
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกครั้งแรก 

วันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

------------- 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
    ๑ นายวันชัย  วัฒน์ผดุงเกียรติ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๑ วันชัย  วัฒน์ผดุงเกียรติ 

๒ นายเพียง  ทองย้อย สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๒ เพียง  ทองย้อย 
๓ นายพลภัทร  ห่วงรักษ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๓ พลภัทร  ห่วงรักษ์ 
๔ นายเสกสรร  สวยล้ า สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๔ เสกสรร  สวยล้ า 
๕ นายเสนีย์  ศิริพันธ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๕ เสนีย์  ศิริพันธ์ 
๖ นายจ่าง ใจกล้า สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๖ จ่าง ใจกล้า 
๗ นายชลอ  แจ้งประจักษ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๗ ชลอ  แจ้งประจักษ์ 
๘ นายนฤพล  ม่วงจาบ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๘ นฤพล  ม่วงจาบ 
๙ นายอภิชาติ  ใจเอื้อย สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๙ อภิชาติ  ใจเอื้อย 

๑๐ นายวันชัย  อดุลยธรรม สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๑๐ วันชัย  อดุลยธรรม 
๑๑ นายสมบูรณ์  ใจกล้า สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๑๑ สมบูรณ์  ใจกล้า 
๑๒ นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๑๒ พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
๑๓ นายบัณฑิต  เสียงแจ่ม สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๑๓ บัณฑิต  เสียงแจ่ม 
๑๔ นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๑๔ สุชิน  ร าพึงจิตต์ 
๑๕ นางบุญปลูก  รามจุล สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๑๕ บุญปลูก  รามจุล 
๑๖ นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๑๖ สุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
๑๗ พ.อ.อ.การะเวก  สีทา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑ นายไพทูรย์  วงศ์วีรกูล นายอ าเภอสองพี่น้อง ไพทูรย์  วงศ์วีรกูล 
๒ นางสาวอัญชสา เอมสมบูรณ์ ท้องถิ่นอ าเภอสองพี่น้อง อัญชสา เอมสมบูรณ์ 
๓ นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สุรพล  ตันกสิกิจ 

 

 



-๒- 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๔ นายรัฐศิษฐ์  ศิรวุฒินานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก รัฐศิษฐ์  ศิรวุฒินานนท์ 
๕ นางสาวญาตา  ศรีรัตนพร ผู้อ านวยการกองคลัง ญาตา  ศรีรัตนพร 
๖ นายพีรยุทธ์  ภูวพัฒน์วไิล ผู้อ านวยการกองช่าง พีรยุทธ์  ภูวพัฒน์วไิล 
๗ นางแพรวทิพย์  ศิรวุฒินานนท์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ แพรวทิพย์  ศิรวุฒินานนท์ 
๘ นางเสาวณี  หมื่นราษฎร์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมฯ เสาวณี  หมื่นราษฎร์ 
๙ นางสาวเรณู  บัวดอนไพร นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ เรณู  บัวดอนไพร 

๑๐ นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา นักจัดการงานท่ัวไป ช านาญการ กัญพรพฒัน์  แก้วตา 
๑๑ นางสาวเรวดี  เกรียงไกร คนงานท่ัวไป เรวดี  เกรียงไกร 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกเลขานุการช่ัวคราวนับองค์ประชุมและนัดแนะสมาชิกท่ีมาเข้าร่วมประชุม 

เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายไพทูรย์  วงศ์วีรกูล นายอ าเภอสองพี่น้อง เดินทางมาถึงและพักผ่อนอิริยาบถ ณ ท่ีรับรอง  จากนั้น

เลขานุการช่ัวคราวเรียนเชิญนายอ าเภอสองพี่น้องจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 ระเบียบวาระท่ี ๑     ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายไพทูรย์  วงศ์วีรกูล นายอ าเภอสองพี่น้องท าพธิีประดับเครื่องหมายประจ าต าแหน่ง ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน 

                            ต าบลทุ่งคอกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

                            รับรองมา ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เสร็จแล้วได้กล่าวแสดงความยินดีให้โอวาทและให้ค าแนะน าในการ 

                           ปฏิบัติราชการแก่นายกฯและสมาชิกฯ เสร็จแล้วลงมาประจ าท่ีรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๒      รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

                            (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องเพื่อพิจารณา 

                           เรื่องท่ี ๑ เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว     เรียนเชิญนายเพียง  ทองย้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก หมู่ท่ี ๒  

