
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

********* 

ผู้เข้าประชุม 
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นายทองอินทร์  ถมทองค า 
นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
นางสีดา  จินดารัตน์ 
นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย      
นายเพียง  ทองย้อย 
นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน 
นายวิชาญ   บุญมาก 
นายเสกสรร  สวยล้ า 
นายเสนีย์  ศิริพันธ์                 
นายจ่าง  ใจกล้า 
นายชลอ  แจ้งประจักษ์ 
นายนฤพล ม่วงจาบ 
นายสมศักดิ ์ ใจซื่อ 
นายไร  เข็มทอง 
นายบุญมี  พัดแก้ว 
นายชา  สีนวล 
นายณัฎฐนันท์  พานิช 
นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
นายสุทัศน์  เสียงโสม 
นายพร้อย  ใจน้ า 
นางบุญปลูก  รามจุล 
นายโยธิน  แสงจันทร์ 
นายไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 

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 9
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 10  
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 10  
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 11  
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 
วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย      
เพียง  ทองย้อย 
ธวัชชัย  เซี่ยงฉิน 
วิชาญ   บุญมาก 
เสกสรร  สวยล้ า 
เสนีย์  ศิริพันธ์                 
จ่าง  ใจกล้า 
ชลอ  แจ้งประจักษ์ 
นฤพล  ม่วงจาบ 
สมศักดิ ์ ใจซื่อ 
ไร เข็มทอง 
บุญมี  พัดแก้ว 
ชา  สีนวล 
ณัฎฐนันท์  พานิช 
พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
สุทัศน์  เสียงโสม 
พร้อย  ใจน้ า 
บุญปลูก  รามจุล 
โยธิน  แสงจันทร์ 
ไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นายหล่ า  ด้วงเอี๊ยก               สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8                      ลากิจ 

2. นายประพันธ์  ใจซื่อ              สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12                     ลาป่วย 

3. นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์          สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16                     ลากิจ      

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 นักจัดการงานท่ัวไป ชก. กัญพรพฒัน์  แก้วตา 
4 นางสาวเรวดี  เกรียงไกร คนงานท่ัวไป เรวดี  เกรียงไกร 

             

               เลขานุการตรวจสอบองค์ประชุม เวลา 09.30 น. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกมา

ประชุม  23 คน ไม่มา 3 ผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน ครบองค์ประชุม และเชิญนายนายทองอินทร์  ถมทองค า 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ท าความเคารพธงชาติและพระบรม

ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเปิดประชุมตามล าดับต่อไป และขออนุญาตต่อท่ีประชุมขอบันทึกการ

ประชุมแบบย่อ 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมเห็นชอบ 

                  ท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วขอ

เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2564  วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 

2564 ครับ  อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ทุ่งคอก สามัญ สมัยท่ีแรก (สมัยท่ี 1) ประจ าปี พ.ศ.2564  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ประธาน             ครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันท่ี 13  

                       พฤศจิกายน  2563 ฝ่ายเลขาฯ ได้ท าส าเนารายงานการประชุมให้แล้วมีจ านวน 26 หน้า  

                        หากพบว่ามีจุดหนึ่งจุดใดไม่ถูกต้องก็ขอเสนอแก้ไขรายงานประชุมได้ตลอดเวลาการ 
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                        ประชุม………และขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2563  

                        เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน  2563 (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 23 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องด่วน 

ประธาน              เชิญเลขาฯช้ีแจง 

เลขาฯ                 ด้วยได้รับแจ้งจากนายจ่าง  ใจกล้า สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6 แจ้งว่าบัดนี้เกิดภาวะ 

                        ภัยแล้งน้ าสระน้ าส าหรับกักเก็บมีพื้นท่ีน้อยไม่สามารถใช้ผลิตน้ าประปาให้เพียงพอกับการใช้ 

                        ผลิตน้ าประปาส าหรับ 5  หมู่บ้านได้ ควรเตรียมการหาพื้นท่ีหรือท่ีดินส าหรับกักเก็บน้ าให้ 

