
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
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นายทองอินทร์  ถมทองค า 
นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
นางสีดา  จินดารัตน์ 
นายเพียง  ทองย้อย 
นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน             
นายวิชาญ   บุญมาก 
นายเสกสรร  สวยล้ า 
นายเสนีย์  ศิริพันธ์                
นายจ่าง  ใจกล้า 
นายชลอ  แจ้งประจักษ์ 
นายหล่ า  ด้วงเอี๊ยก                
นายนฤพล ม่วงจาบ 
นายสมศักดิ์  ใจซื่อ 
นายไร  เข็มทอง 
นายชา  สีนวล                     
นายบุญมี  พัดแก้ว             
นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
นายประพันธ์  ใจซื่อ                
นายสุทัศน์  เสียงโสม 
นายพร้อย  ใจน้ า 
นายโยธิน  แสงจันทร์      
นางบุญปลูก  รามจุล 
นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์        

ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 5 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 7 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 10 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 10 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 13 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 14 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 
 

ทองอินทร์  ถมทองค า 
สุชิน  ร าพึงจิตต์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
สีดา  จินดารัตน์ 
เพียง  ทองย้อย 
วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน             
วิชาญ   บุญมาก 
เสกสรร  สวยล้ า 
เสนีย์  ศิริพันธ์       
จ่าง  ใจกล้า 
ชลอ  แจ้งประจักษ์ 
หล่ า  ด้วงเอี๊ยก                
นฤพล  ม่วงจาบ 
สมศักดิ์  ใจซื่อ 
ไร  เข็มทอง 
ชา  สีนวล                     
บุญมี  พัดแก้ว           
พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
ประพันธ์  ใจซื่อ               
สุทัศน์  เสียงโสม 
พร้อย  ใจน้ า 
โยธิน  แสงจันทร์       
บุญปลูก  รามจุล 
สุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
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ท่ี 
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26 
 

นายไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 ไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

1.  นายณัฏฐนันท์  พานิช           สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 11 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก  สุรพล  ตันกสิกิจ 
2 นายอ านาจ  แซ่กัง รองนายก อบต.ทุ่งคอก อ านาจ  แซ่กัง 
3 นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา นักจัดการท่ัวไปช านาญการ กัญพรพฒัน์  แก้วตา 

     เวลา 10.00 น. เลขาฯ เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกเข้าประชุม 25 คน ไม่เข้าประชุม 1 

คน ผู้เข้าร่วมประชุม 3 คน ครบองค์ประชุมและเลขาฯ เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและท าความ

เคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ                 อ่านประกาศอ าเภอสองพี่น้อง วันนี้เป็นวันประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564   

                        ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกขออนุญาตเปิดประชุมสภาต่อนายอ าเภอสองพี่น้อง ในวันท่ี  

                        14 กันยายน 2564 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 และโอนงบประมาณรายจ่าย 

                         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินเหลือจ่ายมาต้ังจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  

                        ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างขอเชิญ เลขาฯ 

เลขาฯ                ก่อนอื่นต้องขอมติท่ีประชุมจะขอจดบันทึกรายงานการประชุมแบบย่อเพื่อให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบ 

                        ( เพราะถ้าพิมพ์หรือจดบันทึกถอดเทปกันทุกตัวอักษรก็คงไม่เกิดประโยชน์อันใดมากนักเอาแต่ 

                        สาระส าคัญของการประชุมก็พอจึงขอหารือท่ีประชุมครับ ) ( ประธานหารือท่ีประชุม) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้จดบันทึกการประชุมแบบย่อได้ 

ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ประธานฯ             ในการประชุมครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯสามัญ สมัยท่ี3  ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564   

                         เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2564  เลขาฯ ได้ท าส าเนาฯให้แล้วหากพบว่ามีจุดหนึ่งจุดใดจะเสนอขอแก้ไข 
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                         และหากพิจารณาแล้วพบว่าไม่ถูกต้องก็ขอให้เสนอแก้ไขได้ตลอดระยะเวลาการประชุมนี้เลย........... 

                         และขอมติท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ประธานฯ             ในการประชุมครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯสามัญ สมัยท่ี3  ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564   

                         เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2564  เลขาฯ ได้ท าส าเนาฯให้แล้วหากพบว่ามีจุดหนึ่งจุดใดจะเสนอขอแก้ไข 

                         และหากพิจารณาแล้วพบว่าไม่ถูกต้องก็ขอให้เสนอแก้ไขได้ตลอดระยะเวลาการประชุมนี้เลย........... 

                         และขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยท่ี 3  

                         ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2564  ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 24 คน  

                         ประธานงดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี 3    กระทู้ถาม 

- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีสภาฯมอบหมายคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี   - 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอใหม่ 

                        เรื่องท่ี 1 ขอความเห็นชอบร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

ประธาน              ขอเชิญนายกฯได้แถลงต่อสภาฯครับ 

นายกฯ                แถลงต่อสภาฯ เรียน ท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบ 

                         กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 18  

                         วรรคหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายก าหนด ให้จัดท าหรือทบทวนแผนให้แล้วเสร็จ 

                         ภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  และองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกจะครบวาระ  

                         และ กกต.จะประกาศให้มีเลือกตั้งในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ท าให้มีความจ าเป็นต้องขออนุญาต 

                         เปิดประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ต่อนายอ าเภอสองพี่น้อง ในวนันี้ เพื่อจะ 

                         ได้พิจารณาร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ให้แล้วเสร็จตามระเบียบกระทรวง  

