมนูญและกระบวนการยุติธรรม และไม่เห็นด้วย 

                           กับการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ขอให้ท่านสมาชิกติดตามด้วย 

                           9.  การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนและเพิ่มเติมแผนประจ าปี 2563 ขณะนี้ทีมงานของ  

                           อบต.ทุ่งคอกได้ลงไปร่วมประชุมประชาคมกับฝ่ายปกครองท้องท่ีทุกหมู่บ้านครบแล้วและ 

                           จะด าเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบฯว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

                           10.  สรรพากรอ าเภอแจ้งว่ากรมสรรพากรได้ขยายระยะเวลาการยื่นแบบภาษี ภงด. 90, 91  

                           ออกไปถึง 30 มิถุนายน 2563 ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติ COVID-19 

                           11. รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างออกไปอีก 4 เดือนถึง 

                           เดือนสิงหาคม เพื่อให้ อปท.จัดท าแผนท่ีภาษีให้แล้วเสร็จแต่คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะข้อมูล 

                           ท่ีเก็บเป็นคนละระบบกับของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึง่การน าข้อมูลเข้าท่ีดิน 

                           ช้ามากและต้องจัดจ้างแปลงฐานข้อมูลก่อน 

                            12.  ก.กลางได้เปล่ียนแปลงรูปแบบ อบต.จากการก าหนดเป็นขนาดจาก ขนาดเล็ก ขนาด 

                            กลาง ขนาดใหญ่ เป็น อบต.สามัญท้ังหมดภายใน45 วัน ( 31 มีนาคม 2563) โดยต่อไป  

                            อบต.จะมี 3 ประเภท อบต.สามัญ  อบต.สามัญขนาดใหญ่ และ อบต.พิเศษ โดยจะขยาย 

                            ต าแหน่งให้ปลัดฯและหัวหน้าส่วนราชการมีต าแหน่งระดับท่ีสูงขึ้น โดยต้องผ่านหลักเกณฑ์ 

                            การประเมินตามท่ี ก.กลาง ก าหนดซี่งต้องผ่าน LPA ผ่านเกณฑ์การประเมิน รายจ่ายด้าน 

                            งานบุคคลไม่เกินร้อยละ 35 และรายจ่ายเพื่อการพัฒนาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20  
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                              13.  มีพนักงานส่วนต าบลของ อบต.ทุ่งคอก 2 คน สอบได้ในต าแหน่งสายงานบริหาร 2  

                              คน 

                                    1.  นางสาวสุกฤตา  มยุรางกูร  ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ ( อ านวยการต้น) สอบได้ 

                               ในต าแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ (อ านวยการกลาง) 

                                    2.  นางเสาวณี  หมื่ราษฎร์  หน.ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (อ านวยการต้น)  

                               สอบได้ในต าแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม (อ านวยการต้น) 

                               ซึ่งจะไปสัมภาษณ์ในวันท่ี 17 มีนาคม 2563 นี้ และคนท่ีจะต้องเดินทางเลยเพราะมี 

                               ต าแหน่งว่างมากแต่คนสอบได้น้อยน่าจะเดินทางไม่เกิน 1 พ.ค.63 จะไปจังหวัดใด  

                               ภาคใดเท่านั้นแน่นอน ส่วนสุกฤตา คงต้องรอการเปิดต าแหน่งของ อบต.ต่างๆท่ีมีรายได้ 

                               มากและผ่านการประเมินข้างต้นจึงจะไปได้ 

                              14. การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นท่ี 7 จังหวัดแจ้งว่าจะฝึกวันท่ี 19 มีนาคม  

                              2563  นายสุรินทร์  ทาแดง แจ้งว่าแจ้งช่ือไปจังหวัดแล้ว 

นายสุรพล  ตันกสิกิจ     นายก อบต.ทุ่งคอก เสนอให้เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมาช้ีแจง 

นายศิรพัชร์  อัครโชติรัศมีกุล เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ปง. อบต.ทุ่งคอกช้ีแจงว่ามีรายช่ือท่ีส่งไปให้ 

                              จังหวัดแล้ว 43 คน ขาดผู้แทนหมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 10 และหมู่ท่ี 14 ยังไม่ครบ 

นายกฯ                     ขอให้หมู่ท่ียังไม่ส่งขอให้หาตัวแทนเข้าอบรมให้ครบทุกหมู่บ้านเพราะจะได้น าความรู้มา 

                             ป้องกันหมู่บ้านตนเอง และให้ส่งช่ือนายกเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ด้วย บางหมู่ส่งช่ือมาแต่ไป 

                              ไม่ได้ก็ขอให้พยายามหาตัวแทนหากไม่มีจริงๆจะเอาเจ้าหน้าท่ี อบต.ไปเสริมเมื่อเกิดเหตุ 

                              จะได้ปฺฏิบัติได้ถูกต้อง 

นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอกหมู่ท่ี 12 เรียนถามว่าในระหว่างฝึกอบรม ในวันท่ี 20 มีนาคม  

                               2563 เป็นวัน อสม. จะขออนุญาตลากลับมาร่วมงานได้หรือไม่ 

เลขาฯ                      ช้ีแจงว่าอันนี้ไม่ทราบเพราะเราส่งเข้าฝึกอบรมแล้วก็เป็นหน้าท่ีของผู้บังคับการค่ายว่าจะ 

