
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 

วันท่ี 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

*********** 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายจ่าง  ใจกล้า ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก จ่าง  ใจกล้า 
2 นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก สุชิน  ร าพึงจิตต์ 
3 นายวันชัย  วัฒน์ผดุงเกียรติ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 1 วันชัย  วัฒน์ผดุงเกียรติ์ 
4 นายเพียง  ทองย้อย สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 2 เพียง  ทองย้อย 
5 นายพลภัทร ห่วงรักษ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3 พลภัทร  ห่วงรักษ์ 
6 นายเสกสรร  สวยล้ า สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 เสกสรร  สวยล้ า 
7 นายเสนีย์  ศิริพันธ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 5 เสนีย์  ศิริพันธ์ 
8 นายชลอ  แจ้งประจักษ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 7 ชลอ  แจ้งประจักษ์ 
9 นายนฤพล  ม่วงจาบ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8  นฤพล  ม่วงจาบ 
10 นายอภิชาติ  ใจเอื้อย   สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9  อภิชาติ  ใจเอื้อย   
11 นายวันชัย  อดุลยธรรม สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 10 วันชัย  อดุลยธรรม 
12 นายสมบูรณ์  ใจกล้า สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 11 สมบูรณ์  ใจกล้า 
13 นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12 พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
14 นายบัณฑิต  เสียงแจ่ม สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 13 บัณฑิต  เสียงแจ่ม 
15 นางบุญปลูก  รามจุล สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 บุญปลูก  รามจุล 
16 นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 สุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
17 พ.อ.อ.การะเวก  สีทา เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สุรพล  ตันกสิกิจ 
2 นายทองอินทร์  ถมทองค า รองนายก อบต.ทุ่งคอก ทองอินทร์  ถมทองค า 
3 นายอ านาจ  แช่กัง รองนายก อบต.ทุ่งคอก อ านาจ  แช่กัง 
4 นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย เลขานุการนายก อบต.ทุ่งคอก วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
6 นายสมพร  ใจซื่อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 ต าบลทุ่งคอก สมพร  ใจซื่อ 
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ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
6 นางเสาวณี  หมื่นราษฎร์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมฯ เสาวณี  หมื่นราษฎร์ 
7 นางนิศารัตน์  พิสุทธิพงศานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก นิศารัตน์  พิสุทธิพงศานนท์ 
8 นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา นักจัดการงานท่ัวไป ชก กัญพรพฒัน์  แก้วตา 
9 นางสาวกาญจนา  วิหคโต ผู้ช่วย จพง.ธุรการ สาวกาญจนา  วิหคโต 
10 นางสาวเรวดี  เกรียงไกร คนงานท่ัวไป เรวดี  เกรียงไกร 

เวลา 09.00 น. เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม มีสมาชิกมาเข้าประชุมแล้ว 12 คน ยังไม่มา 4 คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 10 คน ประธานสภาฯให้เล่ือนการประชุมออกไป 30 นาที เนื่องจากวันนี้เป็นวันแถลงนโยบายของ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ีจึงอยากให้สมาชิกมาพร้อมกันก่อนค่อยเปิดประชุม 

เวลา 09.30 น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกมาพร้อมทุกหมู่บ้านแล้ว จึงเชิญประธานจุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัยและท าความเคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งคอกสมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าป ีพ.ศ. 2565 ตามล าดับ 

เลขานุการสภาฯ  ขอความเห็นชอบบันทึกรายงานการประชุมต่อสภาฯ โดยขอบันทึกรายงานแบบย่อ 

มติท่ีประชุม       ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์อนุญาตให้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ แบบย่อได้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ          เลขาฯ แจ้งว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้แต่งต้ังผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว และ 

                      ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุพรรณบุรีได้มอบหนังสือรับรองผลการเลือกต้ังนายกฯและ 

                      สมาชิกสภาฯ และนายอ าเภอสองพี่น้องได้แต่งต้ังรองประธานสภาฯแล้ว ล าดับต่อไปขอเชิญ 

                      เลขาฯครับ  

เลขาฯ              เชิญนายกฯ ประดับเครื่องหมายให้ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นรองนายกฯและเลขานุการนายกฯ และอ่าน 

                      ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ท่ี 1/2565  เรื่อง แต่งต้ัง รองนายกองค์การบริหารส่วน 

                      ต าบลทุ่งคอก โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา  58/3 และมาตรา 59 (3) แห่งพระราชบัญญัติสภา 

                      ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  

                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก จึงแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งรองนายกองค์การบริหาร 

                      ส่วนต าบลทุ่งคอก ดังต่อไปนี้ 

                      1.  นายทองอินทร์  ถมทองค า เป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                      2.  นายอ านาจ  แซ่กัง           เป็น รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
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                       ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 5 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

                                      ส่ัง ณ วันท่ี  5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

                                                   (ลงช่ือ)    สุรพล  ตันกสิกิจ 

                                                           (นายสุรพล  ตันกสิกิจ) 

                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                       ขอเชิญคุณทองอินทร์  ถมทองค า ครับ นายกฯประดับเครื่องหมายและมอบค าส่ังแต่งต้ัง 

                       ต่อไปขอเชิญคุณอ านาจ  แซ่กัง ครับ นายกฯประดับเครื่องหมายและมอบค าส่ังแต่งต้ัง 

                       ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ท่ี 2/2565  เรื่อง แต่งต้ังเลขานุการนายกองค์การบริหาร 