                            ผู้มีอาวุโสสูงสุดขึ้นท าหน้าท่ีประธานสภาฯช่ัวคราว นายเพียง  ทองย้อย ขอถอนตัว  

เลขานุการสภาฯช่ัวคราว      จึงเรียนเชิญนายจ่าง  ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก หมู่ท่ี ๖   

                            ผู้มีอาวุโสถัดมาขึ้นท าหน้าท่ีประธานสภาฯช่ัวคราว 

 



-๔- 

 

นายจ่าง  ใจกล้า  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๖ ขึ้นท าหน้าท่ี ประธานสภาช่ัวคราว อ่านประกาศอ าเภอสองพี่น้อง เรื่อง 

                            เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกครั้งแรก และน าสมาชิกกล่าวค าปฎิญาณตน 

                            ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

                            และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ. ๗ ดังนี้ 

                                    ข้าพเจ้า...(ช่ือแต่ละคน)....สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก หมู่ท่ี..(แต่ละหมู่).. 
                             อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขอปฏิญาณตนในท่ีประชุมแห่งนี้ว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าท่ี   
                             ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม จะรักษาไว้ และปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
                             ท้ังจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
                                    จากนั้นนายอ าเภอสองพี่น้องและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกออกจาก 

                             ห้องประชุมไปยังให้รับรอง 

 เลขานุการช่ัวคราว     ขออนุญาตบันทึกการประชุมแบบย่อ และด าเนินการช้ีแจงประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกฯ 

                             และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกท้ัง ๑๖ หมู่แล้ว ดังนี้ 

                                   ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 

                              ฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประธานสภาและรอง 

                              ประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งต้ัง 

                              ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วน 

                              ต าบล  นายอ าเภอสองพี่น้อง อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง นายอ าเภอต้องก าหนดให้ 

                              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรก 

                              ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และให้ 

                              เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  

                              วิธีการเลือกข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

                              และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔  และข้อ ๙ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 

                              ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ แล้วแต่กรณี 

                              ด าเนินการแต่งต้ังทันท่ีเมื่อเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับ 

                              แต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีประธานท่ีประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป   

                                    ส าหรับข้อ ๘ วิถีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือ 

 



-๕- 

 

                               สมาชิกสภาท้องถิ่น    คนหนึ่งท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น  

                               การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 

                               แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น 

                               ลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนละหนึ่งช่ือ 

                               เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานท่ีประชุมประกาศต่อคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนน 

                               สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ได้คะแนน 

                               สูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับ 

                               ฉลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

                                  วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                                  ให้ประธานในท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 

                                  วิธีจับฉลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานท่ีประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกัน 

                               เสียก่อนว่าใครว่าจะให้ผู้ใดฉับฉลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานท่ีประชุมจับฉลาก 

                               ว่าผู้ใดจะได้เป็นผู้จับฉลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรฉลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกัน 

                               ตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็น 

                               ประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนค าว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภา 

                               ท้องถิ่น” ในกรณีมีผู้เสนอเพียงคนเดียวผู้นั้นจะได้เป็นประธานสภาท้องถิ่นเลย โดยไม่ต้อง 

                               ลงคะแนนอีก ต่อไปขอเชิญประธานสภาช่ัวคราวด าเนินการต่อ และขอเจ้าหน้าท่ี อบต.ช่วย 

                               เขียนท่ีกระดานด้วย 

ประธานสภาฯช่ัวคราว    ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าเลขานุการช่ัวคราวได้ช้ีแจงข้อกฎหมายท้ังหมดแล้ว ต่อไปจะเป็นการเสนอ 

                               ช่ือผู้สมควรเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 

นายสมบูรณ์  ใจกล้า       สมาชิกสภา อบต. ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๑๑ เสนอ นายจ่าง  ใจกล้า  ส.อบต. ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๖ 

                                “เป็นประธานสภา อบต.ทุ่งคอก” 

                                ผู้รับรอง  ๑.  นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๑๖  

                                            ๒.  นายเสนีย์  ศิริพันธ์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๕ 

ประธานช่ัวคราว            ถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกก็เชิญ.........(ไม่มีผู้ใดเสนอ)...... 