                              ขออนุญาตได้หรือไม่ต้องประสานกับผู้บังคับการค่ายฝึกอีกที 

เลขาฯ                      เรียนถาม นายนฤพนธ์   ม่วงจาบ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8  การขอเอกสารจาก อบต.ไป 

                              ขอพบผู้ว่าฯเพื่อสอบถามความคืบหน้าเรื่องท่ีดินสาธารณประโยชน์ด าเนินการถึงไหน 
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นายนิพนธ์  ม่วงจาบ      ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8  แจ้งต่อท่ีประชุมว่าได้มอบเอกสารดังกล่าวให้กับนายก าพล  

                               ใจมั่น ไปเพราะเขารับอาสาประชาชนไป จึงยังไม่ทราบว่าด าเนินการไปถึงไหน 

นางสาวสุกฤตา  มยุรางกูร  ผอ.กองสวัสดิการสังคม แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีกองสาธารณสุขได้ไปประชุมและ 

                               รับนโยบายในการด าเนินการอบรมครู ก ท าหน้ากากอนามัยผ้าให้กับประชาชนในการ 

                               ป้องกันโรคโคโรน่าไวรัส 2019 หรือ COVID-19 และกองสวัสดิการสังคมได้ต้ัง 

                               งบประมาณส าหรับฝึกอาชีพไว้จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมครู ก. จัดท าหน้ากากผ้า 

                               ร่วมกับกองสาธารณะสุขโดยจะจัดอบรมแก่กลุ่มสตรีแม่บ้านต่อจากการประชุมของสตรี 

                               ในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลไปเลยจึงเรียนมาเพื่อทราบ 

เลขาฯ                       ช้ีแจงว่าก็เป็นโอกาสดีและเห็นว่ากลุ่มสตรีมาประชุมแล้วก็จัดท าโครงการดังกล่าวเลยโดย 

                               ใช้งบประมาณของ อบต.ไปเลยและก็จะได้ไม่เสียเวลาเดินทางด้วย 

นายกฯ                       ให้ทุกหมู่บ้านหาสมาชิกเข้าอบรมให้ครบด้วยหากไม่มีตัวแทนให้สมาชิกเสียสละเวลาไป 

                                เองเลย 

มติทีประชุม                 ท่ีประชุมรับทราบ 

ประธาน                      ถามท่ีประชุมสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่เชิญครับ 

นายวิชาญ  บุญมาก        ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 เรียนถามว่าไฟฟ้าถนนท่ีถูกลักหม้อแปลง บริเวณหมู่ท่ี 2 แยก 

                                แยกเข้าหมู่ท่ี 4 เราจะท าอย่างไรด ี

เลขาฯ                        ช้ีแจงว่าถนนดังกล่าวทางหลวงชนบทสร้างเสร็จก็ถ่ายโอนให้ อบต.เลยก็ไม่ทราบว่าการ 

                                ขอใช้ไฟฟ้าจุดนั้นมีข้อตกลงอย่างไรกับไฟฟ้า พอถ่ายโอนมาให้ อบต.ไฟฟ้าบอกว่าให้  

                                อบต.เป็นผู้จ่าย อบต.ก็ขอให้ไฟฟ้าเอาหม้อแปลงของ อบต.ท่ีว่างไปติดแทนได้ไหม  

                                ไฟฟ้าก็บอกว่าต้องขอเช็คก่อน เมื่อมาเช็คแล้วก็บอกว่ายังใช้ได้แต่ต้องส่งไปตรวจท่ี 

                                หลักส่ีก่อน และจากวันนั้นถึงวันนีไ้ฟฟ้ากไ็ม่มาด าเนินการอีกเลย ส่วนค่ากระแสไฟฟ้า 

                                บริเวณนั้นถ้าต้องให้ อบต.ต้องจ่ายก็คงจะมากพอควรก็เคยให้ช่างไฟฟ้าเราค านวณ 

                                ค่าไฟฟ้าอยู่เหมือนกันน่าจะเป็นแสนต่อปี ถ้าโครงการนี้ใช้ค่ากระแสไฟฟ้าส่วนลดจาก 

                                หมู่บ้านได้ก็คงจะดี อาจจะใช้โซล่าเซลไปติดต้ังตรงทางแยกเพื่อให้เห็นทางในการส่อง 

                                สว่างน่าจะง่ายกว่าส่วนติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าก็คงให้เราต้องขยายเขตอีกเหมือนเดิม 
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ประธาน                      ถามท่ีประชุมสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่  เชิญครับ.....(ไม่มี)...ถ้าไม่มีเรื่องอื่นๆ       

                                อีกก็ขอปิดประชุมครับ      

                                ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 

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

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                  (ลงช่ือ)                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม    

                                                             (  นายประพันธ์  ใจซื่อ  )                                                    

                                                   (ลงช่ือ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม      

                                                             ( นายสุทัศน์  เสียงโสม  )    

                                                  (ลงช่ือ)                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                            (  นายเสกสรร  สวยล้ า   ) 

 

                                            ตรวจแล้วถูกต้อง 

 

 

                                       (นายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์) 

                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

 
 
 

 