                       ส่วนต าบลทุ่งคอก 

                                  อาศัยอ านาจตามมาตรา  58/3  และมาตรา 59(3) แห่งพระราชบัญญติัสภาต าบลและ 

                       องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 นายกองค์การ 

                       บริหารส่วนต าบลทุ่งคอก จึงแต่งต้ังให้ นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย ด ารงต าแหน่ง เลขานุการ 

                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  

                                    ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

                                                 ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๕  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                                          (ลงช่ือ)   สุรพล  ตันกสิกิจ 

                                                                   (นายสุรพล  ตันกสิกิจ) 

                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                        ขอเชิญคุณวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย ครับ นายกฯประดับเครื่องหมายและมอบค าส่ังแต่งต้ัง 

                            ด้วยผู้อ านวยการเลือกต้ังประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งมาให้ 

                        และขอเรียนเชิญท่านนายกฯเป็นประธานมอบหนังสือรับรองดังกล่าวให้แก่สมาชิกสภา อบต.  

                        ทุ่งคอก ท้ัง 16 หมู่ และมอบค าส่ังอ าเภอสองพี่น้อง เรื่อง แต่งต้ัง รองประธานสภาองค์การ 

                        บริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรียงล าดับจากประธานสภาฯ รองประธานสภาฯและสมาชิกท้ังหมด 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งท่ีแล้ว 

ประธานฯ           ครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาครั้งแรกขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เลขาฯได้ท าส าเนา 

                       รายงานการประชุมให้แล้วหากมีจุดหนึ่งจุดใดไม่ถูกต้องก็ขอแก้ไขได้ตลอดระยะเวลาการประชุม 
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                         ซึ่งก็จะขอมติท่ีประชุมไว้ก่อน ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งแรก 

                         เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2564 โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งแรกเมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนน 

                        รับรอง 15  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) 

ระเบียบวาระท่ี 3    ญัตติด่วน 

ประธานฯ             1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก แถลงนโยบายต่อสภาฯก่อนปฏิบัติหน้าท่ี  

                         ขอเรียนเชิญท่านนายกฯครับ 

นายกฯ                    เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

                         ส่วนต าบลทุ่งคอก    

                              ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกและนายกองค์การ 

                         บริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้า นายสุรพล  ตันกสิกิจ  

                         ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  เป็นผู้ได้รับการ 

                         เลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  และคณะกรรมการการ 

                         เลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกและนายก 

                         องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เมื่อวันท่ี  21 ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

                             เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 

                         ต าบล  พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  ข้าพเจ้า นายสุรพล   

                         ตันกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร 

                         ส่วนต าบลทุ่งคอกแห่งนี้  โดยจะด าเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                         ทุ่งคอก  ให้บรรลุถึงภารกิจ อ านาจหน้าท่ีในการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา ตอบสนองความ 

                         ต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก โดยมีนโยบาย 

                         ในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

     1. นโยบายเร่งด่วน 

 เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  

    การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     

    การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบจากสาธารณภัยโรคติดต่อ  
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    อาทิเช่น โรคโควิด - 19 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การปูองกันและแก้ไขปัญหา 

    ยาเสพติด และการปูองกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

    2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม   

    ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพและ 

    การปูองกันโรคเชิงรุก ในชุมชนและสถานศึกษาอย่างท่ัวถึง  พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

    ด้านสาธารณสุข  สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ส่งเสริมการดูแลอนามัย 

    ส่ิงแวดล้อม  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดท าฐานข้อมูลเฉพาะ 

    กลุ่มเพื่อพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบ้ียยังชีพ 

    และหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ  ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ  เฉพาะกลุ่ม   

    และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม  ในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนา 

    ระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นท่ี จัดให้มีครุภัณฑ์ดับเพลิง  

    เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ สนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

    (อปพร.)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมท้ัง 

    ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

    3. นโยบายการศึกษา 

    เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เป็นแหล่งการศึกษาส าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน 

    ท่ัวไป  ส่งเสริมและด าเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

    องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ 

    สถานศึกษาในพื้นท่ีและการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ค้นคว้า  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

    เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม 

    กับวัย  ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในเอกลักษณ์และค่านิยม 

    ความเป็นไทย  สืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย และการจัดงาน 

    วันส าคัญต่าง ๆ  จัดให้มีสถานท่ีส าหรับการกีฬา เช่น สนามกีฬาท่ีได้มาตรฐาน รวมท้ังสนับสนุน 

    การแข่งขันกีฬาทุกประเภท แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยท่ัวไป  
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    4. นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 

 เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ให้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด  

    สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบปูองกนัน้ าท่วมพื้นท่ี ปรับปรุงระบบ 

    ระบายน้ าในชุมชนท่ีประสบปัญหาน้ าท่วมขัง  แก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย  โดยส่งเสริมความร่วมมือ 

    ของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันการบ าบัดน้ าเสียท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีก่อน 

    ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ  ด้านการปรับปรุง   ภูมิทัศน์ สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส  

    พัฒนาพื้นท่ีสีเขียว  ระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน  

    ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะและการจัดการขยะ 

    อันตรายอย่างถูกวิธ ี

    5. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 เพื่อพัฒนาและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง เช่ือมโยงโครงข่ายการ 

    คมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนท่ีได้มาตรฐาน พร้อมวางท่อระบายน้ า  ปรับปรุง 

    สะพานทางเดินเท้าในชุมชน ด าเนินการขุดลอกคูคลอง ล ารางสาธารณะ ตลอดจนก าจัดวัชพืช 

    เพื่อให้ระบายน้ าได้ดีขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ปรับปรุงและติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 

    ตามจุดเส่ียงต่าง ๆ ในพื้นท่ี  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ส่งเสริม 

    ระบบจราจรโดยติดต้ังสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจรในเขตพื้นท่ี เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ 

    ใช้ถนน และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบน้ าประปาให้สะอาดเพียงพอและท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

     6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

               เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการมีส่วนร่วมทาง  การเมือง 

                        และการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของการใช้สิทธิในการ 

                        เลือกต้ังทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพฒันาท้องถิ่นรว่มกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก   

                        โดยบูรณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการ 

                        ด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน  น้อมน าแนวคิดปรัชญาของ 

                        เศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้สนับสนุนการด าเนินการของ 

                        กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ  

                        กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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    7. นโยบายการบริหารจัดการท่ีดี 

 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามารถด าเนินงานตามนโยบาย 

    และจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ท่ัวถึง  โปร่งใส 

    และคุ้มค่า  โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการ 

    บริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง  ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

    บริหารจัดการ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เช่ือมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร 

    ให้ประชาชนทราบเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใส  เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

    ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเสมอภาค  การปรับปรุงฐานข้อมูล 

    ด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแผนท่ีภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลด้านการช่างและ ผังเมือง  

    ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและ 

    การปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ท่ีจ าเป็น 

    ส าหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝุาย 

    การเมืองและข้าราชการประจ า 

                               จากนโยบายข้างต้น  เป็นการก าหนดนโยบายในการท่ีจะบริหารและพัฒนาอยู่บนพื้นฐาน 

                         ของความจริงท่ีจะแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ท้ังนี้ขึ้นอยู่ 

                         กับงบประมาณท่ีมีอยู่และกฎหมายก าหนดให้สามารถท าได้ 

                                กระผม  นายสุรพล  ตันกสิกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ขอให้ค ามั่น 

                         สัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า  ช่วงเวลา 4 ปีนับต้ังแต่ 

                         นี้ไป กระผมจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  ตามแนวนโยบายท่ีได้แถลง 

                         ต่อสภาแห่งนี้  โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน 

                         ต าบลทุ่งคอก เป็นส าคัญ  

          ขอบคุณครับ 

ประธานฯ            นายกฯได้แถลงนโยบายและให้ค ามั่นสัญญากับสภาฯแห่งนี้แล้วขอพวกเราปรบมือเพื่อเป็นการ 

                        ขอบคุณให้กับนายกฯและผู้ช่วยผู้บริหารทั้งคณะอีกครั้งครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 

                         ( ไม่มี ) 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานฯ             ตามท่ีฝุายเลขาฯเสนอมามี 4 เรื่อง 

                         เรื่อง 1.  คณะกรรมการสามัญประจ าสภา (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ) 

                         หมดวาระ เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2564 (นายประพันธ์  ใจซื่อ นายสุทัศน์  เสียงโสม  

                         นายเสกสรร สวยล้ า) 

                                อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

                         พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2)) พ.ศ.2554 ข้อ 103 (1) และข้อ 105 ภายใต้บังคับ 

                         ข้อ 103 และข้อ 104  สภามีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภา 

                         ท้องถิ่นเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆตามความจ าเป็นแก่ภารกิจในหน้าท่ี 

                         ของสภาท้องถิ่น ตาม (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  การเสนอช่ือและคัดเลือก 

                         โดยอาศัยอ านาจตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

                         พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 8 มาใช้โดยอนุโลม หากมีการเสนอช่ือ 

                         พอดีกับจ านวนก็จะถือว่าผู้นั้นได้เป็นคณะกรรมการเลย ต่อไปขอมติสมาชิกว่าจะให้มี 

                         คณะกรรมการสามัญ ตามบังคับข้อ 103 ภายใต้บังคับข้อ 105 (2) คณะกรรมการตรวจรายงาน 

                         การประชุมจะมีกี่คนดี ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ สมาชิกหารือกันและมีมติให้มีคณะกรรมการ 

                         ตรวจรายงานการประชุม  จ านวน 3 คน 

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน 3 คน 

                         ด้วยคะแนนเห็นชอบ 15  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) 

ประธานฯ             ขอเชิญสมาชิกผู้สมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

นายวันชัย  วัฒน์ผดุงเกียรติ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 1  เสนอ นางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 

                         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 1 

                         นางพรวิมนต์ ทัศนสุวรรณ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12  รับรอง 

                         นายนฤพล  ม่วงจาบ  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่มี่ 8 รับรอง 

ประธานฯ              มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 1 หรือไม่ เชิญครับ.. 

                          (ไม่มี)... ถ้าไม่มีจะนับ 1-3 นับ 1 นับ 2 นับ 3 เป็นอันว่านางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก  

                          หมู่ท่ี 15 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 1   ต่อไปเป็นการเลือก 
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                          คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 2 เชิญครับ  

นางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15   เสนอ นายเสกสรร สวยล้ าส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 คณะกรรมการ 

                          ตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 2 

                          นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 รับรอง 

                          นายสมบูรณ์  ใจกล้า  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่มี่ 11 รับรอง 

ประธานฯ              มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 2 หรือไม่..เชิญครับ.. 