 



-๖- 

 

ประธานช่ัวคราว           ถามท่ีประชุมอีกครั้งมีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกก็เชิญ.........(ไม่มีผู้ใดเสนอ)......ถ้าไม่มีจะนับ 

                               ๑-๓  นับ ๑......นับ ๒.....นับ ๓......เป็นอันว่านายจ่าง  ใจกล้า สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๖  

                              ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

มติท่ีประชุม                ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกนายจ่าง  ใจกล้า สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๖ เป็นประธานสภา 

                              องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                              ท้องถิ่นอ าเภอสองพี่น้องท าประกาศแต่งต้ังและเรียนเชิญนายอ าเภอสองพี่น้องกลับเข้าห้อง 

                              ประชุมอีกครั้งและลงนามในค าส่ังอ าเภอสองพี่น้อง ท่ี ๗๙๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งต้ังประธานสภา 

                              องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก และมอบค าส่ังให้กับประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

                             ทุ่งคอก และลาท่ีประชุม 

                             เพื่อไปด าเนินการเปิดประชุมสภาครั้งแรกที่ อบต.หนองบ่อต่อ 

ประธานฯ                 กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจให้และจะปฏิบัติหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด  

                             เรื่องท่ี ๒  ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ตามข้อ ๑๑ และ  

                             ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าวิธีเลือกข้อ ๘ มาใช้โดยอนุโลม ต่อไปจะเป็นการ 

                             เสนอช่ือผู้สมควรเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 

นายพลภัทร  ห่วงรักษ์  สมาชิกสภา อบต. ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๓ เสนอ นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ ส.อบต. ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๑๔ 

                             “เป็นรองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก” 

                             ผู้รับรอง  ๑.  นางบุญปลูก  รามจุล  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๑๕  

                                         ๒.  นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๑๒ 

ประธานฯ                ถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกก็เชิญ.........(ไม่มีผู้ใดเสนอ)...... 

ประธานฯ                ถามท่ีประชุมอีกครั้งมีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกก็เชิญ.........(ไม่มีผู้ใดเสนอ)......ถ้าไม่มีจะนับ 

                            ๑-๓ นับ ๑.....นับ ๒.....นบั ๓......เป็นอันว่า นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก  

                            หมู่ท่ี ๑๔ ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

มติท่ีประชุม             ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกนายสุชิน ร าพึงจิตต์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๑๔ เป็น 

                            รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

ประธานฯ                จะได้แจ้งมติท่ีประชุมสภาฯให้นายอ าเภอสองพี่น้องทราบเพื่อแต่งต้ังตามระเบียบข้อ ๑๑ วรรคท้าย 

                            ต่อไป 



-๗- 

 

นายสุชิน  ร าพึงจิตต์    ส.อบต. ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๑๔ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกกล่าวขอบคุณ 

                            ท่ีไว้วางใจให้เป็นรองประธานสภาฯและจะท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด 

                            เรื่องท่ี ๓  เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

ประธานฯ                ส าหรับต าแหน่งเลขานุการสภาฯ ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 

                            องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒  ก าหนดว่า  

                            ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การ 

                            บริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อท าหน้าท่ีทางธุรการและ 

                            จัดการประชุมและงานอื่นใดตามท่ีประธานสภามอบหมาย ต่อไปจะเป็นการ 

                            เสนอช่ือผู้สมควรเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 

นายเสนีย์  ศิริพันธ์     สมาชิกสภา อบต. ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๕ เสนอ พ.อ.อ.การะเวก  สีทา  ปลัด อบต.ทุ่งคอก 

                           “เป็นเลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก” 

                            ผู้รับรอง  ๑.  นายอภิชาต  ใจเอื้อย ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๙  

                                        ๒.  นายนฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี ๘ 

ประธานฯ                ถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกก็เชิญ.........(ไม่มีผู้ใดเสนอ)...... 

ประธานฯ               ถามท่ีประชุมอีกครั้งมีสมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นอีกก็เชิญ.........(ไม่มีผู้ใดเสนอ)......ถ้าไม่มีจะนับ๑-๓ 

                           นับ ๑.....นับ ๒.....นับ ๓......เป็นอันว่าพ.อ.อ.การะเวก  สีทา  ปลัด อบต.ทุ่งคอก 

                          “เป็นเลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก” 

มติท่ีประชุม             ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกพ.อ.อ.การะเวก  สีทา  ปลัด อบต.ทุ่งคอกเป็นเลขานุการสภา อบต. 

