
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2559 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

********* 
ผู้เข้าประชุม 
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ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
นายพยงค์  โตอาจ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
นางสีดา  จินดารัตน์ 
นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย   
นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน 
นายวิชาญ   บุญมาก 
นายเสกสรร  สวยล  า 
นายนิคม  จินดาวัฒนกิจ 
นายเสนีย์  ศิริพันธ์ 
นายทองอินทร์  ถมทองค า 
นายชลอ  แจ้งประจักษ์ 
นายนฤพล ม่วงจาบ 
นายล า  ด้วงเอ๊ียก 
นายสมศักดิ์  ใจซื่อ 
นายไร  เข็มทอง 
นายชา  สีนวล 
นายประพันธ์  ใจซื่อ 
นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ       
นายสุทัศน์  เสียงโสม 
นายพร้อย  ใจน  า 
นางบุญปลูก  รามจุล 

ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 7 
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 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 

สุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
พยงค์  โตอาจ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
สีดา  จินดารัตน์ 
วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย   
ธวัชชัย  เซี่ยงฉิน 
วิชาญ   บุญมาก 
เสกสรร  สวยล  า 
นิคม  จินดาวัฒนกิจ 
เสนีย์  ศิริพันธ์ 
ทองอินทร์  ถมทองค า 
ชลอ  แจ้งประจักษ์ 
นฤพล  ม่วงจาบ 
ล า  ด้วงเอ๊ียก 
สมศักดิ์  ใจซื่อ 
ไร  เข็มทอง 
ชา  สีนวล 
ประพันธ์  ใจซื่อ 
พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ       
สุทัศน์  เสียงโสม 
พร้อย  ใจน  า 
บุญปลูก  รามจุล 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
นายไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 

สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16 

สุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
ไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 

ผู้ไมเ่ข้าประชมุ 

1.  นายเพียง  ทองย้อย             สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 2     
2.  นายนิพนธ์  สัตยาสังสรรค์      สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 3       
3.  นายจ่าง  ใจกล้า                  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 6     
4. นายบุญมี  พัดแก้ว               สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 10 
5.  นายณัฏฐนันท์  พานิช           สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 11 
6.  นายสุชิน  ร าพึงจิตต์              สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 14    

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 นภัศวรรณ  แก้วตา 
5 นายสุรินทร์  ทาแดง จพง.ธุรการ สุรินทร์  ทาแดง 
6 นางสาวกาญจนา  วิหคโต ผช.จนท.ธุรการ กาญจนา  วิหคโต 
7 นางสาวสมทรัพย์  เจริญสุข แม่บ้าน  สมทรัพย์  เจริญสุข 

 
                 เลขานุการตรวจสอบองค์ประชุม เวลา 10.00 น. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกมาประชุม
ครบองค์ประชุม และเชิญนายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัยและเปิดประชุมตามล าดับต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ           แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ สภา อบต.ทุ่งคอก ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2559 
                       ไว้ 4 สมัย และบัดนี ถึงสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  
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                       พ.ศ. 2559 แล้วจึงได้เรียกประชุมในวันนี ซึ่งมีเรื่องต้องพิจารณาหลายเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                       ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2562) ตามท่ีท่านนายกฯได้ส่งเรื่องมาให้สภาฯพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 
ประธานฯ           ในครั งที่แล้วเป็นการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
                      และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเลขานุการสภาฯได้ท าส าเนารายงานการประชุมแจกทุกท่านแล้วเป็นไป 
                      ตามเอกสารที่แนบถ้าหากมีข้อความใดไม่ถูกต้องก็ขอให้เสนอแก้ไขในสภาฯได้ตลอดเวลา มีผู้ใดจะเสนอ 
                      ขอแก้ไขเชิญครับ......(ไม่มี).....ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไข จะขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควร 
                       รับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือครับ(สมาชิกยกมือทุกคน) 
มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สามัญ สมัยที่ 1  
                        ประจ าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 
ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติด่วน 
                        ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ            ตามท่ีฝ่ายเลขาฯแจ้งมาบรรจุไว้มี 3 เรื่อง 

1.  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 3 ปี ( พ.ศ.2560 – 2562 ) 
2.  พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมแก้ไขปัญหาเรื่องน  าอุปโภค-บริโภค 
ต่อไปขอเชิญเลขาครับ 