                          ถ้าไม่มีจะนับ 1-3 นับ 1 นับ 2 นับ 3 เป็นอันว่านายเสกสรร สวยล้ าส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 

                          เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 2 ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจ 

                          รายงานการประชุม คนท่ี 3 เชิญครับ 

นายบัณฑิต  เสียงแจ่ม  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 13 เสนอ นางพรวิมนต์ ทัศนสุวรรณ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12  

                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 3 

                          นายอภิชาติ  ใจเอื้อย  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 รับรอง 

                          นายเสนีย์  ศิริพันธ์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่มี่ 5 รับรอง 

ประธานฯ              มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนท่ี 3 หรือไม่..เชิญครับ.. 

                          ถ้าไม่มีจะนับ 1-3 นับ 1 นับ 2 นับ 3 เป็นอันว่านางพรวิมนต์ ทัศนสุวรรณ ส.อบต.ทุ่งคอก  

                          หมู่ท่ี 12 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนท่ี 3  

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้ 

                           1. นางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 

                           การประชุม คนท่ี 1    

                           2. นายเสกสรร สวยล้ าส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                           คนท่ี 2 

                           3.  นางพรวิมนต์ ทัศนสุวรรณ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 

                           การประชุม คนท่ี 3  

ประธานฯ               เรื่อง 2. เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 คน แทนต าแหน่งท่ีว่างขอเชิญ 

                           เลขาฯ 

เลขาฯ                   เนื่องจากสมาชิกสภาฯหมดวาระลงเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2564  ท าให้สมาชิกฯท่ีเป็น 

                           คณะกรรมการชุดดังกล่าวหมดวาระและต้องเลือกขึ้นมาใหม่มีวาระถึงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 
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                            2566 ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ท่ี 30/2562 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2566 

                                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข 

                           เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561  

                                                             หมวด 1 องค์การจัดท าแผนพัฒนา 

                           ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

                                   (3)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  

                           4 ปี และอาจได้รับเลือกอีกได้ ( การเลือกแทนชุดนี้จะเหลือระยะเวลาการด าต าแหน่งถึงวันท่ี  

                           4  กุมภาพันธ์ 2566)  การเลือกจะใช้วิธีการเลือกประสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวง  

                           มหาดไทย ว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 8 มาใช้โดยอนุโลมครับ เรียนเชิญ 

                          ประธานครับ 

ประธานฯ              เลขาฯได้ช้ีแจงแล้วต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นครับ 

นายสมบูรณ์  ใจกล้า  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 11  เสนอ นายพลภัทร  ห่วงษ์รักษ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3 

                          คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ คนท่ี 1 

                          นางพรวิมนต์ ทัศนสุวรรณ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12  รับรอง 

                          นางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่มี่ 15 รับรอง 

ประธานฯ              มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น คนท่ี 1 หรือไม่ เชิญครับ..(ไม่มี)..... 

                          ถ้าไม่มีจะนับ 1-3 นับ 1 นับ 2 นับ 3 เป็นอันว่านายพลภัทร  ห่วงษ์รักษ์ ส.อบต.ทุ่งคอก   

                          หมู่ท่ี 3  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 1   ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการ 

                          พัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 2 เชิญครับ  

 นางพรวิมนต์ ทัศนสุวรรณ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12  เสนอ นายเสนีย์  ศิริพันธ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 5 เป็น  

                          คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ คนท่ี 2 

                          นายอภิชาติ  ใจเอื้อย ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 รับรอง 

                          นายนฤพล  ม่วงจาบ  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่มี่ 8 รับรอง 

ประธานฯ              มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น คนท่ี 2 หรือไม่...เชิญครับ... 

                          ถ้าไม่มีจะนับ 1-3 นับ 1 นับ 2 นับ 3 เป็นอันว่านายเสนีย์  ศิริพันธ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 5 

                          เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 2 ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการพัฒนา 
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                           ท้องถิ่น คนท่ี 3 เชิญครับ  

นายพลภัทร  ห่วงรักษ์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3 เสนอ นายสมบูรณ์  ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 11  

                           คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนท่ี 3 

                           นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 รับรอง 

                           นายเสกสรร  สวยล้ า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่มี่ 4 รับรอง 

ประธานฯ               มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 3 หรือไม่...เชิญครับ.... 

                           ถ้าไม่มีจะนับ 1-3 นับ 1 นับ 2 นับ 3 เป็นอันว่านายสมบูรณ์  ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 11  

                          เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 3  

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี ้

                           1. นายพลภัทร  ห่วงษ์รักษ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

                           คนท่ี 1    

                           2. นายเสนีย์  ศิริพันธ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 5  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

                           คนท่ี 2 

                           3.  นายสมบูรณ์  ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 11 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 3  

ประธานฯ               เรื่อง 3. เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการติดตามผลประเมินผลแผน จ านวน 3 คน แทนต าแหน่ง 

                           ท่ีว่างขอเชิญเลขาฯ 

เลขาฯ                   เนื่องจากสมาชิกสภาฯหมดวาระลงเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2564  ท าให้สมาชิกฯท่ีเป็น 

                           คณะกรรมการชุดดังกล่าวหมดวาระและต้องเลือกขึ้นมาใหม่มีวาระถึงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์  