                         มหาดไทยฯ ก าหนด ต่อไปขอเชิญท่านปลัดฯช้ีแจงครับ 

ปลัดฯ                      ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารฯ ท่านสมาชิกฯทุกท่าน ตามท่ีท่านนายกฯ ได้แจ้งต่อ 

                        ท่ีประชุมสภาฯ ถึงมูลเหตุต้องขออนุมัติเปิดประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564   

                        ต่อนายอ าเภอสองพี่น้อง ในวนันี้ เพราะพวกเราจะหมดวาระในวันท่ี 30 กันยายน 2564 นี้ ประกอบ 
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                        กับท่ีผ่านมามีปัญหาเรื่องการแพร่กระจายของโรคไวรัส โคโรนา 2019 ( โควิด-19) และระเบียบ 

                        กระทรวงมหาดไทยฯ ก็ก าหนดให้ท าให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมเพื่อใช้ในปีงบประมาณถัดไป 

                        ซึ่งในปีนี้ติดปัญหาเรื่องโควิด -19 ท าให้กระบวนการจัดท าแผนต้องข้ามขั้นตอนไป และเป็นไปตาม 

                        หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย โดยแผนเริ่มท่ีแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น และ 

                        แผนท่ีเกินศักยภาพท้องถิ่น โดยต้องเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผน 

                        ยุทธศาสตร์อ าเภอ และติด พรก.ฉุกเฉินอีกท าให้ต้องใช้ระบบการประชุมผ่านตัวแทนของผู้น าหมู่บ้าน  

                        ผ่านกระบวนการคณะกรรมการชุดสนับสนุนการจัดท าแผน ผ่านการประชุมของคณะกรรมการพัฒนา 

                        ต าบล ส าหรับของ อบต.จะต้องผ่านความเห็นชอบของสภาฯ นายกฯจึงจะประกาศใช้ได้ ซึ่งเจ้าหน้าท่ี 

                        ได้แจกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ไปให้ท่านต้ังแต่วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 แล้ว ในวันนี ้

                        ก็เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบเท่านั้น รายละเอียดตามเอกสารเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

                         2566-2570  ท่ีแนบมานี้ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

ประธานฯ             ท่านปลัดฯได้ช้ีแจงไปหมดแล้ว เอกสารก็ได้มอบให้ไปศึกษาหลายวันแล้ว สมาชิกท่านใดจะอภิปราย 

                          ก็เชิญ......(ไม่มี)...ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขออภิปรายก็จะขอมติท่ีประชุมเลย ขอให้เลขาฯนับองค์ 

                          ประชุม ( องค์ประชุม 25 คน ) ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

                           2566-2570 เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                           โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ (เห็นชอบ 24 เสียง ประธานงดออกเสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี) 

                           เรื่องท่ี 2 ขอโอนงบประมาณเงินเหลือจ่ายมาต้ังเป็นรายจ่ายใหม่ 

ประธานฯ                ขอเชิญผู้บริหารหรือผู้แทนช้ีแจงครับ 

นายกฯ                    ขอให้เลขาฯช้ีแจงแทนครับ 

เลขาฯ                          เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกท่าน ตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย 

                          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บัดนี้ มีรายได้เข้ามาแล้ว มีรายรับสูงกว่ารายจ่ายประมาณ 12 

                          ล้านบาท และมีรายจ่ายในแผนงานต่างๆ ท่ีต้ังไว้ทั้งท่ีไม่มีความจ าเป็นต้องจ่าย และรายจ่ายเหลือ 

                          จ่าย ท่ีจะน ามาด าเนินการใช้จ่ายในรายจ่ายเพื่อการพัฒนา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและ 

                          ส่ิงก่อสร้าง ตามแผนพัฒนาส่ีปี 2561-2565 และท่ีได้เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  

                          จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเงินเหลือจ่ายจากรายจ่ายในแผนงานต่างๆ มาต้ังเป็นรายจ่ายใหม่อีก  

                           จ านวน 16 โครงการ รายละเอียดดังนี ้

                           รายจ่ายเพื่อการพัฒนา  
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                        งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ดังนี้ 

                         1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านเทพพิทักษ์ จ านวน 441,000 บาท 

                              เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากทางแยกถนนลาดยางสายบ้านบัวขาว- 

                         บ้านเทพพิทักษ์ บริเวณไร่นายสมชาย จันทจิต เลียบคลองส่งน้ า 2ข-5ซ-2ซ ถึงถนนทางหลวงหมายเลข  

                        3387 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 150.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หมู่ท่ี 2 

                        บ้านเทพพิทักษ์  ต.ทุ่งคอก  อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก งบประมาณ 441,000  

                        บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) รายละเอียดตามใบ ปร. 4 และ ปร. 5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก  

                        ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี2)  

                        ล าดับท่ี2 หน้าท่ี4) 

                 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 บ้านโปุงตะไล้ จ านวน 470,000 บาท 

                                  เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากทางแยกโรงงานปุยมหาวงศ์ ถึงถนน  

                         คสล. เขตติดต่อหมู่ 5 บริเวณบ้านนายสมพงษ์   ใจเลิศ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 

                           ยาว 200.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หมู่ท่ี14 บ้านโปุงตาไล้ ต.ทุ่งคอก  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี  

                           ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก งบประมาณ  470,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) รายละเอียดตามใบ  

                        ปร. 4 และ ปร. 5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 

                          ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี2)  ล าดับท่ี 12 หน้าท่ี 7 ) 

               3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 ดอนกอก  จ านวน 207,000 บาท 

                    เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางเล็ก ผิวเผือก ถึงบริเวณ 

                ถนนลาดยาง 3356 (หลังขนส่ง)  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรระยะทางยาว 88.00  เมตร  หนา 0.15  

                เมตร หมู่ท่ี 4 ดอนกอก ต.ทุ่งคอก  อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก งบประมาณ 

                207,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) รายละเอียดตามใบ ปร. 4 และ ปร. 5 กองช่าง อบต. 