เลขาฯ                     ท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่าน 
                        ประธานได้แจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบแล้ว 
                        เรื่องแรก  ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
                        ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อ พ.ศ.2558  
                        ก าหนดให้จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาและประกาศใช้ให้ทันวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หากไม่ทัน 
                        จะต้องท าเรื่องขอขยายเวลาต่อนายอ าเภอ ส าหรับแผนพัฒนาต าบลสามปี ( 2560 – 2562 ) ได้ยึดแผน 
                        ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ.2560 – พ.ศ. 2563) ก็ได้ผ่านกระบวนการต่างๆครบถ้วนแล้ว โดยผ่านการ 
                        ประชุมประชาคมต าบลเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา 
                        องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกมาแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เช่นกัน ส าหรับแผนพัฒนาสามปีนี  
                        ประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี  

1.  ส่วนที่ 1 บทน า 
2.  ส่วนที่ 2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื นฐานของ อบต. 
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3.  ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา 
4.  ส่วนที่ 4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี 
5.  ส่วนที่ 5  บัญชีโครงการพัฒนา 
6.  ส่วนที่ 6  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
ส าหรับบทที่ 1 และ 2 ขอให้ท่านไปดูเอง ส่วนในบทที่ 3 เป็นโครงการที่เกิดขึ นและได้ใช้จ่ายไปใน
ปีงบประมาณ 2558  ส าหรับการวัดในเชิงคุณภาพถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีปัญหาต่างๆของประชาชน
ได้รับการตอบสนองและแก้ไขเป็นไปตามแผน ทั งนี และทั งนั นก็ขึ นอยู่กับงบประมาณของ อปท.ที่มี
อยู่ความเป็นไปได้และประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ ส าหรับในบทที่ 4 เรื่องยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีต่อจากนี ไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกได้ก าหนดนโยบายและวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ดังนี  
                          “ ทุ่งคอกเมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข บนความพื นฐานความพอเพียงอย่างยั่งยืน” 
                           มีพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 5 หลัก มีวัตถุประสงค์การพัฒนา 4 ด้าน จุดมุ่งหมายการพัฒนา 8 ข้อ 
                           สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด กรอบการพัฒนาของอ าเภอ และน ามาจัดท า 
                           ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งคอก และน ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนาสามปี โดยก าหนด 
                          ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ( 3 เป้าประสงค์ ) 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ( 2 เป้าประสงค์ ) 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม (3 เป้าประสงค์) 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร (3 เป้าประสงค์) 

                          5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2 เป้าประสงค์) 
                          ในส่วนการติดตามประเมินผลก็ให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลและด าเนินการติดตาม 
                          ประเมินผลแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
                          ส าหรับแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2560-2562 ) ข้อมูลเบื องต้น 
                          ส่วนที่ 1  บทน าก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไร จะเปลี่ยนเล็กน้อยก็คือประชากรเพ่ิมขึ นเล็กน้อย 
                          สว่นที่ 2 เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค และผลการด าเนินงานของปี่ที่ผ่านมา                

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ( 3 แนวทาง) 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ( 4 แนวทาง ) 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ( 6 แนวทาง ) 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ( 3 แนวทาง ) 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 2 แนวทาง ) 
และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร 5 ด้าน ดังนี  
1.  นโยบายในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  
2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
3.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  
4. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
5. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามร่าง) 
ส าหรับบัญชีโครงการในยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ นั นมีทั งโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น และโครงการที่งบประมาณจาก อบต.เอง ดังนี  
                                                           ปี 2560     ปี 2561    ปี 2562       รวม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

1.1 ด้านการคมนาคมขนส่ง   
ขอรับการสนับสนุนฯ                           17           7            5           29 
ด าเนินการเอง                                 111          97           96         304    

1.2 ด้านแหล่งน  าอุปโภคบริโภค    
     ขอรับการสนับสนุนฯ                           12              0            0          12 

ด าเนินการเอง                                   70            29           29        128 
                                1.3  ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง   

     ขอรับการสนับสนุนฯ                            -              -             -             - 
ด าเนินการเอง                                    1              1             1           3 
รวม                                              211          134          131        476 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ด าเนินการเอง 
                                                          ปี 2560     ปี 2561     ปี 2562       รวม 

2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ                       4             3            3            10 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเงินทุน            1             1            1             3 
2.3 การลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่า                    1             2            2             5 
2.4 โครงการตามแนวทางปรัชญา                  2             2            2             6 
รวม                                                     8             8            8           24 
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3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
                                                      ปี 2560     ปี 2561    ปี 2562       รวม 
3.1  เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด าเนินการเอง      29          28          28           85 
3.2  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 
     ขอรับการสนับสนุนฯ                              2            2             2           6 

ด าเนินการเอง                                    16            15           15         46 
                                3.3  ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ด าเนินการเอง   18           18           18          54 
                                3.4  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

      ขอรับการสนับสนุนฯ                             1             1            1            3 
 ด าเนินการเอง                                   12            11           11          34 

                                3.5  ส่งเสริมและพัฒนากีฬา 
      ขอรับการสนับสนุนฯ                             1             0            0           1 