                           2566 ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ท่ี 37/2562 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2566 

                                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข 

                           เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561  

                                                             หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                           ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

                            ประกอบด้วย 

                                   (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  

                           4 ปี และอาจได้รับเลือกอีกได้ ( การเลือกแทนชุดนี้จะเหลือระยะเวลาการด าต าแหน่งถึงวันท่ี  
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                           4  กุมภาพันธ์ 2566)  การเลือกจะใช้วิธีการเลือกประสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวง  

                           มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 8 มาใช้โดยอนุโลมครับ เรียนเชิญ 

                           ประธานครับ 

นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 เสนอ นายบัณฑิต  เสียงแจ่ม  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 13  

                           เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 1  

                           นางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่มี่ 15 รับรอง 

                          นายชลอ  แจ้งประจักษ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 7 รับรอง   

ประธานฯ              มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 1  

                          หรือไม่...เชิญครับ.... 

                          ถ้าไม่มีจะนับ 1-3 นับ 1 นับ 2 นับ 3 เป็นอันว่านายบัณฑิต  เสียงแจ่ม  ส.อบต.ทุ่งคอก  

                          หมู่ท่ี 13 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 1  

                          ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 2 เชิญครับ  

นางพรวิมนต์ ทัศนสุวรรณ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12  เสนอ นายนฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8 เป็น  

                          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 2 

ประธานฯ              มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 2  

                          หรือไม่...เชิญครับ.... 

                          ถ้าไม่มีจะนับ 1-3 นับ 1 นับ 2 นับ 3 เป็นอันว่านายนฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต.ทุ่งคอก  

                          หมู่ท่ี 8 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 2  

                          ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 3 เชิญครับ 

นายวันชัย  วัฒน์ผดุงเกียรติ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 1  เสนอ นายอภิชาติ  ใจเอื้อย ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 

                          เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 2  

                          นายนฤพล  ม่วงจาบ  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่มี่ 8 รับรอง 

                          นางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่มี่ 15 รับรอง 

ประธานฯ              มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 3  

                          หรือไม่...เชิญครับ.... 

                          ถ้าไม่มีจะนับ 1-3 นับ 1 นับ 2 นับ 3 เป็นอันว่านายอภิชาติ  ใจเอื้อย ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 
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                          เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 3  

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

                           ดังนี้ 

                           1. นายบัณฑิต  เสียงแจ่ม  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 13 เป็นคณะกรรมการติดตามและ 

                           ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 1  

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

                           แผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 2  

                           3. นายอภิชาติ  ใจเอื้อย ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

                           แผนพัฒนาท้องถิ่น คนท่ี 3  

ประธานฯ               เรื่องท่ี 4 เลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก    

                           ท่ีหมดวาระลงตามสมาชิกภาพ จ านวน 2 ท่าน คือคุณบุญปลูก  รามจุล และคุณพรวิมนต์ 

                           ทัศนสุวรรณ ส าหรับการเลือกผู้แทนสภาฯ ไปเป็นคณะกรรมการกองทุน จ านวน 2 ท่าน   

                           และคณะกรรมการในส่วนของผู้น าชุมชนหมดสมาชิกภาพไปตามวาระของสมาชิกสภาฯ 2 คน 

                            เช่นกัน 

                            ส่วนคุณ พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ เป็นกรรมการผู้ประสานงานกองทุนได้รับแต่งต้ังจาก สปสช. 

                             เขต 5 เป็นกรรมการโดยต าแหน่งอยู่แล้ว 

                                    อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  

                            หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารงานจัดการระบบ 

                            หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ.2561 

                                    ข้อ 12 (3)  ให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีสภาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                            มอบหมายจ านวน 2 คน 

                                    และข้อ 12 (6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนท่ีประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนคัดเลือก 

                            กันเองจ านวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งในส่วนผู้น าของ อบต.ว่างลงจ านวน 2 คนจึงต้องคัดเลือก 

                            กันเองแล้วเสนอให้นายกแต่งต้ัง ขอเชิญเลขาฯครับ 

เลขาฯ                     ส าหรับการเลือกตามข้อ 12 (3) เป็นเรื่องสภาท้องถิ่นคัดเลือกจึงต้องน าระเบียบกระ       

                             มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ 8 มาใช้โดยอนุโลม 
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ประธานฯ                 ขอเชิญสมาชิกผู้สมควรเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน 

                             ต าบลทุ่งคอก จ านวน 2 คน เชิญเสนอคนท่ี 1 ครับ 

นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 เสนอนายวันชัย  วัฒน์ผดุงเกียรติ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 1 เป็น 

                              คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก คนท่ี 1 

                              นายบัณฑิต  เสียงแจ่ม  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 13 รับรอง 

                              นายวันชัย  อดุลยธรรม ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 10 รับรอง 

ประธานฯ                  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน 

                              ต าบลทุ่งคอก คนท่ี 1 หรือไม่...เชิญครับ.... 

