บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2564
วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูง (ชั้น 2)
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายเสมอ ไชยมาตย์
2
นายสายันต์ จันทร์หอม
3
นายสราวุธ จวงจันทร์
4
นายอุทิศ หามวงค์
5
นายสมบูรณ์ คาเห็น
6
นายชูชาติ ขันตี
7
นางเทียมจันทร์ ปัตตานี
8
นางสมสนิท ทิพย์คามี
9
นายแสงจันทร์ ธนมูล
10
นายบัวเรียน เทพสกุล
11
นายชัยชนะ วิเศษ
12
นายวิทยา ขันตี
13
นายเกษียร จันทร์หอม
14
นางสุดใจ พรมอารักษ์
15
นายจีระศักดิ์ อุดมเลิศ
16
นางกรงทอง ธรรมวงค์
17
นายสีทน เรือนงาม
18
นายนิรันต์ สุวรรณอาไพ

ตาแหน่ง
ประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต.
สมาชิก สภาอบต.หมู่ 1
สมาชิก สภาอบต.หมู่ 1
สมาชิก สภาอบต.หมู่ 2
สมาชิก สภาอบต.หมู่ 3
สมาชิก สภาอบต.หมู่ 4
สมาชิก สภาอบต.หมู่ 5
สมาชิก สภาอบต.หมู่ 5
สมาชิก สภาอบต.หมู่ 6
สมาชิก สภาอบต.หมู่ 6
สมาชิก สภาอบต.หมู่ 7
สมาชิก สภาอบต.หมู่ 7
สมาชิก สภาอบต.หมู่ 8
สมาชิก สภาอบต.หมู่ 9
สมาชิก สภาอบต.หมู่ 10
สมาชิก สภาอบต.หมู่ 10
เลขานุการ สภาอบต.โคกสูง

ลายมือชื่อ
เสมอ ไชยมาตย์
สายันต์ จันทร์หอม
สราวุธ จวงจันทร์
อุทิศ หามวงค์
สมบูรณ์ คาเห็น
ชูชาติ ขันตี
เทียมจันทร์ ปัตตานี
สมสนิท ทิพย์คามี
แสงจันทร์ ธนมูล
บัวเรียน เทพสกุล
ชัยชนะ วิเศษ
วิทยา ขันตี
เกษียร จันทร์หอม
สุดใจ พรมอารักษ์
จีระศักดิ์ อุดมเลิศ
กรงทอง ธรรมวงค์
สีทน เรือนงาม
นิรันต์ สุวรรณอาไพ

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายจรูญ จันทะแสน
2
นายโชคชัย อดทน
3
นายจีรศักดิ์ หามวงค์
4
นายวิเชียร ปวงศรี
5.
นายบรรจง ภาวะดี
6
จ่าเอกวิระพงศ์ สุบุญมา
7
นางนิรมล คึมยะราช
8
นายมงคล วงศ์สิงห์
9
นายณรงค์ เสนาคา
นางพนมพร แก้วสมบัติ
10
นายชิษณุพงศ์ สารีพร
11
นางสาวปิติพรรณ ผ่านสาแดง
12

ตาแหน่ง
นายก อบต.โคกสูง
รองนายก อบต.โคกสูง
รองนายก อบต.โคกสูง
เลขานุการ นายก อบต.โคกสูง
รองปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร

ลายมือชื่อ
จรูญ จันทะแสน
โชคชัย อดทน
จีรศักดิ์ หามวงค์
วิเชียร ปวงศรี
บรรจง ภาวะดี
วิระพงศ์ สุบุญมา
นิรมล คึมยะราช
มงคล วงศ์สิงห์
ณรงค์ เสนาคา

หมายเหตุ

พนมพร แก้วสมบัติ
ชิษณุพงศ์ สารีพร
ปิติพรรณ ผ่านสาแดง
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เปิดประชุมเวลา 09.00 น.
-เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว รองประธานสภาฯ นายสายันต์ จันทร์หอม ทาหน้าทีป่ ระธาน
ในที่ประชุม ได้จุดธูปเทียนนากล่าวคาบูชาพระบูชารัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ
-ประธานได้อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสูงเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564 และกล่าวเปิดประชุมเวลาตามระเบียบ
วาระการประชุม ตามลาดับ