               ทุ่งคอก ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ( ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

               (ครั้งท่ี 1) ล าดับท่ี 10 หน้าท่ี 28 ) 

                4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านโปุง จ านวน 441,000 บาท 

                                เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากถนนลาดยางสาย 3358 จุดบ้านนายเฉลิม  

                           ใจกล้า ถึงบ้านนางนกเล็ก แซ่เจาขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00  เมตร  

                           หนา 0.15 เมตร หมู่ท่ี 6 บ้านโปุง ต.ทุ่งคอก  อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก  
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                   งบประมาณ 441,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) รายละเอียดตามใบ ปร. 4 และ ปร. 5  

                 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 

                           2565 ) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี1) ล าดับท่ี 18 หน้าท่ี 33)  

                           5. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 1 บ้านบัวขาว    
                         จ านวน 39,6000 บาท  
                               เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง  
                        เริ่มต้นจากถนนคอนกรีตบ้านนางแอ้ พินิจกาญจน์ ถึงคลองส่งน้ า หมู่ท่ี 1 บ้านบัวขาว ต าบล 
                          ทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว  

                           600.00 เมตร ปริมาตรหินคลุก 126.00 ลบ.เมตร งบประมาณ 39,600.- บาท ( รวม 

                 ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) รายละเอียดตามใบ ปร. 4 และ ปร. 5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ต้ังจ่ายจาก 

                 เงินรายได้ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับท่ี 13 หน้า 83) 

               6. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 3 บ้านหนองวัลย์ 
              เปรียง จ านวน  66,000 บาท  
                     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง จาก 
              เขตติดต่อ หมู่ท่ี 2 บริเวณบ้านนางอุบล รื่นบุตร ถึงทางหลวงหมายเลข 321 บริเวณบ้านนาย  
              คมวิรัช ก าลังสีหพัฒน์ หมู่ท่ี 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด 
               สุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร ปริมาตรหินคลุก  
               210.00 ลบ.เมตร งบประมาณ 66,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) รายละเอียดตามใบ ปร. 4  

               และ ปร. 5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 

               2561-2565) ล าดับท่ี 72 หน้า 103) 

              7. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 5 บ้านหนองหมัน 
               จ านวน  49,300 บาท  

                             เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง เริ่มต้น 
                         จากทางแยกถนนทางหลวงหมายเลข 3358 สายทุ่งคอก -ดอนตาเพชร บริเวณบ้านนางปฺุ ใจกล้า 
                         ถึงไร่นายนิคม จินดาวัฒนกิจ หมู่ท่ี 5 บ้านหนองหมัน ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด 
                          สุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 750.00 เมตร ปริมาตรหินคลุก 157.00  

                ลบ.เมตร งบประมาณ 49,300 บาท บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) รายละเอียดตามใบ ปร. 4  

                           และ ปร. 5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
                          2561-2565) ล าดับท่ี 106 หน้า 114) 
                          8. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 7 บ้านทับเสนารักษ์  
                         จ านวน  59,400 บาท  
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                                เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่งเริ่มต้น 
                           จากบริเวณบ้านนายณัฐพงศ์    สร้อยทอง ถึงบริเวณไร่นายมนัส   แจ้งประจักษ์  หมู่ท่ี 7 บ้าน 
                           ทับเสนารักษ์ ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  

                ระยะทางยาว 900.00 เมตร ปริมาตรหินคลุก 189.00 ลบ.เมตร งบประมาณ 59,400 บาท 

                 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) รายละเอียดตามใบ ปร. 4 และ ปร. 5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ต้ังจ่ายจาก 

                เงินรายได้ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับท่ี 145 หน้า 127) 

                             9. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 8 บ้านวังตะกู จ านวน   
                         62,500 บาท  
                             เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง เริ่มจาก 
                            ทางแยกคลองส่งน้ า 3ข.-5ซ.-2ซ. บริเวณนานายประสงค์ ใจมั่น ถึงคลองระบายน้ า D5R-SPN  
                        เขตติดต่อหมู่ท่ี 9  หมู่ท่ี 8 บ้านวังตะกู ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาด 
                         ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 950.00 เมตร ปริมาตรหินคลุก 199.00 ลบ.เมตร  

               งบประมาณ 62,500 บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) รายละเอียดตามใบ ปร. 4 และ ปร. 5  

               กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

               ล าดับท่ี 157 หน้า 131) 

                          10. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 9 บ้านลองตอง  
                          จ านวน 79,200 บาท 
                            เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง เริ่มต้น  
                         จากบริเวณนานายนอง แซ่กัง ถึงลานตากข้าวหมู่ท่ี 11 หมู่ท่ี 9 บ้านลองตอง ต าบลทุ่งคอก อ าเภอ 
                         สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200.00 เมตร  

              ปริมาตรหินคลุก 252.00 ลบ.เมตร งบประมาณ 79,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) รายละเอียด 

              ตามใบ ปร. 4 และ ปร. 5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 

                ท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) ล าดับท่ี 190 หน้า 142) 

                       11. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 10 บ้านทุ่งคอก  
                        จ านวน 43,000 บาท 
                              เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง เริ่มต้น 
                       จากทางแยกถนนหินคลุกบริเวณนานายกมล ศรีนวล ถึงทางแยกคันคลองระบายน้ า  หมู่ท่ี 10  
                       บ้านทุ่งคอก ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร  