                              ถ้าไม่มีจะนับ 1-3 นับ 1 นับ 2 นับ 3 เป็นอันว่านายวันชัย  วัฒน์ผดุงเกียรติ ส.อบต.ทุ่งคอก  

                             หมู่ท่ี 1 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน 

                              ต าบลทุ่งคอก คนท่ี 1  

                              ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพองค์การบริหารส่วน 

                              ต าบลทุ่งคอก คนท่ี 2 เชิญครับ 

 นางพรวิมนต์ ทัศนสุวรรณ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12  เสนอนางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 เป็น 

                              คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก คนท่ี 2 

                              นายสมบูรณ์  ใจกล้า  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 11 รับรอง 

                              นายบัณฑิต  เสียงแจ่ม ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 13 รับรอง 

ประธานฯ                  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน 

                              ต าบลทุ่งคอก คนท่ี 2 หรือไม่...เชิญครับ.... 

                              ถ้าไม่มีจะนับ 1-3 นับ 1 นับ 2 นับ 3 เป็นอันว่านางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี  

                              15 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก คนท่ี 2

มติท่ีประชุม                ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่เลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ 

                               บริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ตามประกาศฯ ข้อ 12 (3) ด้วยคะแนนเห็นชอบ 15 เสียง  

                               งดออกเสียง 1 เสียง ดังนี้ 

                               1. นายวันชัย  วัฒน์ผดุงเกียรติ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 1 

                               2. นางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15  
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ประธานฯ                    ต่อไปเป็นการคัดเลือกกันเองในส่วนผู้น าชุมชนตามข้อ 12 (6) 

มติท่ีประชุม                  มติท่ีประชุมของผู้แทนชุมชนในส่วนของ อบต.เลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 

                                สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ดังนี้ 

                                1.  นายจ่าง  ใจกล้า          ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก  เป็นกรรมการ 

                                2.  นายสุชิน  ร าพึงจิตต์     รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก เป็นกรรรมการ 

ประธานฯ                    เรื่องท่ี 5 การขอใช้ท่ี นสล. ฉบับท่ี 2099/2508 ของโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา  

                                เพื่อก่อสร้างเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี ขอเชิญเลขาครับ 

เลขาฯ                         ก่อนอื่นต้องขอน าเรียนว่ามูลนิธิจุฬาภรณ์ได้ของบประมาณจากกระทรวงการศึกษาธิการ 

                                เพื่อก่อสร้างโรงเรียนวทิยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสุพรรณบุรีเพิ่มเติมอีก 6 แห่ง  

                                และฯพณฯวราวุธ  ศิลปอาชา และ ส.ส. สุพรรณบุรี ได้ดึงโครงการนี้มาลงท่ีจังหวัด 

                                สุพรรณบุรี ครม.มีมติเห็นชอบ เมื่อ 5  ตุลาคม 2564 และส านักตรวจราชการท่ี 3 

                                เลือกโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาเป็นสถานท่ีก่อสร้างเพราะมีความเหมาะสมท่ีสุด 

                                ด้วยเหตุผลหลายๆประการโดยจะจัดการศึกษาต่อไปอีก 2 ปีและแล้วก็จะเริ่มเป็น  

                                โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสุพรรณบุรีก็จะเริ่มรับ ม.1 และม.4 

                                โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จะเป็นผู้คัดเลือกเด็กเข้าเรียนให้ ซื่งต้องใช้พื้นท่ี 

                                ไม่น้อยกว่า 50 ไร่ ซึ่งโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงเดิมมีพื้นท่ี 48 ไร่ 2 งานและ 

                                ตรวจสอบแล้วยังไม่ได้ขอใช้พื้นท่ีไว้เช่นกันและทางส่วนกลางมาดูแล้วเห็นว่าพื้นท่ีดังกล่าว 

                                ยังไม่สามารถวางผังการก่อสร้างได้จึงขอเนื้อท่ีเพิ่มเติมด้านหลัง ประปาของ อบต.ทุ่งคอก  

                                ท่ีดินดังกล่าวแห่งนี้การขออนุญาตเป็นอ านาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งไม่ทราบว่า 

                                ได้มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วหรือไม่ ทาง อบต.ทุ่งอกคงมีมติได้เพียงไม่ขัดข้อง 

                                เท่านั้นในฐานะผู้ดูแลร่วมกับอ าเภอสองพี่น้อง ส่วนการด าเนินการขอใช้ต้องผ่านอ าเภอ 

                                สองพี่น้อง ท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาอ าเภอสองพี่น้องและผู้ว่าราชการจังหวัด 

                                สุพรรณบุรีจะเป็นผู้อนุญาต เรื่องนี้จะเป็นโรงเรียนส่วนพระองค์ทางจังหวัดก็คงอนุญาตให้ 

                                ใช้ต่อไป ส่วนเด็กในพื้นท่ีทาง สพม.ก็ได้เตรียมการ ในพื้นท่ีไว้แล้วคือ โรงเรียนมัธยมฐาน 

                                บินก าแพงแสน โรงเรียนบางล่ีวิทยา และโรงเรียนสระยายโสมวิทยาไว้แล้ว (งบก่อสร้าง  

                                500 กว่าล้านบาท) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ประธานฯ                    สมาชิกท่านใดไม่ขัดข้องเห็นควรให้โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาใช้พื้นท่ีโรงเรียนเป็น 

                                สถานท่ีก่อสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสุพรรณบุรีบนท่ี นสล.เลขท่ี  

                                2099/2508 เนื้อที่ 55 ไร่เศษได้โปรดยกมือครับ  

มติท่ีประชุม                  ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ให้โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยาใช้พื้นท่ีโรงเรียนเป็น 