 ด าเนินการเอง                                     8             8            8          24 
3.6 ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา และขนบ      15          15           15          45 

ธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 
 ด าเนินการเอง  
 รวม                                               102          98           98         298  
                                                    ปี 2560     ปี 2561     ปี 2562      รวม         

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน            8             6             6           20 

                            4.2 พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร         6             4             4           14         
4.3 พัฒนาบุคลากร                                       3             3             3            9 

รวม                                                   17           13            13           43 
                                                  ปี 2560     ปี 2561     ปี 2562      รวม         

                        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ         9            9            9           27 

สิ่งแวดล้อม ด าเนินการเอง  
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5.2 การจัดการขยะมูลฝอย 
   ขอรับการสนับสนุนฯ                                  0            1            0            1 
   ด าเนินการเอง                                          6            5            5           16 
    รวม                                                    15           15         14           44 

                        ส าหรับรายละเอียดและงบประมาณท่ีก าหนดไว้ให้ดูตามร่างฯ ในส่วนที่ 5 บัญชีรายละเอียดโครงการ 
                        พัฒนาในทุกยุทธศาสตร์จะอยู่ในเล่มตั งแต่หน้า 25 เป็นต้นไป  
                        ขอให้ท่านสมาชิกดูตามไปรายละเอียดตามร่าง......................................................... 
                        ในส่วนที่ 6 เป็นเรื่องการน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เป็นเรื่องของ 
                         องค์ประกอบคณะกรรมการ และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
                         คณะกรรมการก็จะมีการแต่งตั งจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุกปี และจะด าเนินการในช่วงเดือน 
                         ธันวาคมของทุกปี  ส าหรับร่างแผนพัฒนาสามปี ( 2560 -2562 ) ได้ชี แจงในที่ประชุมทั งหมดแล้ว 
                         จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ             เลขาฯ ได้น าเรียนท่านสมาชิก...ไปหมดแล้ว....ท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ.......................... 
                         ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออภิปรายก็จะขอมติต่อที่ประชุมเลย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผน 
                         พัฒนาสามปี ( 2560-2562 ) โปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม          ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบแผนพัฒนาสามปี ( 2560-2562 ) 
ประธานฯ             ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเห็นชอบ และจะได้ส่งแผนพัฒนานี ไปให้นายกฯได้ประกาศใช้ 
                         ต่อไป   
                         ต่อไปเป็นเรื่องท่ี 2 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญเลขาฯครับ 
เลขาฯ                 บังเอิญท่านนายกฯ ติดภารกิจยังไม่เข้ามาแต่ได้ขอบรรจุโครงการไว้ในระเบียบวาระแล้วจะขอชี แจงแทน 
                         เลย เรียนท่านสมาชิกฯและคณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งคอกทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                         ได้รับแจ้งจากกองช่างว่าน  าประปาบ้านโป่งสระกักเก็บน  าเล็กเกินไปไม่พอกับการผลิตและวงรอบการ 
                         ส่งน  าจึงจ าเป็นต้องขยายสระกักเก็บน  าออกไปอีกเพ่ือให้มีความจุเพิ่มขึ นเพียงพอกับการผลิตน  าประปา 
                         ได้รอบละ 15 วัน จึงได้ด าเนินการส ารวจออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
                         เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอโครงการขอจ่ายขาดเงินสะสมมาด าเนินการ ดังนี  