              ระยะทางยาว 550.00 เมตร ปริมาตรหินคลุก 137.00 ลบ.เมตร งบประมาณ 43,000 บาท (รวม 
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              ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) รายละเอียดตามใบ ปร. 4 และ ปร. 5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ต้ังจ่ายจาก 

               เงินรายได้ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับท่ี 205 หน้า 147) 

                          12. โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 11 บ้านปากคอก  จ านวน  
                            18,800 บาท  
                           เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง เริ่มต้นจาก 
                          บริเวณบ้านนายถวิล ใจกล้า ถึงถนน คสล. เขตติดต่อหมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 11 บ้านปากคอก ต าบลทุ่งคอก อ าเภอ 
                            สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร ปริมาตร 

              หินคลุก 60.00 ลบ.เมตร งบประมาณ 18,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) รายละเอียดตามใบ  

              ปร. 4 และ ปร. 5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

                2561-2565) ล าดับท่ี 215 หน้า 150) 

                       13. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 11 บ้านปากคอก  
                           จ านวน 33,000 บาท  
                                  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง เริ่มต้น 
                       จากถนนลาดยางสายปากคอก-ทุ่งเข็น บริเวณบ้านนายหวั่น กระต่ายทอง ถึงลานตากข้าว หมู่ท่ี 11  
                           บ้านปากคอก ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  
                         ระยะทางยาว 500.00 เมตร ปริมาตรหินคลุก 105.00 ลบ.เมตร งบประมาณ 33,000 บาท (รวม 
                         ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) รายละเอียดตามใบ ปร. 4 และ ปร. 5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ต้ังจ่ายจาก 
                         เงินรายได้ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับท่ี 227 หน้า 154) 
                       14. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 13 บ้านรางเทียน 
                             จ านวน 66,000 บาท  
                             เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง เริ่มต้น 
                        จากคลอง 8ซ.-2ซ. ถึงบริเวณไร่นายอ๋อย ประจ าเมือง หมู่ท่ี 13 บ้านรางเทียน ต าบลทุ่งคอก อ าเภอ 
                             สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร  
                         ปริมาตรหินคลุก 210.00 ลบ.เมตร งบประมาณ  66,000  บาท บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )  
                         รายละเอียดตามใบ ปร. 4 และ ปร. 5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏอยู่ใน 
                              แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) ล าดับท่ี 257 หน้า 164 ) 
                        15. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 15 บ้านทุ่งเจริญ  
                         จ านวน 66,000 บาท 
                                เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง  เริ่มต้น 
                        จากบริเวณนานายยิว  ถึงคลองท้ิงน้ าบริเวณนานายสมยศ วงศ์สุวรรณ หมู่ท่ี 15 บ้านทุ่งเจริญ  
                          ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว  
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                          1,000.00 เมตร ปริมาตรหินคลุก 210.00 ลบ.เมตร งบประมาณ 66,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                           แล้ว ) รายละเอียดตามใบ ปร. 4 และ ปร. 5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ 
                           อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับท่ี 290 หน้า 175) 
                           16. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 16 บ้านหนอง 
                           กระทุ่ม  จ านวน  66,000 บาท  
                              จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกส่วนท่ีช ารุดเสียหายพร้อมเกล่ียแต่ง  เริ่มต้นจาก 
                          ทางแยกถนนหินคลุก บริเวณไร่นายสง่า บัวขาว ถึงคลองระบายน้ าบริเวณไร่นายยิ้ม เขียวหวาน  
                            หมู่ท่ี 16 บ้านหนองกระทุ่ม ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจร 
                            กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000.00 เมตร ปริมาตรหินคลุก 210.00 ลบ.เมตร งบประมาณ  
                            66,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) รายละเอียดตามใบ ปร. 4 และ ปร. 5 กองช่าง อบต. 
                            ทุ่งคอก ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับท่ี 315  
                            หน้า 184) 
                           รวม  16 โครงการรวมเป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน   2,207,800  บาท  โดยขอโอนมาจาก 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                              งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (ลดลง 721,000 บาท) คงเหลือรวม  
                               829,600 บาท 
                               งบบุคลากร (ลดลง 634,000 บาท)                           คงเหลือรวม    488,800 บาท 
                               หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า(ลดลง 634,000 บาท)   คงเหลือรวม   488,800  บาท 
                               เงินเดือน(ฝุายประจ า) (ลดลง 634,000 บาท)                คงเหลือรวม   488,800 บาท 
                                 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (ลดลง 126,000 บาท)       คงเหลือรวม  148,700  บาท 
                                 เงินเพิ่มต่างๆส าหรับพนักงานส่วนต าบล (ลดลง 11,000 บาท) คงเหลือรวม 13,000 บาท 
                                 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ลดลง 348,000 บาท)           คงเหลือรวม  216,000  บาท 
                                 เงินเพิ่มต่างๆส าหรับพนักงานจ้าง (ลดลง 146,000 บาท) คงเหลือรวม    27,100  บาท 
                               งบด าเนินการ (ลดลง 87,000 บาท)                            คงเหลือรวม   349,000  บาท 
                               หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ลดลง 87,000บาท)   คงเหลือรวม    349,000 บาท 
                               ค่าตอบแทน (ลดลง 47,000 บาท)                             คงเหลือรวม  189,000   บาท 

                                เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ลดลง 11,000 บาท)   คงเหลือจ านวน  

                               139,000 บาท 

                                 ค่าเช่าบ้าน (ลดลง 36,000 บาท)                             คงเหลือรวม           0  บาท 

                               ค่าใช้สอย (ลดลง 40,000 บาท)                                คงเหลือรวม     90,000  บาท 

