
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2559 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
********* 

ผู้เข้าประชุม 
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
นางสีดา  จินดารัตน์ 
นายเพียง  ทองย้อย 
นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย      
นายวิชาญ   บุญมาก 
นายเสกสรร  สวยล  า 
นายเสนีย์  ศิริพันธ์ 
นายจ่าง  ใจกล้า 
นายทองอินทร์  ถมทองค า 
นายหล่ า  ด้วงเอ๊ียก 
นายนฤพล ม่วงจาบ 
นายสมศักดิ์  ใจซื่อ 
นายไร  เข็มทอง 
นายบุญมี  พัดแก้ว 
นายชา  สีนวล   
นายประพันธ์  ใจซื่อ 
นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
นายสุทัศน์  เสียงโสม 
นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ 
นายพร้อย  ใจน  า 
นางบุญปลูก  รามจุล 
นายโยธิน  แสงจันทร์ 
นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
 

ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16 

สุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
สีดา  จินดารัตน์ 
เพียง  ทองย้อย 
วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย      
วิชาญ   บุญมาก 
เสกสรร  สวยล  า 
เสนีย์  ศิริพันธ์ 
จ่าง  ใจกล้า 
ทองอินทร์  ถมทองค า 
หล่ า  ด้วงเอ๊ียก 
นฤพล  ม่วงจาบ 
สมศักดิ์  ใจซื่อ 
ไร เข็มทอง 
บุญมี  พัดแก้ว 
ชา  สีนวล   
ประพันธ์  ใจซื่อ 
พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
สุทัศน์  เสียงโสม 
สุชิน  ร าพึงจิตต์ 
พร้อย  ใจน  า 
บุญปลูก  รามจุล 
โยธิน  แสงจันทร์ 
สุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายพยงค์  โตอาจ                รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
2. นายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์       สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 3     
3. นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน             สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 3  
4. นายนิคม  จินดาวัฒนกิจ         สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 5 
5. นายชลอ  แจ้งประจักษ์          สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 7                      
6. นายณัฏฐนันท์  พานิช           สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 11    
7. นายไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก         สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 10    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก  สุรพล  ตันกสิกิจ 
2 นายอ านาจ  แซ่กัง รองนายก อบต.ทุ่งคอก อ านาจ  แซ่กัง 
3 นายอดุลย์  ไกรเพ็ชร รองนายก อบต.ทุ่งคอก อดุลย์  ไกรเพ็ชร 
4 นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา จนท.บริหารงานทั่วไป กัญพรพัฒน์  แก้วตา 
5 นายสุรินทร์  ทาแดง จพง.ธุรการ สุรินทร์  ทาแดง 

             
                   เลขานุการตรวจสอบองค์ประชุม เวลา 10.00 น. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกมาประชุม  
22 คน ไม่มา 8 คน ครบองค์ประชุม นายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกและนายพยงค์ 
โตอาจ รองประธานสภาฯยังไม่มา ที่ประชุมจึงเลือกนายพร้อย  ใจน  า สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 14 เป็นประธานสภาฯ
ชั่วคราว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมตามล าดับต่อไป 

               ท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ครับ เลขาฯ อ่านประกาศ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สามัญ สมัยที่แรก (สมัยที่ 1) 
ประจ าปี พ.ศ.2559  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ           เลขาฯ แจ้งว่า 
                       1.   มีพนักงานจ้างลาออก 1 คนคือ นางสาวปวีณ์พัส  พินสุบิน และเข้าบรรจุใหม่ 1 คน คือ 
                        นางสาวเรวดี  เกรียงไกร ตั งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
                       2.  สมาชิกสภาฯ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 
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ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 
ประธานฯ            ในครั งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 23 
                        สิงหาคม 2558  และการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน  
                        2558 ซึ่งเลขานุการสภาฯได้พิมพ์รายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารส าเนารายงานการประชุมทีแ่จก 
                        ทุกทา่นแล้วหากมีจุดใดขอแก้ไขก็เชิญ..สามารถขอแก้ไขตลอดระยะเวลาการประชุม และขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม          ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2558  
                        เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 และรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2558  
                        เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 
ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติด่วน 

-  ไม่มี    - 
                         นายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ ประธานสภาฯเดินทางมาถึงเลขาฯจึงเชิญประธานสภาฯขึ นท าหน้าที่ประธาน 
                         และให้นายพร้อย  ใจน  า ประธานสภาฯชั่วคราวหมดหน้าที่และด าเนินการประชุมสภาฯต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ            ตามระเบียบวาระมีเรื่องเพ่ือพิจารณาอยู่ 5 เรื่อง ขอเชิญเลขาฯครับ 
เลขาฯ                ขอบคุณท่านประธานฯ ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส าหรับเรื่องเพ่ือพิจารณา 
                        เรื่องแรก  ก าหนดสมัยประชุมสภาฯสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2559 และก าหนดวันประชุมแรกของปีถัดไป 
                        ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แกไ้ขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6) 
                        พ.ศ.2552 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหาร 
                        ส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วน 
                        ต าบลก าหนดและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
                        2547 ข้อ 10(3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปีนั นจะมี 
                        สมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั นเริ่มต้นเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั นมีก าหนดกี่วัน กับให้ 
                        ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน  ส าหรับ 
                        ในปี 2559 นั นสมาชิกจะครบวาระในวันที่ 30 ตุลาคม 2559  ซึ่งถึงตอนนั นอาจยังไม่มีการเลือกตั ง   
                        อาจใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คือให้สมาชิกฯ 
                        ที่พ้นวาระไปรายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อครบก าหนดนายอ าเภอสองพ่ีน้องจะใช้อ านาจการ 
                        ก ากับดูแลเรียกประชุมสภาครั งแรกภายใน 15 วัน ก็คงจะปลายพฤศจิกายน หรือต้นเดือนธันวาคมก็จะ 
                        มีการก าหนดวันเริ่มประชุมของปี 60 อีกครั ง แต่ครั งนี ก็ให้ถือตาม พระราชบัญญัติ.ฯและระเบียบ 
                        กระทรวง มหาดไทยไปก่อน จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
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ประธานฯ              เลขาฯ ได้ชี แจงข้อกฎหมายแล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ 
นายทองอินทร์  ถมทองค า  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 6 เสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2559  จ านวน 4 สมัย 
                          สมัยละ 15 วันดังนี  
                           สามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559  ตั งแต่วันนี (1 ก.พ.59) ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 
                           สามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559  ตั งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 
                           สามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตั งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 – วันที่ 22 สิงหาคม 2559 
                           สามัญสมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตั งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559 – วันที่ 26 ตุลาคม 2559 
                           ขอผู้รับรองครับ 