                         1  โครงการขยายสระเก็บน  าระบบผลิตประปา หมู่ที่ 6 บ้านโป่ง ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน  
                         436,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก       
                         ตั งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
                         (2559-2561) หน้า 89  
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                         2.  เนื่องจากได้เกิดภาวะขาดน  าดิบส าหรับผลิตน  าประปา หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกได้ 
                         ไปเจาะบ่อน  าบาดาลน  าตื นส ารองไว้จ านวน 3 บ่อ เป็นบ่อขนาด 5 นิ ว ในรอบที่ผ่านมาตั งแต่วันที่ 23  
                         เมษายน 2559 เป็นต้นมาได้ยืมเครื่องของราษฎรสูบน  าเป็นเวลา 3 วัน และเปลี่ยนเครื่องสูบน  าชุดที่ 2  
                         เมื่อวันที่ 26 -29 เมษายน 2559 ซึ่งก็เกรงใจเจ้าของเครื่องเนื่องจากเรามีปัญหานี ทุกวงรอบการจัดสรร 
                         น  าไม่พอผลิตประปาจ าเป็นต้องสูบทุกวงรอบจึงเห็นควรเสนอ 
                                  โครงการจัดซื อเครื่องสูบน  าส าหรับสูบน  าจากบ่อบาดาลจ านวน 1 ชุด (ประกอบด้วยเครื่องยนต์ 
                         ดีเซล 1 สูบ ขนาด 11 แรงม้า ปั๊มสูบน  าขนาด Ø 4 นิ ว รายละเอียดตามบัญชีครุภัณฑ์ของส านัก 
                         งบประมาณ ปี พ.ศ.2559 เป็นเงิน 45,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานการพาณิชย์ 
                         งานกิจการประปา ตามโครงการแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง 
                         3.  โครงการจ้างท าชุดแท่นติดตั งเครื่องสูบน  าแบบมีล้อ 2 ล้อ เคลื่อนย้ายได้พร้อมชุดลากจูง จ านวน  
                         1 ชุด เป็นเงิน 6,500 บาท (ราคาจ้างเหมาด าเนินการโดยทั่วไป ) ตั งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม  
                         แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา ตามโครงการแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง 
                         4.  ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหมู่ที่ 1 ว่าร่องส่งน  าของหมู่ที่ 1 จุด บ้านนายบุญรอด   
                         จันทร์จติร เลียบถนนลาดยางสานเทพพิทักษ์ - ป้ายเขต ถึงคลองระบายน  า D.6R บริเวณบ้าน 
                         นางบุญเรือน  นาคเถ่ือน ตื นเขินและมีหญ้าขึ นรกร่องน  าและทุกครั งที่มีการส่งน  ามาให้ทุกวงรอบน  า 
                         ก็ไม่เคยมาถึง ท าให้ได้รับความเดือดร้อนมากจึงเสนอโครงการมาให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                         แก้ไขเร่งด่วนดังนี   
                                    โครงการขุดลอกร่องส่งน  าหมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายบุญรอด  จันทร์จิตร เลียบ 
                         ถนนลาดยางสานเทพพิทักษ์-ป้ายเขต ถึงคลองระบายน  า D.6R บริเวณบ้านนางบุญเรือน  นาคเถ่ือน  
                         หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม ขนาดปากบนกว้าง 2.00 เมตร  
                         ก้นกว้าง 1.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ขุดลอกให้มีสภาพใหม่ขนาดปากบนกว้าง 2.00 เมตร  
                         ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางรวม 1,500 เมตร ปริมาตรตะกอนดิน 1,020 ลบ.ม. 
                         เป็นเงินทั งสิ น 43,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) รายละเอียดตาม ปร.4 และ ปร. 5 กองช่าง อบต. 
                         ทุ่งคอก ตั งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการ 
                         แก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (2559-2561) หน้า 82 
                         5.  ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหมู่ที่ 2 ว่าร่องส่งน  าของหมู่ที่ 2 จุดตั งแต่ไร่นายอภิศักดิ์   
                         เหลืองวฒันวิไล ร่องส่งน  าเดิมอุดตันและตื นเขิน มีหญ้าขึ นรกร่องน  าทุกครั งที่มีการส่งน  ามาให้ทุกวงรอบ 
                         น  าก็ไม่เคยมาถึง ช่วงฤดูฝนก็น  าท่วมไม่สามารถระบายน  าได้ท าให้ได้รับความเดือดร้อนจึงเสนอโครงการ 
                         มาให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกแก้ไขเร่งด่วนดังนี  
 