                               ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (ลดลง 40,000 บาท) คงเหลือจ านวน 10,000  บาท 
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                               งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (ลดลง 586,800 บาท)   คงเหลือรวม   

                               647,200บาท 

                               งบด าเนินการ (ลดลง 586,800 บาท)                            คงเหลือรวม    647,200   บาท 

                               หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ลดลง 586,800 บาท)   คงเหลือรวม    647,200  บาท 

                               ค่าใช้สอย (ลดลง 586,800 บาท)                                คงเหลือรวม     647,200  บาท 

                               โครงการฝึกอบรม อปพร.รุ่น 3 (ลดลง 200,000 บาท)       คงเหลือจ านวน              0  บาท 

                               โครงการฝึกทบทวน อปพร.รุ่นท่ี 1และรุ่น 2 (ลดลง 100,000 บาท) คงเหลือจ านวน                                       

                                0  บาท 

                               ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ลดลง 200,000 บาท) คงเหลือจ านวน   

                               0  บาท 

                                โครงการฝึกทบทวนอาสาภัยพิบัติ (ลดลง 86,800 บาท) คงเหลือจ านวน                                       

                                 บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

                                งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ลดลง 900,000 บาท)      คงเหลือรวม  10,210,000  บาท 

                                งบลงทุน (ลดลง 900,000 บาท)                               คงเหลือรวม   9,660,000  บาท 

                                หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (ลดลง 900,000 บาท) คงเหลือรวม  9,660,000  บาท 

                                ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ(ลดลง 900,000 บาท)             คงเหลือรวม   9,660,000  บาท 

                                 1. โครงการติดต้ังไฟฟาูสาธารณะแสงสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ท่ี 3 (ลดลง 450,000 บาท)    

                                  คงเหลือรวม  0 บาท 

                                  2. โครงการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะแสงสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ท่ี 7 (ลดลง 450,000 บาท)   

                                  คงเหลือรวม  0 บาท 

                                   การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 

                                   มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27.  

                                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธาน                         เลขาฯได้ช้ีแจงไปหมดแล้ว ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ........เว้นระยะไว้ 5 นาที .... 

                                   ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ก็จะขอมติท่ีประชุมเลย ให้เลขานุการนับองค์ประชุม  

                                  (องค์ประชุมมี 25 คน) สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณเหลือจ่ายมาต้ังจ่าย 

                                   ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน 
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                                  และส่ิงก่อสร้าง งบลงทุน จ านวน 16 โครงการ ตามท่ีผู้บริหารเสนอมาโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม                   ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณเหลือจ่ายมาต้ังจ่ายในรายจ่าย 

                                  เพื่อการพัฒนา  งบลงทุน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  

                                  หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง งบลงทุน จ านวน 16 โครงการ ตามท่ีผู้บริหารเสนอมาได้  

                                  (ด้วยคะแนนเสียง  24 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

เลขาฯ                          3.  เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันวันท่ี 30 กันยายน 2564  

                                  จ าเป็นต้องขอกันเงินไว้อีก 1 ปีงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 

                                  รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงนิขององค์กรปกครอง 

                                  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีท่ีมี 

                                  รายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ 

                                   จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกนัเงินต่อสภาท้องถิ่น 

                                   ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกผัน 

                                   ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอกีหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  

                                   หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ  

                                   คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยาย 

                                   เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

นายกฯ                          จากท่ีเลขาได้ช้ีแจงระเบียบข้อกฎหมายแล้ว จึงขออนุมัติกันเงินจ านวน 16 โครงการ 

                                   ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

ประธาน                        นายกฯ ได้ขออนุมัติกันเงินจ านวน 16 โครงการ และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายออกไป 

                                   อีกเป็นเวลา 1 ปี  ตามระเบียบฯ ข้อ 59 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม 

                                   ขอให้เลขาตรวจนับองค์ประชุม (องค์ประชุมมี 25 คน) 

                                  ....สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงิน จ านวน 16 โครงการ ขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่าย 

                                   ออกไป อีกเป็นเวลา 1 ปี ตามระเบียบฯ ข้อ 59 วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

มติท่ีประชุม                   ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นควรอนุมัติให้กันเงิน จ านวน 16 โครงการ ขออนุมัติขยายเวลา 

                                 เบิกจ่ายออกไป อีกเป็นเวลา 1 ปี ได้ (ด้วยคะแนนเสียง 24 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

ระเบียบวาระท่ี 6        เรื่องเพื่อทราบ 

ประธาน                   ท่านนายกฯ เลขาฯ มีเรื่องอะไรจะช้ีแจงก็เชิญครับ 

นายกฯ                    ช้ีแจง 
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                             เรื่องท่ี 1 ขอขอบคุณท่านสมาชิกฯ ท่านผู้บริหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ฯ สารวัตร 

                             กรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ีจากทุก รพ.สต.ฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างทุกท่าน อปพร.  