ระเบียบวาระที่ 1
นายสายันต์ จันทร์หอม
รองประธานสภาฯ
ที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 2
นายสายันต์ จันทร์หอม รองประธานสภาฯ

นายสายันต์ จันทร์หอม
รองประธานสภาฯ
ที่ประชุม นายสายันต์ จันทร์หอม
รองประธานสภาฯ
นายนิรันต์ สุวรรณอาไพ เลขานุการสภาฯ
นายสายันต์ จันทร์หอม
รองประธานสภาฯ
มติที่ประชุม -

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แจ้งการมาประชุมของสมาชิกสภาอบต.
สมาชิกลาประชุม จานวน 2 คน คือ
1. นายเสมอ ไชยมาตย์ ประธานสภาฯ ลาป่วย
2. นายวิทยา ขันตี ส.อบต.หมู่ 7 อยู่ระหว่างเดินทาง
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
2.1 รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจาปี 2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 มีข้อความรายละเอียดถูกต้อง
หรือไม่
-หากมีข้อสงสัยอยากสอบถามสามารถสอบถามได้ หากมีประเด็นหรือข้อความใด
ทีจ่ ะต้องบันทึกเพิ่มเติม หรือตัดออก ให้แจ้งเลขานุการสภาดาเนินการ
-มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่
ไม่มี
-หากไม่มสี มาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ผมขอให้เลขานุการสภาฯ
นับองค์ประชุม ก่อนลงมติ
สมาชิกมาประชุมจานวน 15 คน
-สมาชิกอยู่ในห้องประชุมจานวน 15 คน ครบองค์ประชุม
-องค์ประชุมครบ ผมขอให้สมาชิกสภาได้ลงมติรับรองรายงานการประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2564 วันที่
15 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง งดออกเสียง 1 คน

ระเบียบวาระที่ 3
-

กระทู้ถาม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4
-

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาเสร็จ
ไม่มี

-3ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหม่
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6
นายสายันต์ จันทร์หอม
รองประธานสภาฯ
นายสมบูรณ์ คาเห็น ส.อบต.หมู่ 2

เรื่องอื่นๆ
-ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะกระทู้สอบถามเรื่องอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของ อบต.หรือไม่
กระทู้สอบถาม 3 เรื่อง
1. โครงการจ่ายขาดเงินสะสมและทุนสารองเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564
ก่อนเข้าดาเนินการก่อสร้าง ขอให้ช่างแจ้งประสานผู้นาในพื้นที่ให้ทราบด้วย
2. โครงการณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
3. โครงการซ่อมแซมฝาย หมู่ที่ 2 อยากให้ผู้บริหารเร่งรัดดาเนินการด้วย
ผู้บริหารจะได้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานก่อสร้างประสานผู้นาในพื้นที่ทั้งผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต. ให้ได้รับทราบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กรณีมีปัญหาจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ให้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี
-แจ้งประสานการขอสนับสนุนงบประมาณดาเนินการในพื้นที่อบต.โคกสูง 3
โครงการดาเนินการในพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 8
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจาปี 2564 จะดาเนินการในห้วง
วันที่ 19-20 เมษายน 2564 โดยแบ่งเป็น 2 โซน ดังนี้
1. วันที่ 19 เมษายน 2564 ดาเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนในโซนบ้านนกเหาะ
ณ ศาลาวัดอรุณศรีวนาราม หมู่ที่ 10
2. วันที่ 20 เมษายน 2564 ดาเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนในโซนบ้านโคกสูง
ณ ศาลาโพธิ์ชัยศรี หมู่1,9
-การฉีดจะดาเนินการให้ผู้ที่แจ้งลงทะเบียนก่อนเป็นอันดับแรกที่ได้รับรายงาน
ข้อมูลเข้ามาจานวน 1,765 โด้ส
-ส่วนที่เหลือจะมีการสารวจเพื่อเก็บตกอีกครั้ง
โครงการซ่อมแซมฝายน้าล้น คสล.หมู่ 2 ได้มีการลงนามในสัญญาและ
ผู้ประกอบการได้แจ้งเข้าดาเนินการเรียบร้อยแล้ว คาดว่าคงแล้วเสร็จทันตาม
กรอบระยะเวลาที่ อบต.กาหนดไว้
กระทู้สอบถาม 1 เรื่อง
1. ขอให้ อบต.โคกสูงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องออกพ่นหมอกควันป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันกาจัดลูกน้ายุงลาย ประจาปี 2564
คงดาเนินการในห้วงต้นฤดูฝนในรอบแรกคาดว่าจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม จึงจะ
ได้ประสาน รพ.สต.โคกสูง ในการจัดทาแผนดาเนินการเข้ามาและแจ้งประสาน
กับผู้นาและ อสม.ในพื้นที่ต่อไปด้วย
กระทู้สอบถาม 1 เรื่อง
1. การจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางของกองช่าง