นายจ่าง  ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 6 และนายประพันธ์  ใจซื่อ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 รับรอง 
ประธานฯ               ถามท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็เชิญ.......(ไม่มี)......ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็น 
                           อย่างอ่ืนจะขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 
                           2559  จ านวน 4 สมัย แต่ละสมัยมีก าหนด 15 วัน ตามท่ีนายทองอินทร์  ถมทองค าเสนอ โปรด 
                           ยกมือครับ 
มติที่ประชุม             ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2559  จ านวน 4 สมัย  
                            แต่ละสมัยมีก าหนด 15 วัน ดังนี  
                            สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559  ตั งแต่วันนี (1 ก.พ.59) ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 
                            สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559  ตั งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 
                            สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตั งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 – วันที่ 22 สิงหาคม 2559 
                            สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ตั งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559 – วนัที่ 26 ตุลาคม 2559 
ประธานฯ                ต่อไปก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป(พ.ศ.2560) และมีก าหนด 
                            กี่วันขอเชิญสมาชิกเสนอ 
นายทองอินทร์  ถมทองค า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 6 เสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2560  
                            ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 15 วัน ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 นายสมศักดิ์ ใจซื่อ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9 และนายหล่ า  ด้วงเอ๊ียก ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8 รับรอง 
ประธานฯ                ถามที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนก็เชิญ.......(ไม่มี)......ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็น 
                           อย่างอ่ืนจะขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
                           สมัยแรกของปี พ.ศ.2560 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 มีก าหนด 15 วัน  
                           ตามท่ีนายทองอินทร์  ถมทองค าเสนอ โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม             ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2560  
                           ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 15 วัน 
ประธานฯ               ส าหรบัการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2559 และก าหนดวันเริ่มประชุมวันเริ่มสมัย 
                           ประชมุสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี พ.ศ.2560  เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะพิจารณาเรื่องที่ 2 
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                             ขอเชิญเลขาฯ ชี แจงครับ 
เลขาฯ                    เรื่องที่ 2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายจากหมวดรายจ่ายประจ า งบบุคลากร มาตั งจ่ายใหม่ 
                            ในหมวดรายจ่ายเพื่อการพัฒนา งบลงทุน 
                                     ตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งว่ารถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ครบก าหนดการใช้งาน และตาม 
                             แผนการจัดหารถยนต์ทดแทนเนื่องจากใช้งานมาคันล่าสุดจัดซื อในปี พ.ศ.2553 มีอายุครบ 6 ปี  
                             และรถยนต์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับการใช้งานซึ่งใช้ทั งจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปประชุม ประชาคมหมู่บ้าน  
                             ส ารวจภาษี รับส่งเงินฝาก งานธุรการ และใช้บรรทุกวัสดุก่อสร้างส าหรับซ่อมแซมถนนลาดยาง 
                             ที่ช ารุดเสียหายในต าบลเป็นต้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานขององค์กร แต่เนื่องจาก 
                             ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงาน 
                             ตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมมาเพ่ือจัดซื อครุภัณฑ์นั นไม่สามารถท าได้ ต้อง 
                             ตั งงบประมาณในข้อบัญญัติต าบล หรือให้ใช้วิธีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาตั งเป็นรายจ่าย 
                              ใหม่เท่านั น จากการตรวจสอบงบประมาณแล้วสามารถด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายใน 
                             แผนงานสาธารณสุขมาตั งจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ได้โดยไม่กระทบกับการบริหารแต่อย่างใด  
                             คณะผู้บริหารจึงไดเ้สนอขออนุมัติโอนงบประมาณจากงบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
                              งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข มาตั งจ่ายในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
                             ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ดังนี  
                              ค่าครุภัณฑ์ 
                              ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                            ตั งไว้    787,000   บาท 
                                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี 
                             ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ ลแค๊ป จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 787,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 
                             มีคุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส านักงบประมาณ  
                             ตั งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 156 
                             ขอโอนงบประมาณจาก งบบุคลากร แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  
                             หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
                             ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

-   เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ตั งไว้ 671,800 บาท โอนออกไปตั งเป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่งจ านวน 500,000 บาท คงเหลือ  171,800  บาท 
-   เงินเพ่ิมต่างๆส าหรับพนักงาน ตั งไว้ 48,000 บาท โอนออกไปตั งเป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่งจ านวน 30,000 บาท คงเหลือ 18,000  บาท 
-   เงินประจ าต าแหน่ง ตั งไว้ 42,000  บาท โอนออกไปตั งเป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จ านวน 30,000 บาท คงเหลือ 12,000  บาท 
-   ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั งไว้ 627,400 บาท โอนออกไปตั งเป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จ านวน 227,000 บาท คงเหลือ 400,400 บาท 
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รวมเป็นเงินทั งสิ น 787,000 บาท การโอนครั งนี เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27     
จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

ประธานฯ                  เลขาฯ ได้ชี แจงแล้ว มีสมาชิกท่านจะอภิปรายก็เชิญ.......(ไม่มี).....ถ้าไม่มีแสดงว่าสมาชิกไม่ขัดข้อง 
                              หรือสงสัย อย่างนั นจะขอมติที่ประชุมเลยท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ 
                              ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอได้โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม                ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณจากงบบุคลากร แผนงานสาธารณสุข 
                               มาตั งจ่ายมาตั งจ่ายในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานบริหารงานทั่วไปดังนี  
                               1.  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล จ านวน 500,000 บาท 
                               2.  เงินเพ่ิมต่างๆส าหรับพนักงานส่วนต าบล จ านวน  30,000 บาท 
                               3.  เงินประจ าต าแหน่ง  จ านวน  30,000 บาท 
                               4.  ค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน  227,000 บาท 
                               รวมทั งสิ น  787,000 บาท เพื่อมาตั งจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
                               จัดซื อรถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ขนาดกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
                               แบบดับเบิ ลแค๊ป จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 787,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) มีคุณลักษณะ- 
                               เฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ส านักงบประมาณ  
                               ตั งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  
                               หน้า 156 
นายกฯ                       ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯทุกท่านที่ได้ผ่านความเห็นชอบให้ อนุมัติให้โอนงบประมาณมาตั งจ่าย 
                               เปน็รายจ่ายใหม่ตามที่เสนอครับ 
ประธานฯ                   ต่อไปเป็นเรื่องที่ 3  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  
                                2558 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ขอเชิญเลขาฯ 
เลขาฯ                        ท่านประธานท่านผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านครับในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                                ไดด้ าเนินการบริหารงานที่เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี 2558-2560 ทั งจากงบประมาณคงจะ 
                                จัดบริการได้ไม่ครบถ้วน แต่ได้ด าเนินจากงบประมาณของ อปท.และหน่วยงานอื่นสนับสนุน เพื่อ 
                                ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือด าเนินการตามวิสัยทัศน์การ 
                                พัฒนาต าบลทุ่งคอก ให้เป็น “ทุ่งคอกเมื่อน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข บนพื นฐานความพอเพียง 
                                อยา่งยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั ง 5 ด้าน คือ โครงสร้างพื นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การ 
                                เมอืงและการบริหาร และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตามระเบียบกระทรวง  
                                 มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 เมื่อด าเนินการแล้วจะต้องมีการ 
                                 ติดตามและประเมินผลแผนในปีที่ผ่านมาด้วย ดังนี  
                                 1. แบบ 1 การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 1 คณะกรรมการ 
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                                   พัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ เราก็มีการด าเนินการตามขั นตอนทั ง 6 ข้อ ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนา 
                                 ท้องถิ่น ข้อ 7-18 จ านวน 12 ข้อก็ด าเนินการตามขั นตอนและวิธีการทั ง 12 ข้อ 
                                 แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน) 
                              ยุทธศาสตร์                      ปี 2558             ปี 2559            ปี 2560            รวม 
                                                             จ านวน    งบฯ    จ านวน    งบฯ   จ านวน    งบฯ   จ านวน    งบฯ 
                              1 ด้านโครงสร้างพื นฐาน        223   34,172,700  181  23,869,400  175   22,713,200 579   80,755,300 
                                  2 ด้านเศรษฐกิจ                    9       660,000     7     470,000       7       470,000    23     1,600,000 
                                  3 ด้านสังคม                      100    9,202,500   74   7,566,500    74    7,566,500   248   24,335,500 
                                  4 ด้านการเมืองการบริหาร       26    4,805,500     9    1,160,000    10    1,760,000    45    7,725,500 
                                  5  ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติฯ       14      710,000     14   1,160,000     13    1,010,000    41   2,880,000 
                                           รวม                       372  49,550,700  285  34,225,900   279  33,519,700  936 117,296,300 
                                         ยุทธศาสตร์                                       จ านวนโครงการ                                   จ านวนโครงการ 
                                         การพัฒนา            ที่เสร็จ         อยู่ระหว่างฯ       ยังไม่ฯ       ยกเลิก         เพิ่มเติม        ทั งหมด 
                                                                       จ านวน   ร้อยละ   จ านวน ร้อยละ     จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ  จ านวน รอ้ย 
                            1. โครงสรา้งพื นฐาน          75    33.63           -                   -               -               -           233  100 
                            2. เศรษฐกิจ                    4     44.44           -                   -               -               -              9   100 
                            3.  สังคม                       57    57.00           -                  -                -               -           100  100 
                            4.  การเมอืงและบริหาร     18    69.23           -                  -                -               -             26  100    
                            5.  อนุรักษ์ทรัพยากรณฯ์     7     50.00           -                  -                -              -             14  100   
                                        รวม               161    43.28            -                 -                -               -           372  100 
                            5.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 
                                              ยุทธศาสตร์                       งบปกติ                     เงินสะสม                         รวม 
                                                                        จ านวนเงิน     ร้อยละ      จ านวนเงิน    ร้อยละ        จ านวนเงิน   ร้อยละ 
                             1. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน     5,556,500      32.41         628,500     100          6,185,000   34.80 
                             2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ            131,450       0.77             -             -               131,450    0.74 
                             3. การพัฒนาสังคม                 5,575,183.88    32.52            -             -           5,575,183.88  31.37 
                             4. การพัฒนาด้านการเมืองการ   5,362,338.46    31.28            -             -           5,362,338.46  30.17 
                                บริหาร 
                             5. การพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาต ิ      518,080       3.02             -             -               518,080      2.92 
                                และสิ่งแวดล้อม  
                                              รวม                 17,143,552.34    100             -             -         17,772,052.34  100 
                         ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
                         6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2558 
                                                                                       ผลการด าเนินงาน                                งบประมาณ 
                                           โครงการ                    ด าเนินการ      อยู่ระหว่าง     ยังมิได้        งบประมาณ       งบประมาณ 
                                                                          เสร็จแล้ว       ด าเนินการ    ด าเนินการ         ที่ได้รับ          ท่ีเบิกจ่าย 
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                             เงินอุดหนุน ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน        /               -               -               115,250          115,250 
                             ชุมชนต าบลทุ่งคอก 
                             เงินอุดหนุน เบี ยยังชีพ                        /                -              -            12,261,000      12,053,300      
                             เงินอุดหนุน เบี ยยังชีพผู้พิการ               /                -              -              1,831,200       1,795,800 
                             เงินอุดหนุน เงินเดือนครูผูดู้แลเด็ก          /                -              -              1,010,200          923,368 
                             เงินอุดหนุน ค่าตอบแทนประกันสังคม     /                -              -                 491,046          469,790 
                             และเงินเพิ่มค่าครองชีพ 
                             เงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน       /                -              -                 219,300          219,300 
                             เงินอุดหนุน สื่อการเรยีนการสอน          /                -              -                 266,000          266,000 
                             เงินอุดหนุน โครงการป้องกันและ          /                -              -                   38,000           38,000 
                             แก้ไขปัญหายาเสพติด 
                             เงินอุดหนุน โครงการก่อสร้างถนน         /                -              -               1,121,883       1,116,000 
                             คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 11        
                             เงินอุดหนุน โครงการก่อสร้างถนน         /                -              -               1,765,000       1,765,000 
                             คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 9       
                             เงินอุดหนุน โครงการเสรมิผิวจราจร         /                -              -             1,314,000       1,314,000 
                             แอสฟัลทต์ิก  หมู่ที่ 6       
                             เงินอุดหนุน โครงการเสรมิผิวจราจร         /                -              -             1,902,000       1,902,000 
                             แอสฟัลทต์ิก  หมู่ที่ 1       
                             เงินอุดหนุน โครงการเสรมิผิวจราจร         /                -              -             2,364,000       2,364,000 
                             แอสฟัลทต์ิก  หมู่ที่ 15       
                             เงินอุดหนุน เงินรางวัลองค์กรปกครอง      -                 /             -           1,422,222.22          - 
                                                               รวม                                                       26,121,101.22   24,341,808 