                             อสม. ท่ีไปช่วยกันเตรียมสถานท่ีและอ านวยความสะดวกให้กับทีมแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จ 

                             พระสังฆราชองค์ท่ี 17 ต้ังแต่วันท่ี 7 และวันท่ี 9 กันยายน 2564 ท่ีผ่านมา มีจ านวนพี่น้องชาว 

                             บ่อสุพรรณมาฉีดเข็มท่ี 2 จ านวน 400 คน และพี่น้องชาวต าบลทุ่งคอกฉีดเข็มท่ี 1 อีกจ านวน  

                             800 กว่าคน และพี่น้องเราจะฉีดเข็ม 2 ในวันท่ี 30 กันยายน 2564  ส่วนท่ีลองตองจะฉีดเข็ม 2   

                            ในวันท่ี 16 กันยายน 2564 จ านวน 800 คน และผมจะขอความกรุณาจากทีมงานโรงพยาบาลฯ 

                            ขอวัคซีนมาฉีดเข็มท่ี 1 ให้กับประชาชนต าบลทุ่งคอกอีกไม่น้อยกว่า 500 คน จึงขอความร่วมมือ 

                            พี่น้องสมาชิกสภาฯ ก านันผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ลงส ารวจและส่งช่ือผู้ท่ียังไม่ฉีดให้ทีมงานโดยเร็ว  

                            และต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ท่ีให้ความกรุณา อบต.ทุ่งคอกมาต้ังแต่ต้ัง 

                            ศูนย์พักคอย และอนุญาตให้ผู้มาฉีดวัคซีนจอดรถในสถานท่ีวัดฯ และอีกท่าน ผอ.ภิรมย์ ข าดี  

                            ผอ.รร.วัดเทพพิทักษ์ ท่ีได้ให้ความกรุณาใช้สถานท่ีโรงเรียนเป็นสถานท่ีฉีดวัคซีนเมื่อวันท่ี 9   

                            กันยายน 2564 และวันท่ี 30 กนัยายน 2564  ส าหรับท่ีลองตอง ท่านใดว่างไปช่วยกันจัดสถานท่ี 

                            และอ านวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนกันครับ ท่ีท าไปนี้ก็เพื่อประชาชนเราจะได้ฉีดวัคซีน 

                            ได้เร็วขึ้นไม่ต้องไปแออัดท่ี รพ.ฯ อีกอย่างการสมัครงานต่างๆก็ต้องฉีดวัคซีนแล้ว การเดินทางไป 

                            ไหนมาไหนก็เช่นกันจะต้องฉีดวัคซีเสียก่อนบางคนรอวัคซีนดีๆไม่ยอมฉีดเข็ม 1 ก่อน ก็ไมไ่ด้เข็ม 2  

                            สักที และถ้าไม่มีการติดเช้ือลงปอดพี่น้องประชาชนก็จะปลอดภัยครับ 

ประธานฯ                เชิญเลขาฯ 

เลขาฯ                    ช้ีแจง 

                            เรื่องท่ี 1  คณะรัฐมนตรีมีมติให้เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2564  

                            ท่ีผ่านมา ซึ่งหลังจากวันนี้ กกต.จะก าหนด ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564  และ 

                            ก าหนดวันเลือกตั้งไม่วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ก็วันท่ี 12 ธันวาคม 2564 (แต่น่าจะเป็นวันท่ี  

                            28 พฤศจิกายน 2564) 

มติท่ีประชุม              ท่ีประชุมรับทราบ 

                             เรื่องท่ี 2  เมื่อ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ก็จะท าให้ผู้บริหาร และ 

                             สมาชิกสภาท้องถิ่น ของ อบต.จะหยุดปฏิบัติหน้าท่ีในเวลา 24.00 น.ของวนัท่ี 30 กันยายน  

                             2564 (โดยปกติก็จะต้องท าอะไรให้แล้วเสร็จภายในเวลา 16.30 น.ซึง่เป็นเวลาราชการ) 

มติท่ีประชุม              ท่ีประชุมรับทราบ 
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                            เรื่องท่ี 3 เมื่อ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ า 

                            ท้องถิ่นจะเสนอร่างประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไปให้  

                            ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความเห็นชอบ ก่อนจึงจะประกาศรับสมัคร 

มติท่ีประชุม              ท่ีประชุมรับทราบ 

                             เรื่องท่ี 4  วันเลือกตั้งน่าจะเป็นวันอาทิตย์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 ผู้มีคุณสมบัติในการเลือกตั้ง 

                             ต้องเป็นผู้มีอายุครบ 18 ปี ณ วันท่ี 2 มกราคม ของปีท่ีมีการเลือกตั้ง และต้องมีภูมิล าเนาอยู่ใน 

                             พื้นท่ีเขตเลือกตั้งนั้นเป็นเวลา 1 ปี 

มติท่ีประชุม              ท่ีประชุมรับทราบ 

                             เรื่องท่ี 5 ก าหนดวันสมัครรับเลือกตั้งท้ังนายกฯและสมาชิกฯระหว่างวันท่ี 11-15 ตุลาคม 2564  

                             คุณสมบัติของผู้สมัคร  

                                           นายกฯ  ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปีถึงวันเลือกตั้ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ม.6 ต้องอยู ่

                             ในพื้นท่ีเขตเลือกตั้งนั้นเป็นเวลา 1 ปี (สมาชิกเก่าต้องมีใบรับรองการเสียภาษีย้อนหลัง 3 ปีคือ  

                             61,62 และ 63 ใครไม่มีให้ไปขอท่ี สรรพากรอ าเภอได้) และไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม รูปถ่าย 

                             น่าจะต้องเตรียมไว้ 5 โหล ใบรับรองแพทย์ และอื่นๆถ้ามี ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 2,500 บาท 

                                            สมาชิกฯ ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีถึงวันเลือกตั้ง วุฒิการศึกษาไม่ก าหนด ต้องอยู่ 

                             ในพื้นท่ีเขตเลือกตั้งนั้นเป็นเวลา 1 ปี (สมาชิกเก่าต้องมีใบรับรองการเสียภาษีย้อนหลัง 3 ปีคือ  

                             61,62 และ 63 ใครไม่มีให้ไปขอท่ี สรรพากรอ าเภอได้) และไม่มีคุณลักษณะต้องห้าม รูปถ่าย 

