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ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ีสอง  ประจ ำปี ๒๕๖3   
ประจ ำวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖3 

ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง 
ผู้มำประชุม    

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม ประธานสภา กษิดิ์เดช สัตย์ธรรม   

2 นายชัชวาลย์  สามหาดไทย รองประธานสภา ชัชวาลย์ สามหาดไทย   

3 นายประดิษฐ์  วงเวียน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ประดิษฐ์ วงเวียน   

4 นางบุญโฮม  เนตรวิเศษ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ บุญโฮม เนตรวิเศษ   

5 นายประมูล  นามสนุก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒   ลากิจ 

6 นายประสงค์  รัตนเทพ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 ประสงค์ รัตนเทพ   

7 นางจันทร์หอม  พรมจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 จันทร์หอม พรมจันทร์   

8 นายเสถียร  ชูค า สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ เสถียร  ชูค า   

9 นายสนอง  ตาทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ สนอง ตาทอง   

10 นายประมวล  สายสมุทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ ประมวล สายสมุทร์   

11 นายอ่อนศร ี สายพิมพ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ อ่อนศรี  สายพิมพ์   

12 นายพิชิต  บุญวิจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ พิชิต  บุญวิจิตร   

13 นายศรีระ  คงมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗ ศรีระ คงมาก   

14 นายเสมอ  ทัดศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ เสมอ ทัดศรี   

15 นายมงคล  บุญประกอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘   ลากิจ 

16 นายวิชัย  แสนทวีสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙   ลากิจ 

17 นายสมชัย  แสงทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ สมชัย แสงทอง   

18 นายธงชัย  ศุภสร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐   ลากิจ 

19 นางสาวพรลดา  ดวงดาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ พรลดา ดวงดาว   

20 นางประหยัด  สังวาลทอง เลขานุการสภา อบต. ประหยัด สังวาลทอง   
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ผู้เข้ำร่วมประชุม    

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสมบัติ  เสตรา นายก อบต. สมบัติ  เสตรา   

2 ร.ต.ต.สิน  พงษ์ชะอุ่มดี รองนายก อบต. ร.ต.ต.สิน  พงษ์ชะอุ่มดี   

3 นายแสง  รากวงค์ รองนายก อบต. แสง  รากวงค์   

4 นายวิระชาติ บุญประชม รองปลัด อบต. วิระชาติ บุญประชม   

5 น.ส.สุพัตรา  สามแก้ว จพง.ธุรการช านาญงาน สุพัตรา สามแก้ว   

6 น.ส.ภิฌชญามน สัจจธ์รรม หัวหน้าส านักปลัด -   

7         

8        

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

     

 ผู้มำประชุม           16          คน   

 ลำกิจ                   4           คน   

 ผู้เข้ำร่วมประชุม       5         คน   
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เริ่มประชุม  เวลำ  ๐๙.๐๐   น.  
นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำครั่ง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และตรวจนับองค์ประชุม ผู้มาประชุม  ๑6  คน  ลากิจ 4  คน (นายประมูล นามสนุก,นายมงคล บุญ
ประกอบ,นายวิชัย แสนทวีสุข,นายธงชัย ศุภสร) ครบองค์ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม  5  คน  ประธานสภากล่าวเปิด
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี ๒๕๖3 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน ๒๕๖3  

ระเบียบวำระที่ ๑   เร่ือง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวำระที่  ๒     เร่ือง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม  ตามท่ีได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖3 สมัยแรก   
(ประธำนสภำ อบต.) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ให้ท่านสมาชิก มีท่านใดจะแก้ไขรายงาน 
   การประชุมหรือไม่ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นำงประหยัด สังวำลทอง จ านวนสมาชิกสภา อบต.จ านวน ๒๐ ท่าน ลาประชุมจ านวน 4 ท่าน มีผู้มาประชุม
(เลขำนุกำรสภำชั่วครำว) ๑6 ท่าน ครบองค์ประชุม 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม  ขอมติที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยแรก (ประธำนสภำ 
อบต.)       ประจ ำปี ๒๕๖3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ ๒๕๖3 หรือไม่ 
มติที่ประชุม  รับรอง  ๑5  เสียง 
  ไม่รับรอง   - เสียง 
  ไม่ออกเสียง   1 เสียง 