                            ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
                                       1.   จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอแก่การด าเนินการ 
                                       2.   บุคลากรไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
                                       3.   พื นทีไม่อ านวยต่อการด าเนินการ                          

                        แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
                        ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
                         1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก.... 
                         2.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ........พฤศจิกายน  2558 …. 
                         ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2558 
                         3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
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                                                                                                                          จ านวนโครงการ 
                                                     ยุทธศาสตร์                                          จ านวนโครงการ           จ านวนโครงการ 
                                                                                                            ที่ปรากฏอยู่ในแผน             ท่ีได้ปฏิบัต ิ
 
                         1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน                                                  223                          75 
                         2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                                             9                            4 
                         3. การพัฒนาสังคมและเสริมสรา้งความเข้มแขง็ของชุมชน                       100                          57 
                         4. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร                                               26                          28 
                         5.  การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                        14                           7 
                                                           รวม                                                    372                         161 
                         ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
                     4. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
                                                            ประเด็น                                  พอใจมาก       พอใช้        ไม่พอใจ 
                          1.  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม          27.51%        70.32%        2.17% 
                          2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม   27.15%        67.01%        5.84% 
                          3.  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/          21.95%        71.90%        6.15% 
                               กิจกรรม 
                          4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม                  17.12%        69.46%      13.42% 
                          5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม                           23.56%        68.19%       8.25% 
                          6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด                            21.58%        69.65%       8.77% 
                          7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา                21.87%        69.28%       8.85% 
                          8.  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน      27.20%        65.60%       7.20% 
                          9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รบัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม          17.18%        78.71%       4.11% 
                                                                ภาพรวม                                      22.79%        70.01%       7.20% 
                          5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
                       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
                       1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
                                                          ประเด็น                                                   คะแนนความพึงพอใจ 
                                                                                                                          ( เต็ม 10 คะแนน ) 
                           1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม                                                8.7 
                           2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม                                              8.5 
                           3.  มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม                                                  7.9 
                           4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม                                                       7.8 
                           5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม                                                                8.1 
                           6.  การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด                                                                 8.9 
                           7.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา                                                     8.1 
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                           8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม                                              8.7 
                                                        ภาพรวม                                                                                  8.34 
                          ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
                        1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
                                                          ประเด็น                                                   คะแนนความพึงพอใจ 
                                                                                                                          ( เต็ม 10 คะแนน ) 
                           1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม                                               7.9 
                           2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม                                             8.1 
                           3.  มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม                                                 7.6 
                           4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม                                                      7.6 
                           5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม                                                               7.8 
                           6.  การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด                                                                7.9 
                           7.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา                                                    8.2 
                           8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม                                              8.1 
                                                        ภาพรวม                                                                                  7.90 
                       ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม 
                        1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
                                                          ประเด็น                                                   คะแนนความพึงพอใจ 
                                                                                                                          ( เต็ม 10 คะแนน ) 
                           1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม                                               8.4 
                           2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม                                             8.2 
                           3.  มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม                                                 8.3 
                           4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม                                                      8.4 
                           5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม                                                               8.2 
                           6.  การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด                                                                8.6 
                           7.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา                                                    8.5 
                           8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม                                              8.9 
                                                        ภาพรวม                                                                                  8.44 
                        ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
                        1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
                                                          ประเด็น                                                   คะแนนความพึงพอใจ 
                                                                                                                          ( เต็ม 10 คะแนน ) 
                           1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม                                               8.4 
                           2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม                                             7.9 
                           3.  มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม                                                 8.3 
 
 
 
 
 
 
 



-11- 
 

                           4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม                                                      8.1 
                           5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม                                                               7.8 
                           6.  การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด                                                                8.4 
                           7.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา                                                    8.3 
                           8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม                                              8.8 
                                                        ภาพรวม                                                                                  8.25 
                       ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                        1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
                                                          ประเด็น                                                   คะแนนความพึงพอใจ 
                                                                                                                          ( เต็ม 10 คะแนน ) 
                           1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม                                               7.7 
                           2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม                                             7.6 
                           3.  มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม                                                 8.1 
                           4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม                                                      8.1 
                           5.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม                                                               8.2 
                           6.  การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด                                                                8.4 
                           7.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา                                                    7.9 
                           8.  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม                                              8.2 
                                                        ภาพรวม                                                                                  8.03 
                            รายละเอียดแนบท้ายการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาต าบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
                            1.  การด าเนินการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                      โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
                      1.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 1 – 16  (จ านวน  43  สายทาง)  
       เป็นเงิน     1,520,000   บาท 

                     2.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่งหมู่ที่ 2  เป็นเงิน         92,900 บาท 
                     3.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่งหมู่ที่  3  (จ านวน  2  สายทาง)   