                             น่าจะต้องเตรียมไว้ 1 โหล ใบรับรองแพทย์ และอื่นๆถ้ามี ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 1,000 บาท 

                             (การย้ายช่ือข้ามหมู่บ้านภายใน 1 ปี จะไม่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก จะเลือกได้เฉพาะนายกฯเท่านั้น) 

มติท่ีประชุม              ท่ีประชุมรับทราบ 

                             เรื่องท่ี 6  ขอให้ท้ังผู้สมัครนายกฯและสมาชิกฯไปศึกษาลักษณะต้องห้ามเพื่อจะได้ไม่กระท าผิด 

                             กฎหมายเลือกตั้งและลดปัญหาการร้องเรียนกนั ดูว่าอะไรท าได้ อะไรท าไม่ได้ เพราะเมื่อระฆงัดัง 

                             ผมจะช่วยเหลืออะไรใครไม่ได้ และจะต้องท าหน้าท่ีด้วยความบริสุทธิยุติธรรมท่ีสุด ค่าใช้จ่าย 

                             ส าหรับการเลือกตั้ง กกต.จังหวัดสุพรรณบุรีประกาศแล้วเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2564  

                                   นายกฯท่ีมีจ านวน 16 หมู่บ้านขึ้นไปใช้จ่ายได้ ไม่เกิน 350,000 บาท  

                                   สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ได้ไม่เกิน 80,000 บาท 

มติท่ีประชุม              ท่ีประชุมรับทราบ 
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                            เรื่องท่ี 7  คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกมี 3 คน คือ 

                                1.  ผอ.ภิรมย์  ข าดี   ผอ.ร.ร.วัดเทพพิทักษ์ 

                                2.  ผอ.ธนกฤต  ศิริเมธีกุล   ผอ.ร.ร.วัดทุ่งเข็น 

                                3.  ครูทับทิม  จันทร์จู   ครูช านาญการพิเศษ ร.ร.หนองวัลย์เปรียงวิทยา 

                             รอ กกต.กลางประกาศแต่งต้ังอย่างเป็นทางการ 

มติท่ีประชุม              ท่ีประชุมรับทราบ 

                            เรื่องท่ี 8  อบต.ทุ่งคอกได้ปิดศูนย์พักคอยวัดเทพพิทักษ์ไปเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2564 แล้ว  

                            เนื่องจากระบบการตรวจท่ี รพ.จะใช้วิธีตรวจ ATK เมื่อตรวจว่าข้ึน 2 ขีดก็จะเข้า รพ.สนามเลย 

                            เพราะเตียงว่างเยอะแล้ว เราได้ไปพ่นยาฆ่าเช้ือท่ีวัดเรียบร้อยแล้วและรอเก็บท าความสะอาด 

                            คืนพื้นท่ีให้วัดในวันศุกร์นี ้

มติท่ีประชุม              ท่ีประชุมรับทราบ 

                            เรื่องท่ี 9  อบต.ทุ่งคอกประกาศงดรับกักตัวกลุ่มผู้เส่ียงสูงแล้วตั้งแต่วันท่ี 13 กันยายน 2564 และ 

                            และก าหนดปิดศูนย์กักกันผู้เส่ียงสูงในวันท่ี 20 กันยายน 2564 นี้และเตรียมพ่นฆ่าเช้ือท าความ 

                            สะอาดและคืนพื้นท่ีให้กับโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา เพื่อเตรียมเปิดเรียนในวันท่ี 1  

                            พฤศจิกายน 2564 ต่อไป 

มติท่ีประชุม              ท่ีประชุมรับทราบ 

                             เรื่องท่ี 10 ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสนาม ศสิรีสอร์ท ว่ามีจ านวนผู้ปุวยลดลงและได้ประกาศงด 

                             รับผู้ปุวยแล้ว และจะปิดโรงพยาบาลสนามในวันท่ี 25 ตุลาคม 2564 นี้ อาจคงไว้ที่เฉพาะวัดราง 

                             สะแกสูง ต าบลบางเลน แห่งเดียวแต่ข่าวก็ยังไม่แน่นอน เพราะตอนนี้ผู้ปุวยท่ี รพ.สมเด็จ 

                             พระสังฆราชองค์ท่ี 17 ก็ลดลงและประกอบกับมีการฉีดวัคซีนมากแล้วความรุนแรงของโรค 

                             น้อยลง 

มติท่ีประชุม              ท่ีประชุมรับทราบ 

                             เรื่องท่ี 11 โครงการสองพี่น้องแจ้งว่าขอให้เกษตรกรงดการท านาเนื่องจากเข้าสู่ฤดูน้ าหลากแล้ว 

                             หากใครยังฝุาฝืนท าหากเกิดความเสียหายจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆท้ังส้ิน 

มติท่ีประชุม              ท่ีประชุมรับทราบ 

                            เรื่องท่ี 12  ต้องขออภัยกับพี่ไร  เข็มทอง ท่ีเสนอให้โอนเงินเหลือจ่ายมาซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟูา  

                            ผมได้ไปตรวจสอบสถานtการเงินแล้ว เงินมีพอแต่ไม่มีโครงการอยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่นจึง 

                            ด าเนินการไม่ได้ และได้บรรจุไว้ในแผนปี 2566 ไว้ให้แล้ว 
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มติท่ีประชุม              ท่ีประชุมรับทราบ 

                             เรื่องท่ี 13  เรื่องขอขอบคุณทุกท่านท่ีไว้วางใจให้ผมท าหน้าท่ีเลขาฯสภาองค์การบริหารส่วน 