                           ทุ่งคอก 

ประธานฯ               จะได้แต่งต้ังตามมติสภาฯต่อไป 

พ.อ.อ.การะเวก  สีทา  ปลัด อบต.ทุ่งคอก กล่าวขอบคุณ ทุกท่านท่ีมอบความไว้วางใจหน้ท าหน้าท่ีต่อไปและจะขอท า 

                            หน้าท่ีให้สมบูรณ์ต่อไป 

                             เรื่องท่ี ๔  ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  

                              และ สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ตามมาตรา ๕๓ วรรคแรก 

ประธานฯ                 น าหารือกับกับท่ีประชุมสภาฯ สภามีมติเห็นชอบร่วมกันดังนี้ 

                             สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๔ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑๕ วัน 



-๘- 

 

                             สมัยท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑๕ วัน 

                             สมัยท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑๕ วัน 

                             สมัยท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จ านวน ๑๕ วัน 

                             สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันท่ี ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จ านวน ๑๕ วัน 

มติท่ีประชุม               ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ 

                             สมัยสามัญแรกของปีถัดไป ดังนี้ 

                             สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๔ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑๕ วัน 

                             สมัยท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑๕ วัน 

                             สมัยท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑๕ วัน 

                             สมัยท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๔ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จ านวน ๑๕ วัน 

                             สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันท่ี ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จ านวน ๑๕ วัน 

ระเบียบวาระท่ี ๕        เรื่องอื่นๆ 

เลขาฯ                     ๑. แนะน าหัวหน้าส่วนราชการ 

                                ๑.๑  นายรัฐศิษฐ์  ศิรวุฒินานนท์   รองปลัด อบต.ทุ่งคอก 

                                ๑.๒  นายพีรยุทธ์  ภูวพัฒน์วไิล      ผอ.กองช่าง 

                                ๑.๓  นางสาวญาตา  ศรีรัตนพร      ผอ.กองคลัง 

                                ๑.๔  นางแพรวทิพย์  ศิรวุฒินานนท์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                                ๑.๕  นางเสาวณี  หมื่นราษฎร์        ผอ.กองสวัสดิการสังคม กีฬาและนันทนาการ 

                                                                             และ รรก.ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

                                ๑.๖  นางสาวปาริชาติ  เจริญศิลป์     หัวหน้าส านักงานปลัด (ลาป่วย) 

                            ๒. กกต.จังหวัดสุพรรณบุรี จะมาบริการรับยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท่ี อบต.ทุ่งคอก ในวันท่ี 

                            ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ท่ีห้องประชุมธรรมาภิบาล อบต.ทุ่งคอก เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น 

                            ผู้ท่ีสมัครจากต าบลทุ่งคอก และต าบลหนองบ่อ ทุกคนถ้าท่านใดไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรไปยื่นเองได้ท่ี  

                            สนง.กกต.จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หากไม่ยื่นตามก าหนดจะมีโทษ 

                            ท้ังทางแพ่ง อาญาและตัดสิทธิ์ทางการเมือง ๕ ปี 

 



-๙- 

 

                            ๓. ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ.  

                            ๒๕๖๕ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกได้แถลงนโยบายก่อนปฏิบัติหน้าท่ีในวันท่ี ๖ 

                            มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาฯ แห่งนี้ 

                            ๔.  เนื่องจากเรามีสมาชิกใหม่เข้ามา ๔ ท่าน ต่อไปจะต้องมีการส่งอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพราะ 

                             ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเราใช้อ านาจไปเราต้องรับผิดชอบทุกเรื่อง 

                            ๕.  เรื่องงานการกุศลทางอ าเภอส่งบัตรกาชาดมาให้เราแล้วต้องรับผิดชอบกันคนละ ๑ เล่ม ท่ีเหลือ 

                            ท่านนายกและข้าราชการจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

                            ๖.  เรื่องขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วัดหนองหูช้าง อ าเภอ 

                            หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นวัดท่ีอดีตท่านประธานสภาฯ ท่านนิพนธ์  สัตยารังสรรค์  

                            ต้ังใจไว้ร่วมกับเพื่อนๆ ว่าอยากจะจัดผ้าป่าไปทอดท่ีวัดนี้ก็เป็นช่วงกะทันหันอาจไปทอดหลังปีใหม่ 

                            แล้วก็ได้ เพื่อจะได้ปัจจัยไปร่วมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาตามเจตนารมณ์ของท่านนิพนธ์ฯด้วย 

ประธานฯ                ถามท่ีประชุมใครมีอะไรจะเสนอก็เชิญ....(ไม่มี)....ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ 

                            ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 

 

                                                              (ลงช่ือ) พ.อ.อ.                        ผู้จดบันทึกการประชุม 

                                                                               ( การะเวก  สีทา ) 

                                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

 

                                                     รับรองถูกต้อง 

 

                                                   ( นายจ่าง  ใจกล้า ) 

                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                



 