      เป็นเงิน  119,600 บาท 
                     4.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่งหมู่ที่  5  เป็นเงิน   69,300 บาท 
                     5.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่งหมู่ที่  6 เป็นเงิน 92,500 บาท 
                     6.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่งหมู่ที่  12 เป็นเงิน 80,900 บาท 
                     7.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่งหมู่ที่  13 ( จ านวน  3  สายทาง ) เป็นเงิน  
                142,500 บาท 
                     8.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่งหมู่ที่  14 เป็นเงิน 88,800 บาท 
                     9.  ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมเกลี่ยแต่งหมู่ที่  15 เป็นเงิน 86,700 บาท 

                    10.  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างห้องน  าบรเิวณระบบผลิตน  าประปาหมู่ที่ 3,6 เป็นเงิน  90,000  บาท 
                               11.  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างห้องน  าโรงทอผ้าบ้านโป่ง  หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 80,000 บาท 
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                  12.  ค่าใช้จ่ายโครงการขุดร่องส่งน  าประปา  หมู่ที่  12 เป็นเงิน 390,000 บาท 
                  13.  ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน  า  หมู่ที่  2 เป็นเงิน  89,000 บาท 
                  14.  ค่าใช้จ่ายโครงการขุดลอกร่องส่งน  า  หมู่ที่  13  เป็นเงิน  38,000 บาท 
                  15.  ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาถางป่าข้างทางถนนลาดยาง  เป็นเงิน   91,000  บาท 
                  16.  ค่าใช้จ่ายโครงการปรับเกรดถนน เป็นเงิน  115,300 บาท 

                 17.  จ่ายขาดเงินสะสมโครงการจ้างเหมาขยายท่อเมนประปา หมู่ที่  1,2 เป็นเงิน 90,600  บาท 
                 18.  จ่ายขาดเงินสะสมโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประตูน  าและวางท่อระบายน  า คสล. พร้อมบ่อพักและฝาปิดและ 
             ขุดร่องน  าเข้าสระน  าดิบระบบประปา  หมู่ที่ 3 เป็นเงิน       341,600  บาท 
                 19.  จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกคูระบายน  า  หมู่ที่ 8  เป็นเงิน  73,200  บาท 
                 20.  จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายท่อเมนประปา  หมู่ที่ 5  เป็นเงิน  28,100 บาท 
                 21.  จ่ายขาดเงินสะสมโครงการขยายท่อเมนประปา  หมู่ที่  2 เป็นเงิน 95,000  บาท 

                             อยู่ระหว่างด าเนินการ 
                  22.  ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน เป็นเงิน  2,450,000 บาท 
                       2.  การด าเนินการด้านเศรษฐกิจ 
                 1.  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและประชาชนต าบลทุ่งคอก เป็นเงิน 30,000  บาท 
                            2.  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพ่ึงตนเอง เป็นเงิน 21,000  บาท 
                3.  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและส่งเสริมชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ( ท าการเกษตรทฤษฎีใหม ่) 
                            เป็นเงิน 450 บาท 
                       3. การด าเนินการพัฒนาสังคม 
                 ด้านเสริมสร้างและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  
                 1.  อุดหนุนโครงการรวมพลังแผ่นดินต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพตดิอย่างยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรี (ศต.สจ.) เป็นเงิน    
                         50,000  บาท 
                 2.  ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายเยาวชนรักประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพตดิ เป็นเงิน  50,000 บาท 
                 3.  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาต ิ เป็นเงิน 40,000 บาท 

                4.  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกยีรติวันแม่และกิจกรรมส่งเสริมบทบาทสตร ี เป็นเงิน  69,878  บาท 
                 5.  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเป็นเงิน  23,000 บาท 
                 6.  ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ต่อตา้นการกระท าความรนุแรงต่อเด็กและสตร ี เป็นเงิน  20,000 บาท 
                 7.  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเด็กกลุ่มเปราะบางทางสังคม เป็นเงิน  40,000  บาท 
                 8.  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคเอดส์และสตรตีั งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นเงิน   30,000 บาท 
                 9.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นเงิน 162,120  บาท 
               10.  จัดซื อถังน  ายาดบัเพลิง เป็นเงิน  14,400  บาท 
               11.  จัดซื อกรวยจราจร พร้อมแถบแสงสะท้อน เป็นเงิน  27,500 บาท 
                ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและคนชรา 
                 1.  จ่ายเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ปีงบประมาณ 2558  รายละ 500 บาท ต่อเดือน  เป็นเงิน 137,500 บาท 

                2.  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและสุขภาพผู้สูงอาย ุเป็นเงิน 220,900 บาท 
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                3.  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมสันทนาการและกีฬาผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นเงิน 49,478 บาท 
                ด้านส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ 

                 1.  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี  2558   เป็นเงิน    50,000  บาท 
                 2.  จัดสรรเงินโครงการอาหารกลางวันและอาหารว่าง  อาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                           ต าบลทุ่งคอก  ดังนี  
          -  เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ.    เป็นเงิน      1,854,000   บาท 
          -  จัดซื ออาหารเสรมิ (นม) สพฐ.               เป็นเงิน     769,409.40   บาท 
          -  ค่าอาหารกลางวันของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน        468,900   บาท 
          -  ค่าอาหารเสริม (นม)  ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน     177,011.48 บาท 
                 3.  จัดซื อหนังสือแบบเรียนให้เด็กเล็กส าหรับ ศพด.อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน           25,800   บาท 
                 4.  ค่าจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรยีนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน       27,600 บาท 
                 5.  ค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน เป็นเงิน          16,800 บาท 
                 6.  จัดซื อวัสดุเครื่องแต่งกายส าหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน          18,000 บาท 
                 7.  ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศ ประชุม และชี แจงครแูละผูป้กครอง เป็นเงิน         12,218 บาท 
                 8.  จัดซื อท่ีนอนส าหรับเด็ก ศพด. อบต.ทุ่งคอก  เป็นเงิน            25,200 บาท 
                 9.  จัดซื อวัสดุดนตร ี     เป็นเงิน            15,000 บาท 
               10.  ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาปรับปรุง ศพด.บา้นหนองวัลย์เปรียง  เป็นเงิน          17,900 บาท 
               ด้านส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันและระงับโรคตดิต่อ 
              1.  จัดซื อน  ายาพ่นฆ่ายงุและทรายอะเบท   เป็นเงิน         99,000   บาท 
              2.  อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน  เป็นเงิน        120,000   บาท 
              3.  อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งคอก ตามบันทึกข้อตกลง เป็นเงิน   271,100  บาท 
              4.  ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก   เป็นเงิน          29,950   บาท 
              5.  ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเครือข่ายผู้ท างานด้านสุขภาพ  เป็นเงิน          21,700 บาท 
              6.  จัดซื อเครื่องพ่นละอองฝอย    เป็นเงิน          70,000 บาท 
              ด้านส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
              1.  ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน อปท. อ าเภอสองพี่น้อง ครั งท่ี 16 “บางตาเถรเกมส์”  
   เป็นเงิน        200,000   บาท 
              2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาภายในต าบลทุ่งคอกต่อต้านยาเสพติด เป็นเงิน    100,000   บาท 
              3.  ค่าจัดซื ออุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาต าบลทุ่งคอก  เป็นเงิน         98,492 บาท 
              ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
             1.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญทางราชการและวันส าคัญทางศาสนา  เป็นเงิน  8,827   บาท 
             2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีวันสงกรานต์   เป็นเงิน 50,000  บาท 
             3.  อุดหนุนโครงการจัดงาน “เย็นท่ัวหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจ าปี  2558 เป็นเงิน 20,000  บาท 