                             ต าบลมาตลอดจนจะพ้นวาระไปพร้อมท่านในวนัท่ี 30 กันยายน 2564 เช่นกัน รุ่นเรานี้ถือเป็น 

                             รุ่นประวัติศาสตร์ที่ครบวาระนานแล้วแต่ คสช.ให้ปฏิบัติหน้าท่ีต่อจนให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ใช่ 

                              ครบวาระเพราะเราครบวาระมานานแล้ว เลือกตั้ง ส.อบต.ต้ังแต่วันท่ี 5 ตุลาคม 2555 และ 

                              เลือกตั้งนายกฯเมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2556 ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับมอบหมายจากสภาฯก็ได้ท า 

                              หน้าท่ีอย่างดีท่ีสุด หากมีส่ิงหนึ่งส่ิงใดขาดตกบกพร่อง ใช้ค าไม่สุภาพหรือท าให้ท่านไม่พอใจ 

                              กระผมก็ขออภัยมา ณ ท่ีนี้ด้วย ทุกอย่างได้ท าอย่างสุดความสามารถเพื่อองค์กรและพี่น้อง 

                              ประชาชน คณะผู้บริหาร ให้บริหารงานเป็นไปอย่างราบรื่น และด้วยเหตุท่ีกระทรวงมหาดไทย 

                              ได้เสนอกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล  ใหม่ท าให้พวกเราเหลือเขตเลือกตั้งละ 1 คน ท าให้ 

                              ต้องขาดสมาชิกไปอีกครึ่งหนึ่ง ท้ังนี้ท้ังนั้นการเลือกตั้งก็ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะเลือกใครมาเป็น 

                              ผู้แทน แต่ทุกท่านก็สวมหมวกหลายใบถ้าไม่ได้รับเลือกเข้ามาเราก็ยังมีหมวกอีกหลายใบท่ีจะ 

                                ท างานเพื่อประชาชน และองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกพวกเราเป็นพี่เป็นน้องกนัเสมอมี 

                                อะไรเดือดร้อนก็เข้ามาบอกได้มาทานกาแฟมาคุยกันได้เสมอครับ 

นายวิชาญ  บุญมาก  ส.อบต.หมู่ท่ี 4 ถามว่าเมื่อนายกหยุดปฏิบัติหน้าท่ีหากมีภัยใดๆเกิดขึ้นจะท าอย่างไร 

เลขาฯ                        ช้ีแจงว่าไม่มีปัญหา เพราะกฎหมายก าหนดหน้าท่ีไว้ให้ปลัดฯปฏิบัติหน้าท่ีนายกฯจึงสามารถ 

                                ด าเนินการได้เช่นเดียวกับท่ีมีนายกฯจึงไม่เป็นปัญหาครับ 

นายโยธิน แสงจันทร์   ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 ถามว่าเรื่องการช่วยเหลือยังท าได้เหมือนเดิมหรือไม่ 

เลขาฯ                         ช้ีแจงว่าสามารถท าได้ตามปกติเท่าท่ีจ าเป็นอันไหนจ าเป็นก็ด าเนินการได้ 

ประธาน                       เชิญนายไร  เข็มทอง 

นายไร  เข็มทอง   ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 เรียนท่านประธาน ท่านนายก ท่านสมาชิก ผมเองก็เป็นสมาชิกมานานหลาย 

                                  สมัยแล้วคิดว่าอยากจะขอพักผ่อนแล้ว ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาอาจใช้ค ารุนแรงไปบ้าง  

                                  ค าพูดไม่ถูกใจบ้าง ก็เพื่ออยากจะให้พวกเราท าให้ดีให้ถูกให้ต้องและเพื่อประโยชน์ของ 

                                  ประชาชน ก็ขออภัยต่อท่ีประชุมสภาฯแห่งนี้ด้วย 

ประธาน                        ขอเชิญนายกฯ 

นายกฯ                              ท่านประธานสภาฯท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณท่ีได้ช่วยกัน 

                                  ท างานเพื่อประชาชนตลอดมา ผมอาจพูดถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะ 

                                  คิดว่าพวกเราทุกคนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเข้ามาเราก็ต้องท างานเพื่อ 



-16- 

 

                                  ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน โดยพวกเราจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ีและลงเลือกตั้งกันใหม่  

                                  และเหลือแค่หมู่ละคนผมเองก็คงต้องให้ไปลงแข่งกันเองจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวขอให้พวกท่าน 

                                  รับการเลือกจากประชาชนเองว่าเขาอยากให้ใครเป็นตัวแทน และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน 

                                  ท่ีช่วยเหลือการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกมาโดยตลอดผมเองเป็น 

                                  นายกฯก็บริหารทุกหมู่บ้านเหมือนๆกันหากมีส่ิงหนึ่งประการใดใช้ค าท่ีไม่ดีกับพวกท่านไปบ้าง 

                                  กระผมต้องกราบขออภัยมาท่ีนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานฯ                      ใครมีเรื่องอะไรจะเสนอก็เชิญ......(ไม่มี).....ถ้าไม่มีเรื่องอืน่ๆอีกก็ขอปิดประชุมครับ          

                                  ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

.                                                      (ลงช่ือ)   พ.อ.อ.                             ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                                            ( การะเวก   สีทา ) 
                                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                  (ลงช่ือ)                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม    

                                                             (  นายประพันธ์  ใจซื่อ  )                                                    

                                                   (ลงช่ือ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม      

                                                             ( นายสุทัศน์  เสียงโสม  )    

                                                  (ลงช่ือ)                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                            (  นายเสกสรร  สวยล้ า   ) 

 

                                          ตรวจแล้วถูกต้อง 

 

 

                                   (นายทองอินทร์  ถมทองค า) 

                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
 