 
 
 
 



-9- 
 

                                     โครงการขุดลอกร่องส่งน  าพร้อมฝังท่อบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร หมู่ที่ 2  
                          โดยฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร จ านวน 59 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 3 บ่อ ขุดลอก 
                          ร่องส่งน  า ขนาดปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.20 เมตร ระยะทาง 1,450 เมตร 
                          ปริมาตรตะกอนดิน 2,218 ลบ.ม. เริม่ต้นจากทางแยกถนนหินคลุกบริเวณจุดไร่นายอภิศักดิ์  เหลือง- 
                          วัฒนวิไล ไปสิ นสุดคลองระบายน  า 1 ขวา – 1ซ้าย – 6 ขวา สองพ่ีน้อง บริเวณไร่นายชวนชม   
                          ผวิเกลี ยง หมู่ที่ 2 บ้านเทพพิทักษ ์ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงินทั งสิ น  
                          185,300 บาท รายละเอียดตาม ปร.4 และ ปร. 5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ตั งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงิน 
                          สะสม แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง ปรากฏใน 
                          แผนพฒันาสามปี  (2559-2561) หน้า 83 
                          6.  ราษฎรหมู่ที่ 11 ต าบลทุ่งคอกแจ้งว่าถนนหินคลุกสายปากคอก-รางเทียน ช ารุดเสียหาย บริเวณ 
                          สระน  าของบริษัทโชคโกศล พังทลายมากเกิดจากการสูบน  าขึ นมาใช้ในช่วงฤดูแล้งตั งแต่ปีที่ผ่านมาเคย 
                          เสนอโครงการเมื่อคราวประชุมประชาคมปีที่แล้วแต่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกได้ไปตรวจสอบ 
                          แล้วต้องใช้งบประมาณมากเนื่องจากถนนเดิมที่มีอยู่เกิดการทรุดตัวจากเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
                          ประมาณ 60 เมตร เหลือถนนกว้างเพียง 1 เมตร และการสไลด์ตัวของดินไม่หยุดหากจะด าเนินการ 
                          ซ่อมแซมจะต้องใช้งบประมาณหลายแสนบาทซึ่งต้องมีการตอกเสาเข็มและท าผนังกั นดินพังด้วย 
                          ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงได้แจ้งให้ประชาชนที่เป็นเกษตรกรผู้ท านาบริเวณดังกล่าวเปลี่ยนเส้นทาง 
                          ไปใช้เสน้ทางเข้าทางหมู่ที่ 13 บ้านรางเทียนแทน และในปีนี เกิดความแห้งแล้งหนัก น  าในสระของ 
                          บริษัทโชคโกศลก็ถูกราษฎรที่ท าสวนผัก ไร่อ้อยบริเวณดังกล่าวสูบไปใช้ท าให้น  าลดลงจนแห้งขอด 
                          มีความลึกประมาณ 20-30 เมตร ดินก็เกิดการสไลด์ตัวมากขึ นประชาชนก็ไม่สะดวกในการใช้เส้นทาง 
                          เพราะทางด้านข้างอีกด้านหนึ่งติดกับคลองจัดรูปของส านักงานปฏิรูปที่ดินซึ่งก็ยังมีความจ าเป็นต้อง 
                          ยังคงไว้เส้นทางคมนาคมของประชาชนก็ต้องการใช้ ทางแก้ไขได้หารือกับกองช่างแล้วโดยให้ใช้ 
                          งบประมาณแก้ไขน้อยที่สุดและได้ประโยชน์มากที่สุดทั งการแก้ไขปัญหาเรื่องน  าและการคมนาคม  
                          จึงจ าเปน็ต้องแก้ไขโดยวางท่อ คสล.ในคลองจัดรูปแล้วใช้หินคลุกกลบทับด้านบนเพื่อใช้เป็นทางเบี่ยง 
                           ใช้ในการคมนาคมของหมู่บ้านเป็นประโยชน์ทั งสองอย่างในคราวเดียวกัน ส่วนการพังทลายของดิน 
                           ของสระน  าปัจจุบันบริษัทโชคโกศลก็ไม่เคยมาดูแลพื นที่นี หลังจากประมูลจัดสร้างคลองจัดรูปในพื นที่ 
                           แลว้ก็ได้ขุดดินเอาไปสร้างคลองจัดรูปนานแล้วก็ไม่เคยมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                           อีกเลยจึงเห็นควรให้กรรมการหมู่บ้านปากคอกหาพันธ์ไม้โตเร็วมาปลูกบริเวณที่มีการพังทลายของดิน 
                           เสียก่อนเพ่ือเป็นรากฐานเมื่อต้นไม้โตเต็มที่ก่อนที่จะซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวในอนาคตต่อไปและ 
                           จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงขอเสนอโครงการดังนี  
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                                      โครงการเสริมผิวจราจรพร้อมฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 40 ซม.  
                          โดยฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 40 ซม. จ านวน 60 ท่อน พร้อมเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาด 