            4.  อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี  2558 เป็นเงิน 40,000 บาท 
             5.  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เป็นเงิน  2,000  บาท 
             6.  ค่าใช้จ่ายโครงการบวชชีพราหมณ์เนกขัมปฏิบัติ เป็นเงิน 30,000  บาท 
             7.  อุดหนุนท่ีท าการ อ.สองพี่น้อง ในการจัดงานพระราชพิธี เป็นเงิน  1,500 บาท 
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                      4.  การด าเนินการด้านการเมือง  การบริหารงาน 
              1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างเข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนา 
                       ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เป็นเงิน  281,300  บาท 
              2.  การศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และ 
                       ผู้น าชุมชน เป็นเงิน       355,950  บาท 
             3.  อุดหนุน อบต.บางพลับในการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ระดับอ าเภอสองพี่น้อง เป็นเงิน  20,000  บาท 
             4.  สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมและแผนชุมชน  เป็นเงิน        58,681   บาท 
             5.  จัดท าเอกสารแนะน าและรายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต.ทุ่งคอก ป้ายโฆษณาและเอกสารเผยแพรต่่าง ๆ 
             เป็นเงิน         3,000 บาท 
             6.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน                                    เป็นเงิน     211,941.30 บาท 
             7.  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                            เป็นเงิน     119,083.93   บาท 
             8.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ                         เป็นเงิน            57,758   บาท 
             9.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                          เป็นเงิน          307,138  บาท 
           10.  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                 เป็นเงิน          159,560   บาท 
           11.  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว                                                 เป็นเงิน           63,840   บาท 
           12.  ค่าวัสดุก่อสร้าง                                                              เป็นเงิน         461,098     บาท 
           13.  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                      เป็นเงิน          29,870     บาท 
           14.  วัสดุการประปา                                                             เป็นเงิน          167,255    บาท 
           15.  เงินส ารองจ่าย                                                             เป็นเงิน            43,140    บาท 
           16.  เงินสมทบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น                     เป็นเงิน          278,481    บาท 
           17.  ค่าสาธารณูปโภค                                                           เป็นเงิน   1,202,852.23    บาท 
           18.  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                  เป็นเงิน          46,480      บาท 
           19.  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                      เป็นเงิน            9,340 บาท 
           20.  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์    เป็นเงิน         738,560 บาท 
           21.  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุ/ครุภัณฑ์ส านักงาน   เป็นเงิน         282,780 บาท 
           22.  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัสดุ/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นเงิน         362,300 บาท 
           23.  จัดซื อรถจักรยานยนต์     เป็นเงิน         37,000 บาท 
           24.  ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน     เป็นเงิน           2,930 บาท 
           25.  จัดซื อกล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า   เป็นเงิน          34,000 บาท 
           26.  จัดซื อล้อวัดระยะทาง     เป็นเงิน            8,000 บาท 
           27.  จัดซื อพัดลมอุตสาหกรรม     เป็นเงิน          20,000 บาท  

                5. การด าเนินการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            1.  ค่าวัสดุการเกษตร       เป็นเงิน           12,280      บาท 
            2.  ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น     เป็นเงิน          466,550     บาท 
            3.  จ้างเหมาขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช     เป็นเงิน           34,600      บาท 
            4.  โครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกียรต ิ    เป็นเงิน               450 บาท 
            5.  จัดกิจกรรมรักษ์แม่น  าล าคลอง    เป็นเงิน               450 บาท 
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                  6.  โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลมิพระเกียรต ิ   เป็นเงิน               450 บาท 
                  7.  โครงการคัดแยกขยะและน าไปใช้ประโยชน ์   เป็นเงิน             3,300 บาท 