                                สถานท่ีก่อสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสุพรรณบุรีบนท่ี นสล.เลขท่ี  

                                2099/2508 เนื้อที่ 55 ไร่เศษได้ 

                                เรื่องท่ี 6  รับโอนครุภณัฑ์การเกษตรภายใต้โครงการแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ 

                                ชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มผู้เล้ียงไรน้ านางฟูาต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง )  

                                ขอเชิญเลขาฯ ครับ 

เลขาฯ                        ตามท่ีมีกลุ่มการเกษตรภายใต้โครงการแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ 

                                ชุมชนต าบลทุ่งคอก จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มผู้เล้ียงไรน้ านางฟูาต าบลทุ่งคอก อ าเภอ 

                                สองพี่น้อง ) ได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้ 

                                โครงการดังกล่าวซึ่งมีสมาชิกอยู่ท้ังในเขต อบต.และเทศบาลต าบลทุ่งคอก มีครุภัณฑ์ดังนี้ 

                                 1  ชุดปั๊มน้ าระบบโซล่าเซล                                        2  ชุด 

                                 2.  เครื่องสูบน้ า ขนาด 6.5 แรงม้า พร้อมปั๊มหน้า 3 นิ้ว       3  เครื่อง 

                                 3.   ตู้แช่แข็ง ชนิดฝาปิดทึบ ขนาด 11.2 คิว                    2  ตู้ 

                                 ครุภัณฑ์ท้ังหมดอยู่ท่ีบ้านนายสุวรรณ หอมสุวรรณ หมู่ท่ี 10 ต าบลทุ่งคอก จึงเรียนมา 

                                เพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานฯ                    เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์กลุ่มการเกษตรภายใต้โครงการแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ 

                                ชุมชนต าบลทุ่งคอก จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มผู้เล้ียงไรน้ านางฟูาต าบลทุ่งคอก อ าเภอ 

                                สองพี่น้อง ) ก็จ าเป็นต้องรับไว้ส่วนการดูแล้วเกษตรต าบลจะเป็นผู้ตรวจสอบแล้วรายงาน 

                                 ให้ อบต.ทราบ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรรับครุภัณฑ์กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวไว้ในการ 

                                 ดูแลของ อบต.โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                  มติท่ีประชุมด้วยเสียงส่วนใหญ่ให้รับโอนครุภัณฑ์กลุ่มการเกษตรภายใต้โครงการแผนงาน 

                                ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและ ชุมชนต าบลทุ่งคอก จังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มผู้เล้ียงไรน้ า 

                                นางฟูาต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง ) 3 รายการไว้ในบัญชีครุภัณฑ์ของ อบต.ทุ่งคอก 
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                                 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6            เรื่องอื่นๆ 

ประธาน                      ขอเชิญเลขาฯ 

เลขาฯ                         1.  เรื่องการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งยื่นต่อ ผอ.กต.จังหวัดภายใน 90 วัน     

                                ท้ังผู้ได้รับเลือกและไม่ได้รับเลือกซึ่ง กกต.จังหวัดจะมารับบริการยื่นแบบแสดงรายการ 

                                ค่าใช้จ่ายในวันท่ี 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล 

                                ( อบต.ทุ่งคอกและ อบต.หนองบ่อ) หลักฐานต่างๆต้องเตรียมให้พร้อมถ้ามีไม่ครบให้ 

                                ตรวจสอบเสียก่อนว่าขาดอะไรบ้าง ไปหาไว้แต่เนิ่นๆครับ 

                                 2.  เรื่องบัตรงานดอนเจดีย์ อบต.ทุ่งคอก ได้รับมา 18 เล่มๆละ 1,400 บาท ขอให้ 

                                สมาชิกช่วยหมู่ละ 1 เล่ม  ส่วนงานจะได้จัดหรือไม่ต้องคอย ศบค.จังหวัดสุพรรณบุรี 

                                 พิจารณา 

                                 3.  การท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นายกฯ และสมาชิกฯ ส่ิงท่ีต้องใช้  

                                      3.1  นายกฯ แบบขอมีบัตร , รูปถ่ายชุดปกติขาว 1 นิ้ว 2 รูป ติดเครื่องราช 

                                 ช้ันท่ีได้รับ หนังสือรับรองจาก กกต. ส าเนาบัตรประจ าตัวจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือใบตรวจ 

                                 กรุ๊ฟเลือด 

                                     3.2 ประธานสภาฯและรองประธานสภาฯ แบบขอมีบัตร , รูปถ่ายชุดปกติขาว 1 นิ้ว  

                                  2 รูป ติดเครื่องราชช้ันท่ีได้รับ หนังสือรับรองจาก กกต. ส าเนาค าส่ังอ าเภอสองพี่น้องฯ 

                                  ส าเนาบัตรประจ าตัวจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือใบตรวจกรุ๊ฟเลือด 

                                      3.3 สมาชิกสภาฯเก่า แบบขอมีบัตร , รูปถ่ายชุดปกติขาว 1 นิ้ว 2 รปู ติดเครื่องราช 

                                 ช้ันท่ีได้รับ หนังสือรับรองจาก กกต. ส าเนาบัตรประจ าตัวจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือใบตรวจ 