ระเบียบวำระที่  ๓     เร่ือง กระทู้ถำม 

    -ไม่มี - 

ระเบียบวำระที่  ๔     เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  
   - ไม่มี - 

ระเบียบวำระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม่   

๕.1 เรื่อง กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ต ำบลค ำครั่ง 

นำยกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม/ประธำนสภำ อบต. ด้วยสภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ท าให้มีผู้ที่ติดเชื้อ และเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก 
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดด าเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และ
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บรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ในฐานะ
หน่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่ดูแลพ้ืนที่ต าบลค าครั่ง โดยการปฏิบัติตามข้อสั่งการและมาตรการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคฯ ภายในต าบลค าครั่ง ได้มีการด าเนินการไปอย่างไรบ้าง และมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ 
อย่างไรขอเชิญท่าน วิระชาติ บุญประชม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าครั่ง รายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ 

นำยวิระชำติ บุญประชม รองปลัดฯ กล่าวรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของต าบลค าครั่ง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง ได้มีการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้น าหมู่บ้าน, อนามัย, อสม.
,โรงเรียน และประชาชน โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมจัดหาหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้เพียงพอในการดูแลประชาชนในพื้นที่ 
1.1 กิจกรรมกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ

การจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง (อบรม ครู ก.) 
1.2 กิจกรรมโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากาก

อนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง ( อบรม อสม.และประชาชนทั่วไป) 
1.3 กิจกรรมจัดท าหน้ากากอนามัยของเจ้าหน้าที่ อบต.ค าครั่ง,กลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม อสม. ต าบลค าครั่ง 
1.4 กิจกรรมแจกจ่ายหน้ากากอนมัยให้กับก านันผู้ใหญ่บ้านและอสม.แต่ละหมู่บ้านเพ่ือน าไปแจกจ่ายให้

ประชาชนในพื้นท่ีต าบลค าครั่ง  
1.5 กิจกรรมจัดท าหน้ากากกันกระเด็น Face Shield มอบให้ เจ้าหน้าที่ อบต.ค าครั่ง/อสม. ผู้ปฏิบัติงานกับ

กลุ่มเสี่ยง ตรวจเยี่ยมผู้กักตัว ให้ค าแนะน า การปฏิบัติตัวในช่วง 14 วัน 
2. กิจกรรมจัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้เพียงพอส าหรับให้บริการประชาชนใน

พื้นที่ต าบลค าครั่ง 
3. กิจกรรมจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อให้บริหารประชาชนในพื้นที่ต าบลค าครั่ง จ านวน 12 เครื่อง 

เพื่อให้บริการประชาชนและบริการกลุ่มเสี่ยง ที่กักตัว 14 วัน ตามสถานที่กักตัวของแต่ละหมู่บ้าน รวมทั้ง
ตรวจเยี่ยม ตรวจสุขภาพให้ค าแนะน า ร่วมกับ รพ.สต.ค าครั่ง และ อสม.แต่ละหมู่บ้าน แจกจ่ายดังนี้ 
3.1 ให้ อสม.ยืม หมู่บ้านละ 1 เครื่อง รวมเป็น 10 เครื่อง 
3.2 ให้ รพ.สต.ค าครั่ง ยืม จ านวน 1 เครื่อง 
3.3 ใช้ใน อบต.ค าครั่ง และจุดตั้งด่าน จุดตรวจ จุดสกัดประจ าหมู่บ้าน จ านวน 1 เครื่อง 

4. กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและท าความสะอาด เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
4.1 ถังพ่นยาฆ่าเชื้อ ขนาด 16 ลิตร จ านวน 3 เครื่อง 
4.2 น้ ายาฆ่าเชื้อชนิดน้ า (1 ลิตร/ขวด) จ านวน 12 ขวด 
4.3 แอลกฮอล์เจล ขนาด 450 มล. จ านวน 20 ขวด 
4.4 รองเท้าบู๊ซ จ านวน 6 คู่ 
4.5 ถุงมือยางสีส้ม จ านวน 6 คู่ 
4.6 ถุงมือแพทย์ จ านวน 3 กล่อง 
4.7 ชุดป้องกันสารเคมี จ านวน 6 ชุด 
4.8 ปรอทวัดไข้ดิจิตอล จ าวน 1 อัน 
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4.9 น้ ายาไฮยีน ขนาด 600 มล. จ านวน 24 ขวด 
4.10 แว่นตาป้องกันสารเคมี จ านวน 6 อัน 

 
5. กิจกรรมท าฉากป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 2 จุด ณ จุดให้บริการประชาชน 
6. การประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

6.1 จัดท าและติดป้ายประชาสัมพันธ์(ไวนิล) หมู่บ้านละ 1 ป้าย และ อบต. 1 ป้าย 
6.2 จัดท าสปอร์ตบันทึกข้อมูลและเพลง แนวทางและมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบให้ก านัน

ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ตอนเช้าและเย็น ครั้งละ 30 นาที 
6.3 จัดท าแผ่นพับให้ความรู้เรื่องแนวทางและมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แจกให้ประชาชนใน

พ้ืนที่ต าบลค าครั่ง ครอบครัวละ 1 ชุด จ านวน 1,400 ชุม 
6.4 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และเคาะประตูบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 กับประชาชนในพื้นท่ีต าบลค าครั่ง ทั้ง 10 หมู่บ้าน ร่วมกับ รพ.สต.ค าครั่งและ อสม. 
7. กิจกรรมท าความสะอาด Big Cleanning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

7.1 ท าความสะอาดส านักงานและรอบบริเวณ องค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
7.2 ท าความสะอาดบริเวณตลาดชุมชนบ้านค าครั่ง หมู่ 7  
7.3 ท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ 
7.4 ท าความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ/ศาลาประชาคม ทั้ง 10 หมู่บ้าน 
7.5 กิจกรรมออกพ่นฉีดฝอยละอองฆ่าเชื้อเพ่ือป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 10 หมู่บ้าน 

บริเวณศาลาประชาคม, วัด, รพ.สต.ค าครั่ง,ส านักสงฆ์,ตลาดชุมชน,ศูนย์ กศน. 
8. กิจกรรมออกบริการประชาชนอ านวยความสะดวกกับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางจากต่างจังหวัดกักตัว 14 วัน 
9. กิจกรรมตั้งจุดตรวจ จุดสกัดประจ าหมู่บ้าน ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน/ชรบ./อส.ตร./อปพร./ส.อบต./

เจ้าหน้าที่ อบต.ค าครั่ง/เจ้าหน้าที่ต ารวจ ประจ าต าบลค าครั่ง เวลา 22.00 น.-04.00 น. 
จากการด าเนินงานต่าง ๆ ต าบลค าครั่ง เป็นต าบลแรก ๆ ที่ได้มีการด าเนินการได้ครบถ้วน จนได้รับค าชื่นชมจากทาง
อ าเภอ ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่ให้ความส าคัญ และทุ่มเทก าลังแรงกายแรงใจ
ช่วยกันจนท าให้เกิดผลส าเร็จได้ ขอขอบคุณทุกฝ่ายด้วยครับ 
 
ที่ประชุม  รับทรำบ 

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค ำครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

 
ระเบียบวำระที่ ๖  เร่ือง อื่น ๆ         

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค ำครั่ง สอบถามเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีนี้ 