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                ตามบัญชีสรุปที่แจกให้ท่านแล้วขอให้ดูตามเลย 
                ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
                ภารกิจที่ 1 การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน 
                1.1  ถนนคอนกรตี/ลาดยาง ในความรับผดิของของ อบต. ท่ีได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นชั นท่ี 4    สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
                  1.2  ถนนคอนกรีต/ลาดยาง ท่ีไดม้าตรฐานทางหลวงท้องถิ่นชั นท่ี 4 ที่ได้รับการซ่อมบ ารุงปกติตามก าหนดเวลา    สูงกว่า 
                   ค่าเป้าหมาย 
                  1.3 ถนน ที่ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นชั นท่ี 5 ของ อบต. ท่ีได้รับการซ่อมบ ารุงปกตติามก าหนดเวลา  สูงกว่าค่า 
                   เป้าหมาย 
                   ภารกิจที่ 2  น้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                  2.1  การจัดเตรียมน  าสะอาดเพื่อบริการประชาชน ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
                  2.2  การเตรยีมแหล่งน  าเพื่อการเกษตร สูงกว่าค่าเปา้หมาย 
                  2.3  แม่น  า คลอง ห้วย ท่ีได้รับการขุดลอกหรือปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์อย่างเตม็ศักยภาพ  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
                  2.4  สระ บ่อ บึง ที่ได้รับการขุดลอกหรือปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์อย่างเตม็ศักยภาพ  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
                  ภารกิจที่ 3 การจัดให้มีหรือบ ารุงรักษาไฟฟ้าและแสงสว่าง 
                  3.1  ถนนสายหลักมีความส่องสวา่ง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
                  3.2  ถนนสายรองมีความส่องสวา่ง   สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
                  3.3  ทางแยก ทางร่วมมีความส่องสว่าง ไม่มีบริการสาธารณะ 
                  3.4  วงเวียน ทีมีสัญญาณไฟฟ้าจราจรมีความสอ่งสว่าง   ไม่มีบริการสาธารณะ 
                  3.5  สวนสาธารณะหรือสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจมีความส่องสว่าง   ไม่มีบริการสาธารณะ 
                  3.6  บริเวณตลาด (ในอาคาร) มีความส่องสว่าง  ไม่มบีริการสาธารณะ 
                  3.7  บริเวณลานตลาด (นอกอาคาร) มีความส่องสว่าง ไม่มีบริการสาธารณะ 
                  3.8  สนามเด็กเล่นมีความส่องสวา่ง ไม่มีบริการสาธารณะ 
                  3.9  ลานจอดรถสาธารณะมีความส่องสว่าง ไม่มีบรกิารสาธารณะ 
                  3.10  สนามกีฬาหรือลานกีฬามคีวามส่องสว่าง  ไม่มบีริการสาธารณะ 
                  3.11  สะพานมีความส่องสว่าง ไม่มีบริการสาธารณะ 
                  3.12  จ านวนสะพานลอยคนข้ามที่มคีวามส่องสว่าง  ไม่มีบริการสาธารณะ 
                  ภารกิจที่ 4 งานวิศวกรรมจราจร 
                  4.1  การซ่อมแซมป้ายจราจร อุปกรณ์อ านวยความสะดวก หลักกิโลที่ช ารุดเสยีหาย ไมม่ีบริการสาธารณะ 
                  4.2  การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื นทางที่เสื่อมสภาพ  ไม่มีบริการสาธารณะ 
                  4.3  การแก้ไขสญัญาณจราจร ที่มีปัญหา ( อาทิ ดับ กระพริบ ค้าง จังหวะผดิปกติ ) ให้สามารถใช้งานได้ปกติ  
                  ไม่มีบริการสาธารณะ 
                ด้านที่ 2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
               ภารกิจที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
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                   5.1  การส่งเสรมิอาชีพและสรา้งรายได้ให้แก่สตรี  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
                    5.2  การรวมกลุม่อาชีพ การสร้างและขยายเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาสตรีอยา่งตอ่เนื่อง  
                    การพัฒนาในอนาคต 
                    5.3  การพัฒนาฝมีือในการประกอบอาชีพให้สตรี สงูกว่าค่าเป้าหมาย 
                    5.4  มีสตรีเข้าร่วมเป็นประธานคณะกรรมการในกิจการสาธารณะตามหน้าที่ของ อบต. สูงกว่า 
                     ค่าเป้าหมาย 
                  ภารกิจที่ 6  การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
                    6.1  เด็กเล็กในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับอาหารเสรมิ(นม) หรืออาหารเสริมอื่นๆ  เท่ากับค่าเป้าหมาย 
                    6.2  เด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาได้รบัอาหารเสริม(นม) หรืออาหารเสรมิอื่นๆ   
                    เท่ากับค่าเป้าหมาย 
                    6.3  เด็กในสถานศึกษาสังกัดของ อบต.ไดร้ับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคณุค่าทางโภชนาการ  ไม่มี 
                    บริการสาธารณะ 
                    6.4  กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่บดิามารดาในการเลี ยงดูบุตร  เท่ากับค่าเป้าหมาย 
                    6.5  การจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานขั นพื นฐาน  เท่ากับค่าเป้าหมาย 
                    6.6  เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาสที่มีความประสงค์จะไดร้ับการศึกษาสามารถไดร้ับ 
                    การศึกษาขั นพื นฐานทั งในระบบ นอกระบบ หรือตามอัธยาศัย  ไม่มีบริการสาธารณะ 
                    6.7  เด็กและเยาวชน (ทั งในระบบและนอกระบบการศึกษา) มีการรวมกลุม่เพื่อจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
                    ที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
                    6.8  เด็กและเยาวชน (ทั งในระบบและนอกระบบการศึกษา) เข้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนา สูงกว่า 
                    ค่าเป้าหมาย 
                    6.9  เด็กและเยาวชน (ทั งในระบบและนอกระบบการศึกษา) เข้าร่วมกจิกรรมการเล่นกีฬาและ 
                    ออกก าลังกาย   เท่ากับค่าเป้าหมาย 
                  ภารกิจที่ 7 การส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ 
                    7.1  ผู้สูงอายตุ้องได้รับการส่งเสรมิและคุ้มครองใน 3 เรื่องดังนี  1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านครอบครัวและ 
                    ที่อยู่อาศัย 3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  เท่ากับค่าเป้าหมาย ต้องได้รบัการพัฒนาและ 
                    สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
                    7.2  ผู้สูงอายตุ้องได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสรมิให้มีรายได้ มีงานท า หรือการประกอบอาชีพใน 2 เรื่อง 
                    ดังนี  1) ด้านการมีรายได้ 2) ด้านการมีงานท าและประกอบอาชีพ เท่ากับค่าเป้าหมาย และการพัฒนา 
                    ในอนาคต 
                    7.3  ผู้สูงอายตุ้องได้รับการส่งเสรมิให้มีส่วนร่วมทางสังคมได้แก่ 1) การมีกลุ่ม ชมรมหรือสมาคมผูสู้งอาย ุ
                    2) มีการจัดกิจกรรมกลุม่การรวมกลุม่ ชมรม หรือสมาคมผูสู้งอายุท่ีได้รับการสนับสนนุ สูงกว่าค่า 
                    เป้าหมาย 
                ภารกิจที่ 8  การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนพิการให้สามารถพึ่งตนเองได้ 
                 8.1  คนพิการทุกประเภทคนพิการได้รับการตรวจสขุภาพประจ าปี         ไม่มีบริการสาธารณะ 
                   8.2  คนพิการได้รบัการศึกษาขั นพื นฐาน   ไมม่ีบรกิารสาธารณะ 
                   8.3  คนพิการได้รบัการพัฒนาทักษะอาชีพอย่างเหมาะสม       ไม่มีบริการสาธารณะ 
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                          8.4  คนพิการเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชีพ  เท่ากับค่าเป้าหมาย 
                          8.5  คนพิการได้รับการจดทะเบียนคนพิการ   เท่ากับค่าเป้าหมาย 
                          8.6  ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการในชุมชน   เท่ากับค่าเป้าหมาย 
                          8.7  อาคารส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี การจัดท าห้องน  า ทางลาดและที่จอดรถส าหรับคนพิการ  
                          ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
                          8.8  ระบบอาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการในชุมชนอย่าต่อเนื่อง  ไม่ได้ด าเนินการ 
                          ภารกิจที่ 9  การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
                          9.1  การจ่ายเบี ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ยากจน หรือถูกทอดทิ ง ไม่มีผู้อุปการะและไม่สามารถประกอบอาชีพเลี ยง 
                          ตนเองได้   เท่ากับค่าเป้าหมาย 
             ภารกิจที่ 10  การสาธารณสุขมูลฐาน 
                         10.1  การด าเนินการของ อบต.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านโภชนาการ 1) การให้ความรู้ 2) การเฝ้าระวัง 3) 
                          การแก้ไขภาวะทุพโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี  อยู่ระหว่างการพัฒนาในอนาคต 
                         10.2  การด าเนินการของ อบต.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการแก้ไข/ป้องกันโรคตดิต่อ ดังต่อไปนี  1) จัดวัสดุ 
                          อุปกรณ์และหรือหางบประมาณในการด าเนินงานป้องกันโรคติดต่อ 2) กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคตดิต่อ 
                          ที่ส าคัญในอนาคต    เท่ากับค่าเป้าหมาย 