                                 กรุ๊ฟเลือด 

                                      3.4 สมาชิกสภาฯใหม ่แบบขอมีบัตร , รูปถ่ายชุดปกติขาว 1 นิ้ว 2 รูป ติดแพรแถบ 

                                 ช้ันท่ีได้รับ หนังสือรับรองจาก กกต. และใบตรวจกรุ๊ฟเลือด 

นายกฯ                        4.  ต่อจากนี้ไปผมจะด าเนินการเรื่องต่างๆ ตามอ านาจหน้าท่ีอันไหนท่ีจะท าได้ก็จะท า 

                                แต่ต้องมีเงินและต้องอยู่ในแผนจึงจะท าได้ ใครจะไปรับปากท่ีไหนมากแ็ล้วแต่ จะมา 

                                บังคับผมท า ผมจะไม่ท าให้หรอกถ้าไม่ถูกต้อง ท าอย่างมีข้ันตอน มีแผนเสียก่อน ผมก็จะ 



-18- 

 

                                ท าตามงบประมาณท่ีมีและเป็นไปได้ ใครไปรับปากอะไรไว้อย่ามาบังคับเพราะบางอย่าง 

                                อาจจะท าไม่ได้เพราะอาจต้องใช้งบประมาณมากส าหรับเรื่องงบประมาณขอให้เลขาช้ีแจง 

เลขาฯ                         5. งบประมาณของ อบต.แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท 

                                     5.1  งบประมาฌตามข้อบัญญัติท่ีเราประมาณการรายรับเอาไว้ จากภาษีท่ีจัดเก็บเอง  

                                 ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ดอกเบ้ียเงินฝาก เงินท่ีส่วนราชการจัดเก็บแล้วส่งมา 

                                 ให้ และเงินอุดหนุนท่ัวไป ในปีงบประมาณ 2565 เราต้ังรับ 77 ล้านบาทเศษเป็น 

                                 งบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาประมาณร้อยละ 12 เท่านั้นนอกนั้นประมาณร้อยละ 

                                 40 เป็นรายจ่ายตามนโยบายรัฐและรายจ่ายท่ีก าหนดวัตถุประสงค์ รายจ่ายบุคลากร 

                                ไม่เกินร้อยละ 40 ร้อยละ 8 เป็นค่าใช้สอยและวัสดุ 

                                    5.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อยู่ท่ีกรมฯประมาณ 50,000 ล้านบาท งบบรรณาการ 

                                 มือใครยาวสาวได้สาวเอาต้องท าโครงการไปขอเอางบยื่นหมูยื่นแมว 

                                     5.3 งบยุทธศาสตร์จังหวัด จะมีประมาณ 400-500 ล้านบาทจะคล้ายๆข้อ 5.2  

                                 ต้องใช้ความสามารถเหมือนกัน 

                                     5.4  เงินสะสม และเงินทุนเงนิส ารองเงินสะสม เป็นเงินของเราการใช้จ่ายต้องเป็นไป 

                                 ตามระเบียบท่ีจะใช้ได้ถ้าจะใช้เกินระเบียบต้องขอยกเว้นระเบียบฯ ต่อผู้ว่าราชการ 

                                 จังหวัด 

                                     5.5  เงินกู้สามารกู้ได้ร้อยละ 10 ของงบประมาณและต้องเอามาจัดท าสาธารณูปโภค 

                                 เท่านั้น 

                                6. กฎหมายควรรู้ 

                                    6.1  พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 

                                ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

                                    6.2  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

                                ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2563 

                                    6.3  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

                                 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545) 
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                                    6.4  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

                                 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 

                                      6.5  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

                                 และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

                                   กฎหมายเหล่านี้เป็นกฎหมายจ าเป็นส าหรับสมาชิก ส่วนฝุายบริหารและเจ้าหน้าจะมี 

                                   กฎหมายมาเกี่ยวข้องท้ัง 200 กว่าฉบับ จะเห็นว่าท่านปฏิบัติตามกฎหมาย 5 ฉบับนี้ 

                                   ให้ถูกต้องก็รอดแล้ว ส่วนผู้บริหารต้องเรียนรู้กฎหมายมากกว่าท่านจะท าอะไรก็ต้องยึด 

                                   กฎหมายเป็นหลัก เหตุนี้นี่เองท่ีนายกบอกท่านว่าไม่อยากให้ไปรับปากประชาชนแล้ว 

                                   มาบังคับให้ท่านท า บางครั้งกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจไว้ก็ไม่สามารถท าได้จะมาขัดใจกับ 

                                   เปล่าๆ แต่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินให้มาแจ้งท่านเลยท่านมีทางช่วยได้ ซึ่งอีกไม่นานทาง 

                                   ท้องถิ่นจังหวัดคงจัดประชุมช้ีแจงพวกเราให้รู้บทบาทหน้าท่ีเพื่อลดความขัดแย้งกันเป็น 

                                  เรื่องเป็นราวใหญ่โตจนสร้างความล าบากกับทุกๆฝุาย 

ประธานฯ                      ถามท่ีประชุมใครมีเรื่องอื่นๆจะเสนออีกขอเชิญครับ...(ไม่มี)...ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก 

                                  ขอปิดประชุมครับ 

                                  ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 

 

                                                                  (ลงช่ือ) พ.อ.อ.                          ผู้จดบันทึกการประชุม 

                                                                                   ( การะเวก  สีทา) 

                                                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงช่ือ)                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            (นางบุญปลูก  รามจุล) 

(ลงช่ือ)                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            (นายเสกสรร  สวยล้ า) 

 (ลงช่ือ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                        (นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ) 