นายวิเชียร ปวงศรี เลขานุการนายกฯ

จ่าเอกวิระพงศ์ สุบุญมา หัวหน้าสานักปลัด

นายมงคล วงศ์สิงห์ ผู้อานวยการกองช่าง
นายบัวเรียน เทพสกุล ส.อบต.หมู่ 6
จ่าเอกวิระพงศ์ สุบุญมา หัวหน้าสานักปลัด
นายเกษียร จันทร์หอม สอบต.หมู่ 7

-4นายมงคล วงศ์สิงห์ ผู้อานวยการกองช่าง
นายจีระศักดิ์ อุดมเลิศ ส.อบต.หมู่ 9
นายมงคล วงศ์สิงห์ ผู้อานวยการกองช่าง
จ่าเอกวิระพงศ์ สุบุญมา หัวหน้าสานักปลัด

นายสมบูรณ์ คาเห็น ส.อบต.หมู่ 2
นายนิรันต์ สุวรรณอาไพ ปลัด อบต.
นายสายันต์ จันทร์หอม รองประธานสภาฯ
ที่ประชุม นายสายันต์ จันทร์หอม
รองประธานสภาฯ

การจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางของกองช่าง ซึ่งกองช่างได้ตรวจสอบงบประมาณกับ
กองคลังแล้ว สามารถดาเนินการได้เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอ ขณะนี้อยู่
ระหว่างจัดทาร่าง TOR เสนอผู้บริหารเพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุต่อไป
กระทู้สอบถาม 2 เรื่อง
1. การเร่งรัดดาเนินการโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ที่สภาฯอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนสารองเงินสะสม ประจาปี 2564
2. การจัดกิจกรรมรดน้าดาหัวขอพรผู้สูงอายุจะจัดหรือไม่อย่างไร
ขณะนี้กองช่างได้วางแผนดาเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าคงเสร็จทันตามที่
กาหนดไว้ และผ่านมากองช่างได้เร่งดาเนินการอย่างเต็มที่ โครงการต่างๆได้
ทยอยดาเนินการก่อสร้างตามลาดับความยากง่ายของพื้นที่ก่อสร้างตามแผนงาน
และเป็นไปตามระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้อง
ขณะนี้อยู่ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งให้ท้องถิ่นงดจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดและที่มีการชุมนุมคนเป็นจานวนมาก ดังนั้น อบต.โคกสูงจึงงดจัด
กิจกรรมดังกล่าวในปีนี้ อีกอย่างมาตรการควบคุมโรคและข้อบังคับต่างๆตาม
ประกาศของ ศบค.และของจังหวัดนครพนมยังคงมีผลบังคับใช้อยู่เหมือนเดิม
กระทู้สอบถาม 1 เรื่อง
1. สมาชิกสภา อบต.มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือไม่
สมาชิกสภา อบต.ไม่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน การยื่นบัญชีทรัพย์สินบังคับเฉพาะ
ผู้บริหารได้แก่ นายก อบต./ รองนายก อบต./เลขานุการนายก ต่างจาก
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ทุกคน ทั้งผู้สมัครนายก อบต.และสมาชิก อบต.
มีสมาชิกท่านใดจะกระทู้สอบถามอีกหรือไม่
ไม่มี
-หากไม่มี ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม ผมขอปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ) นิรันต์ สุวรรณอาไพ ผู้จดบันทึกการประชุม
( นายนิรันต์ สุวรรณอาไพ )
เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ) สายันต์ จันทร์หอม
ผู้ตรวจบันทึก
( นายสายันต์ จันทร์หอม)
รองประธานสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
........สุดใจ พรมอารักษ์........
( นางสุดใจ พรมอารักษ์ )
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..........สีทน เรือนงาม........
( นายสีทน เรือนงาม )
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.........บัวเรียน เทพสกุล........
( นายบัวเรียน เทพสกุล )
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