                          10.3  การด าเนินการของ อบต.ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านสุขภาพเด็กและสตรี   อยู่ระหว่างการพัฒนาในอนาคต 
                          10.4  การด าเนินการของ อบต.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมในกิจกรรเผยแพรค่วามรู้ การลดมลภาวะ 
                          และส่งเสรมิอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน   สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
                          ด้านที่ 3  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       ภารกิจที่ 11 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                          11.1  การจัดกิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภยั    เท่ากับค่าเป้าหมาย 
                          11.2  จ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน  ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
                          11.3  การบูรณะฟื้นฟูสภาพชีวิต ความเป็นอยู ่และจิตใจท่ีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ  เท่ากับค่าเป้าหมาย 
                          11.4  การให้ความรู้เกีย่วกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัแก่เจ้าหนา้ที่ อบต.และประชาชน อยู่ระหวา่งพัฒนา 
                           ในอนาคต                 
                           ภารกิจที่ 12  การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 
                           12.1  การป้องกันปัญหายาเสพติด      อยู่ในช่วงการพัฒนาในอนาคต 
                           12.2   การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด   อยู่ในช่วงการพัฒนาในอนาคต 
                           12.3  การดูแลและตดิตามภายหลังบ าบัดรักษาเพื่อป้องกันมิให้ผู้ผ่านการบ าบดักลับไปเสพซ  า  อยู่ในช่วงการพัฒนา 
                            ในอนาคต 
                            ด้านที่ 4 การวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
                       ภารกิจที่ 13 การท่องเที่ยว 
                            13.1   การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว  อยู่ในช่วงการพัฒนาในอนาคต 
                            13.2   การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพยีง  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
                            ด้านที่ 5 การบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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                         ภารกิจที่ 14  การรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บขนและการด าจัดขยะมูลฝอย 
                        และสิ่งปฏิกูล 
                         14.1  การจัดท าฐานข้อมลูเพื่อวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   เท่ากับค่าเป้าหมาย 
                             14.2  การรณรงค์ลดอัตราการเกดิขยะมูลฝอยในเขต อบต.โดยการส่งเสริมครวัเรือนในการคัดแยกขยะและการ 
                             ส่งเสริมให้น ากลับมาใช้ประโยชน์  อยู่ในช่วงการพัฒนาในอนาคต 
                             14.3   การส่งเสริมครัวเรือในเขต อบต.ในการคัดแยกขยะก่อนทิ ง อยู่ในช่วงการพัฒนาในอนาคต 
                             14.4   การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย   ไมม่บีริการสาธารณะ 
                             14.5   มีสถานท่ีก าจัดขยะและหรือมสีถานที่ฝังกลบขยะมลูฝอย  ไม่มบีริการสาธารณะ 
                             14.6   การเฝา้ระวังและตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจสอบคุณภาพน  าใต้ดินบริเวณรอบสถานท่ี 
                             ก าจัดขยะมูลฝอย  ไมม่ีบริการสาธารณะ 
                             14.7  การเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล  เท่ากับค่าเป้าหมายข้ามา 
                        ภารกิจที่ 15  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                          15.1  การจัดการรณรงค์ การปลูกต้นไม้และการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื นท่ีสีเขียวในเขต อบต. อยู่ในช่วง 
                              การพัฒนาในอนาคต 
                             ด้านที่ 16  ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                        ภารกิจที่ 16  การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                        16.1  การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบทอด ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
                             ภายในจังหวัด มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าครั งละ 300 คน  สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
                             ทั งนี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนดจึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ             เลขาฯได้รายงานให้สภาฯทราบแล้ว ถือว่าทุกท่านรับทราบ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมรับทราบการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  
                           2558 
ประธานฯ              ต่อไปเป็นการพิจารณาเรื่องไปขอเชิญเลขาฯ 
เลขาฯ                   ในระเบียบวาระการประชุมมีบรรจุเรื่องการขอจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แต่เนื่องจาก 
                          เรื่องส่งเข้ามาให้ช่างช้าและประมาณการราคาให้ไม่ทันจึงไม่สามารถน ามาพิจารณาในคราวนี ได้จึงไม่มี 
                          การพิจารณาในคราวนี  
                          เรื่องต่อไปเป็นเรื่องการเตรียมการแก้ไขปัญหาน  าอุปโภคบริโภค 
เลขาฯ                   เนื่องจากปีที่ผ่านมาและปีนี ได้เกิดปัญหาภัยแล้งชลประทานไม่สามารถส่งน  าให้ใช้ได้ตลอดเวลามีการ 
                          จัดเวรการส่งน  าของโครงการแม่กลองใหญ่ทั งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาส าหรับแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้ายในพื นที่ 
                           โครงการพนมทวน โครงการสองพ่ีน้อง และโครงการบางเลน จะได้รับน  า 7 วันหยุด 14 วันซึ่งน  า 
                           จะผ่านเข้ามาแต่ละคลองต่างๆจะได้รับน  า 3 วันเว้น 18 วัน โดยตลอด ซึ่งน  าส าหรับผลิตน  าประปา 
                          ของ อบต.ทุ่งคอกมี 4 จุด บริหารเอง 3 จุด หมู่บ้านบริหาร 1 จุดคือ ประปาหมู่ที่ 3 (คลอง 8) ประปา 
                          หมู่ที่ 12 (คลอง 8 และครองระบาย) ประปาหมู่ที ่9 ( คลอง8 ซ 2 ซ) และประปาหมู่ที่ 6 (คลอง 5) 
                          ในส่วนของประปาหมู่ที่ 3 คงรับวิกฤตได้ส่วน หมู่ที่ยังคงเป็นปัญหาคือหมู่ 6 มีสระน  าเล็กใช้ได้ 
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                          ประมาณ 10 วัน แผนส ารองต้องใช้น  าจากคลองน  าทิ ง ต้องหาพื นที่ขุดสระน  าเพ่ิมเติมอีกสัก 4-5 ไร่ 
                          จึงจะเพียงพอกับการรองรับภาวะวิกฤต หมู่ที่ 9 ก็ต้องแก้ไขโดยท าทางน  าเข้าสู่สระกักเก็บน  าดิบ 
                          ให้ใหญข่ึ นเพ่ือจะได้ไม่ต้องแย่งน  ากับประชาชนและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการสูบ ส่วนหมู่ที่ 12 ใช้น  า 
                          จากคลองทิ งผันน  าลงไปเท่าไรชาวนาก็แย่งไปใช้หมดประกอบกับประปาตัวเดียวใช้ 4 หมู่บ้านท าให้ 
                          ก าลังการผลิตไม่เพียงพอ แผนส ารองจะต้องสร้างประปาเพ่ิมเติม 1 ตัวและเล็งเห็นว่าประปาหมู่ที่ 12  
                          ต้องพ่ึงน  าจากคลองทิ งน  าทั งสิ น จึงเห็นว่าการจัดหาพื นที่ข้างคลอง ร 5 สัก 1 ไร่เพื่อเป็นที่ก่อสร้าง 
                          ประปาแห่งใหม่โดยใช้คลอง ร 5 เป็นสระเก็บน  าไปในตัว ดีกว่าไปหาซื อที่ดินบริเวณข้างวัด 3-4 ไร่  
                          ต้องเสียทั งค่าซื อที่ดินและเสียค่าขุดอีก ส่วนการเจาะบ่อบาดาลคงเป็นทางเลือกสุดท้ายแต่ได้ของบจาก 
                          ส านักงานทรัพยากรน  าจังหวัดสุพรรณบุรีไปแล้วทั ง 3 แห่ง และหากการด าเนินการตามขั นตอนแล้วจะ 
                          น าเข้าสูส่ภาฯให้ความเห็นชอบต่อไปจึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม           ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานฯ              ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือทราบ ขอเชิญเลขาฯ 
เลขาฯ                  1. การแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอสองพ่ีน้อง ครั งที่ 17  
                          บ่อสุพรรณเกมส์ จะจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 11 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีพิธีเปิดในวันที่ 12  
                          กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. มีกีฬา 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอลหญิง เซปัคตะกร้อ 
                          เปตองและหมากรุก อบต.ทุ่งคอกส่งแข่งทุกประเภทยกเว้นหมากรุกเราไม่มีนักกีฬา ในการแข่งขัน    
                          ครั งนี จะมีการแบ่งสมาชิกและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบช่วยกันดูแลจะให้กองการศึกษาท าค าสั่งให้ช่วยกัน 
                          รับผิดชอบครับ 
                            ฟุตบอล   ให้คุณนิคม จินดาวัฒนกิจ เป็นผู้จัดการทีม 
                            เซปัคตะกร้อ ให้คุณสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ เป็นผู้จัดการทีม 
                            วอลเลย์บอล ให้ปลัดฯ เป็นผู้จัดการทีม และ 