นำยวิระชำติ บุญประชม /รองปลัดฯ ชี้แจง มีหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ยกเว้นการท า
ประชาคม แต่หนังสือมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แจ้งกับท้องถิ่น หนังสือจากผู้ว่ายังมาไม่ถึง จึงยังไม่ได้มี
การด าเนินการ ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้ท าเป็นหนังสือขอข้อมูลไปแล้วเบื้องต้น 
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นำยเสถียร ชูค ำ/ส.อบต.หมู่ 4 สอบถามงบประมาณกันเงินในปี 2561 งาน คสล.หมู่ 4 ซอยหน้าบ้านนายบุญเพชร 
เมื่อไหร่จะได้ด าเนินการ และโครงการกันเงินในปี 2562 ได้ด าเนินการหรือไม่อย่างไร อยากให้เร็วด าเนินการทุก
โครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค ำครั่ง ฝากผู้บริหารช่วยเร่งด าเนินโครงการกันเงินที่ยังตกค้าง ขอให้เร่ง
ด าเนินการในช่วงนี้ 

นำยสมบัติ เสตรำ /นำยก อบต. ชี้แจงความล่าช้าที่เกิดขึ้น เกิดจากการประสานงานของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ประสานกันท า
ให้ไม่งานตกค้าง และล่าช้า 

นำยแสง รำกวงค์/รองนำยก อบต. กล่าวว่าตามที่นายก อบต.พูดไป เกิดจาก รองปลัด ,ผอ.กองคลัง,ผอ.กองช่าง ไม่
ยอมพูดคุยกันท าให้งานไม่เดิน อยากให้หัวหน้าส่วนทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วยจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน  

น.ส.พรลดำ ดวงดำว/ส.อบต.หมู่ 10 ขอฝากให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรงปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตนเองให้
ดีด้วย 

นายศรีระ คงมาก/ส.อบต.หมู่ 6 เสนอให้เรียกทุกฝ่ายประชุมพูดคุยกันให้เข้าใจ สะสางปัญหาต่าง ๆ ท าความเข้าใจกัน 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

นำงทัศนีย์ สีดำ/เลขำนุกำรนำยก อบต. ขอให้แจ้งหัวหน้าส่วนทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาด้วยทุกครั้ง 

นำยประดิษฐ์ วงเวียน/ส.อบต.หมู่ 1 กล่าวว่าปัญหาเจ้าหน้าที่ ไม่พูดคุยกัน ต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 

นำยสมบัติ เสตรำ /นำยก อบต. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ธุรการท าหนังสือเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกคนเข้าร่วม
ประชุมสภาด้วยทุกครั้ง แจ้งนายก อบต.ล่วงหน้า เพ่ือนายก จะได้แจ้ งก าชับให้หัวหน้าส่วนราชการทุกคนเข้าร่วม
ประชุม และให้เพ่ิมข้อความ “หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ท าหนังสือชี้แจงนายก อบต.ด้วย” 

นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม/ประธานสภา อบตค ำครั่ง สอบถามที่ประชุม มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มี 

ประธำนสภำ  กล่าวปิดประชุมสภาในวันนี้ 

ปิดประชุมเวลำ ๑1.20 น. 
 
    (  ลงชื่อ  )          ประหยัด สังวาลทอง         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                           (  นางประหยัด  สังวาลทอง ) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง 
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คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่สอง ประจ ำปี ๒๕63    
เมื่อวันที่ 23 เมษำยน ๒๕63 แล้ว เห็นว่ำถูกต้อง จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
 
                 (  ลงชื่อ  )            เสถียร  ชูค า              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                  ( นายเสถียร  ชูค า ) 
                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๔ 
 
                    (  ลงชื่อ  )            พิชิต  บุญวิจิตร           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                 ( นายพิชิต  บุญวิจิตร ) 
                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๖ 
 
                    (  ลงชื่อ  )        พรลดา ดวงดาว               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             ( นางสาวพรลดา  ดวงดาว ) 
                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง หมู่ที่ ๑๐ 
 
 
 
       (  ลงชื่อ  )      กษิดิ์เดช สัตย์ธรรม            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                           ( นายกษิดิ์เดช  สัตย์ธรรม ) 
                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค าครั่ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