                          ผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว  56.00 เมตร ถนนหินคลุกเลียบคูส่งน  า สาย 43 ซ้าย คลองส่งน  า  
                          8 ซ้าย 2 ซ้าย หมู่ที่ 11 บ้านปากคอก ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ  
                          อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินทั งสิ น 90,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) รายละเอียดตาม ปร.4 และ ปร. 5  
                          กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ตั งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน 
                          ก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื นฐานและการพังทลายของดินเร่งด่วน 
                          รวมทั งสิ น 6 โครงการ  เป็นเงินทั งสิ น  807,400 บาท 
                                      สถานการณ์คลัง ณ วันที่ 18 เมษายน  2559  อบต.ทุ่งคอกมีเงินสะสมปีงบประมาณ 2559  
                           ทั งสิ น 31,026,578.94 บาท  
                                      ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง 
                           ส่วนทอ้งถิ่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 เห็นว่าองค์กร 
                           ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ 
                           ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีมีเงินสะสมหลังจากกันเงินส ารองจ่ายที่จ าเป็นไว้ 
                           เพียงพอแล้วสามารถน าไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ และ 
                           สนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยไม่กระทบกับเสถียรภาพทางการคลังในระยะ 
                           ยาว เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
                           ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ดีสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพสังคมในปัจจุบัน  
                           ปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
                           จ่ายเงนิฯ พ.ศ.2547 ข้อ 4 ก าหนดหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินสะสมฯ โดยให้ตรวจสอบยอดเงินสะสม 
                           ให้ด าเนินการตามหนังสือสั่งการข้อ 2 โดยหักเงินใช้จ่ายตามข้อก าหนดคือรายจ่ายตามข้อผูกพัน  
                           เงินส ารองงบบุคลากร เงินเดือนครูผู้ดูและเด็กฯและเบี ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ และเงินส ารองกรณี 
                           สาธารณภัย ออกไปก่อน แล้วเงินที่เหลือจึงจะน ามาด าเนินการขอใช้จ่ายได้ดังนี  
                           1.  โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                           2.  โครงการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน  าเพื่อการเกษตร 
                           3.  โครงการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน  าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
                           4.  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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                           5.  โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ 
                           6.  โครงการอื่นๆที่จ าเป็น 
                          จากการตรวจสอบยอดเงินสะสมและหักรายจ่ายตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดแล้ว อบต.ทุ่งคอก 
                          มีเงินสะสมที่จะใช้จ่ายได้ 21,143,116.25 สตางค์ และทั ง 6 โครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมก็เป็น 
                          โครงการที่ใช้จ่ายเพ่ือเรื่องการปรับปรุงแหล่งน  าเพื่อการเกษตร 2 โครงการ และโครงการที่ใช้จ่ายเพื่อ 
                          เรื่องการปรับปรุงแหล่งน  าอุปโภคบริโภค 3 โครงการ และโครงการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื นฐาน 1  
                          โครงการ เมื่อด าเนินการแล้วให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ และในคราวนี ทั ง 6 
                          โครงการ เป็นเงินทั งสิ น  807,400  บาท จึงไม่เป็นปัญหากับระบบงบประมาณแต่อย่างใดจึงเรียนมา 
                          เพ่ือโปรดพิจารณา 