                            เปตอง ให้ คุณจ่าง  ใจกล้า เป็นผู้จัดการทีม 
                            ในวันเปิดการแข่งขันขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านไปร่วมพิธีเปิดด้วย 
                           2.  ขอรับบริจาคที่ดินใกล้กับคลองระบาย ร 5 อยู่ในเขตพื นที่หมู่ที่ 12 หรือพื นที่หมู่ที่ 15 เนื อท่ี 
                          ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ เพ่ือก่อสร้างประปาแห่งใหม่เพ่ิมก าลังการผลิตและขยายการให้บริการประชาชนหมู่ที่ 
                           11, 12,13 และ 15 ผู้สนใจจะบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ส านักปลัดฯ อบต.ทุ่งคอก หมายเลขโทรศัพท์ 
                           035-462882  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
                           3.  ขอรับบริจาคท่ีดินใกล้กับคลอง 5 อยู่ในเขตพื นที่หมู่ที่ 6 เนื อท่ีไม่น้อยกว่า 4-5 ไร่ ห่างจากสระ  
                           กักเก็บน  าประปาเดิมไม่เกิน 500 เมตร เพ่ือขุดสระกักเก็บน  าดิบส าหรับผลิตประปาหมู่ที่ 6 เพ่ิมเติม 
                           ผู้สนใจจะบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ส านักปลัดฯ อบต.ทุ่งคอก หมายเลขโทรศัพท์ 035-462882  
                            ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
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                            4.  การจัดการน  ารอบต่อไปได้รับแจ้งจากโครงการบางเลนว่ารอบนี น  าจะเข้าพื นที่โครงการบางเลน 
                            ตั งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2559 คลอง 8 จะได้รับน  าในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2559 อบต.ทุ่งคอก  
                            โครงการบางเลน ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยอ าเภอสองพ่ีน้อง และ อบต.บ่อสุพรรณ ท าท าความ 
                            ตกลงกันไว้ว่าเมื่อน  ามาจะส่งให้ อบต.ทุ่งคอกใช้ก่อน 1 วันแล้วใหบ้่อสุพรรณใช้เราได้รับค าชมจาก 
                            โครงการบางเลนว่าเราบริหารจัดการน  าได้ดี จากนโยบายผู้บริหารก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้น  ามา 
                            อยู่ในพื นท่ีมากท่ีสุด ส าหรับประปานั นก็ห่วงแต่หมู่ท่ี 9 เท่านั นหมู่ที่ 12 ไมต้องพูดถึงไว้แก้ไขทีหลัง 
                            เพราะแก้ไขยังไม่ได้เพราะชาวนาไม่ให้ความร่วมมือและประตูตรงโรงปลาล้าปิดน  าไม่อยู่ ส่วนหมู่ที่ 
                            6 เป็นคลอง 5 อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการสองพ่ีน้องไม่ค่อยมีปัญหาจะมีก็พื นที่กักเก็บเท่านั น 
                            ในการบริหารน  า อบต.ทุ่งคอกจะรับผิดชอบบังคับน  ามาเฉพาะคลอง 8 ส่วน  8ซ 1ซ , 8ซ 1ข , 8ซ   
                            2 ซ และ 8 ซ 2 ข ให้ผู้น าช่วยกันจัดคนดูแลด้วย น  าจะเข้าคลองวันที่ 5 ก.พ. 59 เวลา 16.00 น.  
                            จะมาถึงถนนลาดยางและล้นไปทุ่งเข็นประมาณตี 2 ระหว่างนี  อบต.จะเปิดน  าให้คลอง 8ซ 2ซ และ  
                             8 ซ 2 ข และจะเริ่มระบายน  าให้คลอง 8ซ 1ซ , 8ซ 1ข ตามล าดับ น  าจะเข้าถึงเป้าหมายประมาณ 
                             12.00 น. ของวันที่ 6 จากนั นจึงจะเริ่มปล่อยให้ประชาชนได้ใช้ถึงเช้าวันที่ 7 เวลา 06.00 น ตามท่ี 
                             ตกลงกับบ่อสุพรรณไว้ให้เป็นไปตามนี  
                             5  ส านักงาน ปปช.จะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาประเมินความโปร่งใสขององค์กร (ITA)  
                             ซึ่งยังไม่ทราบว่าเมื่อไร ทั งนักการเมือง เจ้าหน้าที่ที่ท างานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
                             กับ อบต. จากกลุ่มต่างๆ อีก 300 คน และเมื่อทราบก าหนดแล้วจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั ง 
                             6.  ที่ผ่านมา อบต.มีงบประมาณท่ีท าโครงการต่างๆไม่ว่าจะซ่อมแซมถนน ขุดลอกร่อง ฯ เพียงส่วน 
                             หนึ่งเท่านั นฝากท่านสมาชิกตรวจสอบดูซิว่าถนนหนทางในหมู่บ้านช ารุดเสียหายหรือไม่ร่องระบาย 
                             น  าเสน้ใดตื นเขินขอให้ท่านสมาชิกรวบรวมรายชื่อพร้อมค าร้องแนบมาให้กองช่างรวบรวมและ 
                             ประมาณการราคาให้เรียบร้อยแล้วจะเสนอขอจ่ายขาดเงินสะสมมาใช้ได้มิฉนั น สตง.จะมาไล่บี เอา 
                             และเรียกเงินคืน(ตกลงหนังสือสั่งการกับระเบียบใครใหญ่กว่าใคร)เอาเป็นว่าเพ่ือความสบายใจขอให้ 
                             ท าตามที่ผมบอกไม่ใช่เสนอกันมาลอยเท่านั นผมท าอะไรให้ไม่ได้ 
นายกฯ                    ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่อนุมัติให้โอนงบประมาณมาจัดซื อรถยนต์ส่วนกลางทดแทนคันเดิมซึ่ง 
                             บางคันก็หมดอายุการใช้งานก็จ าเป็นต้องจัดหาทดแทนกันไป 
                             เรื่องท่ี 2 เรื่องบริหารจัดการน  า อบต.ทุ่งคอกได้รับค าชมจากโครงการบางเลนในการบริหารจัดการ 
                             น  าเข้าพื นที่และเขาก็เอาเราไปเป็นตัวอย่าง ขอร้องผู้น าเป็นตัวอย่างและเสียสละที่สุดอย่าเป็นผู้ท า 
                             เสียเองเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็ขอร้องกันเดิมทีก็จะไม่ด าเนินการล็อคประตูปล่อยให้มาตามนั นก็กลัวจะ 
                             เป็นปัญหาในคราวต่อไปจะต้องท าให้เป็นระบบก็เพ่ือต้องการให้ประชาชนในพื นท่ีต าบลทุ่งคอกมาก 
                             ที่สุดเท่านั นไม่ได้หวงเพ่ืออะไรเพราะไม่อยากให้เหมือนกับปีที่ผ่านมาบอกว่ายังไม่ให้ใช้ๆก็เครื่องไป 
                             ตั งเมื่อทุ่งคอกท าได้บ่อสุพรรณก็ตัดโซ่ทันทีกุญแจที่คล้องไว้หายหมดเหลือแค่ 4 ลูก ทุกวันนี ลูก 
                             ก าพร้าแม่เลย พักเดียวน  าลดไม่ข้ามอาคารบังคับน  าเปิดเพียง 3-4 ประตูเท่านั นน  าจะไม่ข้ามจุดหลัง 
                             วัดทบักระดานและลดระดับทันทีจึงอยากจะสร้างระบบเอาไว้ 
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นายวิชาญ  บุญมาก  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 4 ขอบคุณท่านนายกและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกันท าให้ประชาชนเกษตรกร 
                             มีน  าใช้ในคราวที่แล้วได้รับน  าเต็มๆ และคราวนี ก็มีน  าหลงมาได้อย่างไรไม่รู้เมื่อ 2 วันที่แล้ว 
เลขาฯ                    ชี แจงว่าเหตุที่ได้น  ามาทั ง 3 วันเหลอืเฟือนั นเป็นเพราะชาวบ่อสุพรรณไม่ต้องการน  าเพราะก าลัง 
                            ตัดอ้อยไม่ต้องการน  าจึงเหลือมาให้เราทั งหมดในคราวนี ไม่แน่เพราะเริ่มการปลูกอ้อยแล้ว และ 
                            ที่น  าหลงมานั นไม่ใช่หลงแต่ชลประทานเปิดน  ามาเพ่ือเลี ยงคลองเวลาถึงก าหนดส่งน  า น  าจะยกตัว 
                            เร็วขึ นท าให้พ่ีน้องบ่อสุพรรณและทุ่งคอกบางส่วนได้ใช้น  าแล้ว 
นายสมศักดิ์  ใจซื่อ    ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9  ขอบคุณท่านนายกฯและเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือประปาหมู่ 9 อย่างเต็มที่และ 
                           ประชาชนคงจะไม่เดือดร้อนเรื่องน  าอุปโภคบริโภคและหวังว่าครั งนี ก็จะได้รับน าเช่นเดิม 
เลขาฯ                   ปัญหาเรื่องน  าประปาหมู่ 9 ทางชลประทานทราบแล้วปัญหาอยู่ที่อาคารบังคับน  าเราเจาะหมู่ที่ 4 
                           ไปแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาชลประทานจึงอนุญาตให้เจาะไปก่อนแล้วซ่อมที่หลังข้อส าคัญอย่าตัดเหล็ก 
                           ออกไปนะครับเวลาซ่อมจะได้ง่ายขึ นและจะเจาะเพ่ิมเส้นนี อีก 2 แห่งและหมู่ท่ี 14 ด้วย    
นางสีดา  จินดารัตน์ ส.อบต.ทุ่งคอกหมู่ที่ 1 แจ้งว่าที่ประชุมประชาคม ขอให้ อบต.ขุดลอกร่องน  าเร่งด าเนินการให้ด้วย 7  
                           ปีแลว้ไม่เคยได้  
นายกฯ                  ที่จริงก็ไม่อยากจะลอกให้เพราะจะลาน  าไว้บ้างไม่อย่างนั นน  าจะไหลทิ งหมด 
เลขาฯ                   เนื่องจาก ผช.ผญบ.พ่ึงเอามาส่งให้เมื่อวานบ่ายกองช่างคงค านวณให้ไม่ทันจึงเอาไว้คราวหน้าหาก 
                           จ าเป็นจริงหรืองบไม่มากก็จะใช้งบกลางเงินส ารองจ่ายไปด าเนินการให้เป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนต่อไป 
ประธานฯ              สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกก็เชิญ......ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ 
                         ปิดประชุม เวลา 12.30 น 
                                                          (ลงชื่อ) พ.อ.อ.การะเวก  สีทา    ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                                           ( การะเวก  สีทา ) 
                                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
 
                                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                               (ลงชื่อ)   ประพันธ์  ใจซื่อ            กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                       (  นายประพันธ์  ใจซื่อ   ) 
                               (ลงชื่อ)     สุทัศน์  เสียงโสม         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                       ( นายสุทัศน์  เสียงโสม  ) 
                               (ลงชื่อ)  เสกสรร  สวยล  า             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                       (  นายเสกสรร  สวยล  า   ) 
                                        