ประธานฯ         เลขาฯได้รายงานสถานการณ์คลังให้ทราบแล้ว ต่อไปจะขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
                     อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 6 โครงการที่เสนอครั งนี ได้เป็นเงิน 807,400 บาท โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการ 6 โครงการได้ เป็นเงินทั งสิ น 
                    807,400 บาท ดังนี  

                          1.  โครงการขยายสระเก็บน  าระบบผลิตประปา หมู่ที่ 6 บ้านโป่ง ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน  
                         436,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก       
                         ตั งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
                         (2559-2561) หน้า 89  
                           2. โครงการจัดซื อเครื่องสูบน  าส าหรับสูบน  าจากบ่อบาดาลจ านวน 1 ชุด (ประกอบด้วยเครื่องยนต์ 
                         ดีเซล 1 สูบ ขนาด 11 แรงม้า ปั๊มสูบน  าขนาด Ø 4 นิ ว ) รายละเอียดตามบัญชีครุภัณฑ์ของส านัก 
                         งบประมาณ ปี พ.ศ.2559 เป็นเงิน 45,000 บาท ตั งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานการพาณิชย์ 
                         งานกิจการประปา ตามโครงการแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง 
                          3.  โครงการจ้างท าชุดแท่นติดตั งเครื่องสูบน  าแบบมีล้อ 2 ล้อ เคลื่อนย้ายได้พร้อมชุดลากจูง จ านวน  
                         1 ชุด เป็นเงิน 6,500 บาท (ราคาจ้างเหมาด าเนินการโดยทั่วไป ) ตั งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม  
                         แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา ตามโครงการแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง 
                          4. โครงการขุดลอกร่องส่งน  าหมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายบุญรอด  จันทร์จิตร เลียบ 
                         ถนนลาดยางสานเทพพิทักษ์-ป้ายเขต ถึงคลองระบายน  า D.6R บริเวณบ้านนางบุญเรือน  นาคเถ่ือน  
                         หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม ขนาดปากบนกว้าง 2.00 เมตร  
                         ก้นกว้าง 1.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ขุดลอกให้มีสภาพใหม่ขนาดปากบนกว้าง 2.00 เมตร  
                         ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทางรวม 1,500 เมตร ปริมาตรตะกอนดิน 1,020 ลบ.ม. 
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                         เป็นเงินทั งสิ น 43,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) รายละเอียดตาม ปร.4 และ ปร. 5 กองช่าง อบต. 
                         ทุ่งคอก ตั งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการ 
                         แก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (2559-2561) หน้า 82 
                         5. โครงการขุดลอกร่องส่งน  าพร้อมฝังท่อบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร หมู่ที่ 2  
                          โดยฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร จ านวน 59 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 3 บ่อ ขุดลอก 
                          ร่องส่งน  า ขนาดปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร ลึก 1.20 เมตร ระยะทาง 1,450 เมตร 
                          ปริมาตรตะกอนดิน 2,218 ลบ.ม. เริม่ต้นจากทางแยกถนนหินคลุกบริเวณจุดไร่นายอภิศักดิ์  เหลือง- 
                          วัฒนวิไล ไปสิ นสุดคลองระบายน  า 1 ขวา – 1ซ้าย – 6 ขวา สองพ่ีน้อง บริเวณไร่นายชวนชม   
                          ผวิเกลี ยง หมู่ที่ 2 บ้านเทพพิทักษ์ ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงินทั งสิ น  
                          185,300 บาท รายละเอียดตาม ปร.4 และ ปร. 5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ตั งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงิน 
                          สะสม แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการแก้ไขปัญหาภาวะภัยแล้ง ปรากฏใน 
                          แผนพฒันาสามปี  (2559-2561) หน้า 83 
                          หมายเหตุ  โครงการที่ 5 จะด าเนินการก็ต่อเมื่อ คณะกรรมการหมู่บ้านได้ย้ายศาลาคุ้มบ้านออกให้แล้ว 
                          6. โครงการเสริมผิวจราจรพร้อมฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 40 ซม. โดยฝังท่อคอนกรีต    
                          เสริมเหล็ก ขนาด Ø 40 ซม. จ านวน 60 ท่อน พร้อมเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง  
                          4.00 เมตร ยาว  56.00 เมตร ถนนหินคลุกเลียบคูส่งน  า สาย 43 ซ้าย คลองส่งน  า 8 ซ้าย 2 ซ้าย  
                          หมู่ที่ 11 บ้านปากคอก ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก  
                          เป็นเงินทั งสิ น 90,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) รายละเอียดตาม ปร.4 และ ปร. 5  
                          กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ตั งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน 
                          ก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื นฐานและการพังทลายของดินเร่งด่วน 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือทราบ 
ประธาน               ต่อไปขอเชิญเลขาฯชี แจง 
เลขาฯ                 เรื่องท่ี 1  เรื่องใกล้ครบวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอกจะครบวาระในวันที่ 30 
                         ตุลาคม 2559  ตอนนี รัฐบาลยังไม่ให้มีการเลือกตั งคงจะใช้วิธีการเดิมคือ มาตรา 44 ให้ผู้ที่เคยเป็น 
                         สมาชิกไปยื่นความจ านงที่จะเป็นสมาชิกต่อ เมื่อครบวาระแล้วต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  
                         หากท่านใดเบื่อแล้วไม่ไปยื่นก็ไม่ได้เป็นสมาชิกต่อ 
                         เรื่องท่ี 2 การควบรวมหนึ่งต าบลหนึ่งท้องถิ่นคงหนีไม่พ้นฝากพวกเราติดตามด้วย จากท่ีไปประชุม 
                         หลายๆแห่ง รัฐบาลผลักดันให้ อปท.ที่มีประชากรน้อย รายได้น้อย ยุบรวม ควบรวม อะไรก็แล้วแต่ 
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                        จะมีขึ นแน่นอนหลังลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  อบต.ทุ่งคอก กับเทศบาลต าบลทุ่งคอกอย่างไรเสีย 
                        ก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องรวมกันจะช้าหรือเร็วเท่านั น ส่วนกรณีอ่ืนยังไม่แน่นอน 
                        เรื่องท่ี 3 รัฐบาล (กกต.) ก าหนดวันลงประชามติแล้วคือวันที่ 7 สิงหาคม 2559 มีกฎหมายออกมาแล้ว 
                        อย่างไรเสียคงจะมีการออกไปให้ความรู้ประชาชนก่อนลงประชามติส่วนเนื อหาของร่างรัฐธรรมนูญเป็น 
                         เช่นไรคงเปิดดูได้ในอินเตอร์เน็ตผมเองก็ยังไม่ได้ดู สิ่งที่พวกเราควรท าก็คือเชิญชวนออกไปใช้สิทธิให้ 
                         มากๆส่วนประชาชนจะรับหรือไม่รับเป็นเรื่องของประชาชน การชี น าจะผิดกฎหมาย เพราะถ้ามติไม่รับ  
                         รัฐบาล คสช.จะหยิบยกเอาฉบับหนึ่งฉบับใดขึ นมาใช้ก็ได้ไม่ต้องรอมติอีกแล้ว 
                         เรื่องท่ี 4 เรื่องการส่งน  าของโครงการบางเลนและสองพ่ีน้อง เดิมทีก าหนดว่าจะเปิดน  าปกติในวันที่ 16  
                         พฤษภาคม 2559 นี  แต่บังเอิญว่าช่วงนี ฝนไม่ตกเข้าเข่ือนตอนนี น  าในเขื่อนมีเพียง 20 % ที่นายกฯไป 
                         ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่อ าเภอมาชลประทานแจ้งว่าน่าจะส่งน  าปกติได้ในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน 
                          มิถุนายน คือเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2559  ในรอบวันที่ 16 นี ทางกรมชลประทานได้เสนอแผนเข้าไป 
                         กระทรวงเกษตรแล้วแต่คงไม่อนุมัติ ฉะนั นจึงขอฝากท่านสมาชิกแจ้งประชาชนด้วย อย่าพ่ึงลงมือท านา 
                         เพราะไม่มีน  าแน่นอนและจะขาดทุนมากกว่าเดิมอีก 
                         เรื่องท่ี 5 ในการบริหารจัดการน  ารอบที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดีเรียบร้อย มีปัญหาเล็กน้อยที่คลอง 7  
                         เพ่ือน าน  าไปยังสระกักเก็บน  าประปาหมู่ที่ 6 บ้านโป่งมีการลักตัดกุญแจ มีการตั งเครื่องสูบน  าเมื่อทหาร 
                         เข้าไปช่วยแก้ไขก็เรียบร้อยดี ส่วนที่เป็นปัญหาก็คือทางเข้าสระน  ามีขนาดเล็กน  าไปเต็มคลองก็ไหลเข้าได้  
                         40 ซม.ใช้เวลามาก เมื่อใช้เวลามากประชาชนก็ร้องเรียนอยากใช้น  าบ้าง คลองแต่ละสายจะได้รับการ 
                         จัดสรรสายละ 2 วันเราขอใช้ 1 วัน บ่อสุพรรณใช้ 1 วันแต่แล้วน  าก็ยังเข้าไม่เต็มสระกินเวลาเกษตรกร  
                         ต้องขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมไปด าเนินการขยาย 
                         สระและวางท่อน  าเข้าสระน  าประปาขนาด 60 ซม. อีก 1 แห่งคาดว่าจะใช้เวลาเพียง ½ วันน  าก็จะเต็ม 
                         สระแล้วประชาชนผู้เป็นเกษตรกรก็จะได้ใช้ครึ่งวันจะลดปัญหาต่างๆได้มาก และหากน  าดิบหมดเราก็จะ 
                         ดูดน  าจากบ่อบาดาลที่เราเจาะไว้มาเติมในสระก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องน  าอุปโภคบริโภคของประชาชน 
                         หมู่ที่ 5 , 6 , 7 , 14 และ 16 ได้ 
นายกฯ                ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั งนี ได้ ที่ท าก็เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
                         ของเราทั งสิ นโดยเฉพาะแก้ไขเรื่องน  าอุปโภคบริโภคเป็นเรื่องส าคัญส าหรับประปาหมู่ที่ 12 คราวนี  
                         ถ้าประชาชนไม่ลักสูบน  าน  าก็คงจะพอใช้ท าประปาพวกเราก็จะไม่เดือดร้อนเรื่องคุณภาพน  าก็ต้องเป็นไป 
                         ตามสภาพจะให้ดีเหมือนปกติเป็นไปไม่ได้ เราเหลืออีกหนึ่งจุดคือประปาหมู่ที่ 3 ผลิตไม่พอใช้เพราะ 
                         จ านวนผู้ใช้ 600 กว่าครัวเรือนต้องสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตให้พอใช้ ก็รอเอาดินจากโครงการ 
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                         จ านวนผูใ้ช้ 600 กว่าครัวเรือนต้องสร้างเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตให้พอใช้ ก็รอเอาดินจากโครงการ 
                         หมู่ที่ 6 มาใช้ถมเมื่อถมเสร็จแล้วก็จะขอความกรุณาจากท่านอีกครั งในการพิจารณาขอจ่ายขาดเงิน 
                         สะสมมาด าเนินการ  ส่วนน  าแต่ละรอบเอามาท าประปาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่ต้องด าเนินการตามวิธีการ 
                         ของเราก็เพ่ือต้องการให้น าเข้ามาในพื นที่ของเราให้มากท่ีสุดเท่านั น ส่วนบางหมู่บ้านก็ต้องด าเนินการ 
                         เองบ้าง ถึงเวลาก็เปิดให้ทุกครั งถ้าแต่ละหมู่ไม่ดูแลกันเอาเราก็ไม่สามารถไปบริหารให้ได้เพราะต้องแก้ไข 
                         เรื่องน  าของทั งสองคลอง 
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   ) 
                                        
 