                        เพียงพอ ซึ่งท่านนายกฯก็เคยเกริ่นไวน้านแล้ว แต่การจัดซื้อท่ีดินไม่ใช่ซื้อได้เลยมีข้ันตอน 

                        มากมายในขั้นต้นขออนุญาตเข้าแผนการจัดหาท่ีดินส าหรับท าสระกักเก็บน้ าประปาเสียก่อน 

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 

-  ไม่มี    -                      

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่        
ประธาน              ตามระเบียบวาระมีเรื่องเพื่อพิจารณาอยู่ 5 เรื่อง ขอเชิญเลขาฯครับ 
เลขาฯ                ขอบคุณท่านประธานฯ ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส าหรับเรื่อง 
                        เพื่อพิจารณา 
                          สถานะการคลัง  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

                          อบต.ทุ่งคอก เงินสะสมมีท้ังส้ิน  17,142,205.04  บาท   

                              กันไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจ านวน  3 เดือน       จ านวน     5,786,000   บาท 

                              ส ารองกรณีสาธารณภัย (ตามความจ าเป็น (เดิม 10% )   จ านวน     7,477,100   บาท 

                              รวมท่ีต้องกันไว้                                                   จ านวน    13,263,100   บาท 

                              คงมีเงินสะสมท่ีสามารถใช้ได้                                 จ านวน   3,879,105.04   บาท 

                              ขอจ่ายขาดเงินสะสมครั้งท่ี 1/2563   
                              1.  จ่ายขาดเงินสะสมครั้งท่ี 1/2564 ไปจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ นายก าพล  ใจมั่น  
                        จ านวน 600 บาท 
                              2.  จ่ายขาดเงินสะสมครั้งท่ี 1/2564 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งท่ี 1 นี้ ท้ังส้ิน 14 โครงการ  
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                         เป็นเงิน 2,375,100 บาท  
                               คงเหลือเงินสะสมท้ังส้ิน 1,503,405.04 บาท เนื่องจากเหลือใช้จ่ายได้อีกเล็กน้อยจึงต้อง 
                        ขอเก็บไว้ใช้เมื่อจ าเป็น และขอจ่ายขาดจากเงินทุนส ารองเงินสะสมมาด าเนินการแทนดังนี้                     
ประธาน              เลขาฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดและข้อกฎหมายให้ทราบแล้ว สมาชิกฯท่านใดจะขออภิปราย   
                       ก็เชิญครับ.. 
ประธาน              ต่อไปเป็นการขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
                         2564 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมในหมู่บ้านต่างๆให้กับประชาชน ขอเชิญเลขาฯ ครับ 
เลขาฯ                 ขอบคุณท่านประธาน ท่านผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน ตามท่ีได้รับแจ้งจากกองช่างโครงการ 
                         ทางด้านคมนาคมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                         มีเส้นทางระยะสุดท้ายหลายเส้นทาง และขอเสนอโครงการมาเพื่อด าเนินการก่อสร้างต่อเติม 
                         ให้แล้วเสร็จและจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างถาวรจึงขอเสนอโครงการขออนุมัติ 
                        จ่ายขาดเงินทุนเงินส ารองเงินสะสมของ อบต.ท่ีมีอยู่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
                        รับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
                        ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 87 (2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินทุน    
                        ส ารองเงินสะสมเกินกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็น 
                        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนเงินส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนท่ีเกนิไปใช้จ่ายได้ 
                        ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
                            ซึ่งข้อ 89 (1) ให้กระท าเฉพาะกิจการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                        ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร 
                        ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้อง 
                        เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด จึงขออนุมัติ 
                         จ่ายขาดเงินทุนเงินส ารองเงนิสะสมดังนี้ 
                         สถานะการคลัง  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

                         อบต.ทุ่งคอก มีเงินทุนส ารองเงินสะสมท้ังส้ิน  22,493,626.62 บาท   

                              กันไว้ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ( 74,770,500 x 15 ÷ 100 ) =  

                         11,215,575  บาท 

                              คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสมท่ีใช้ได้  จ านวน  11,278,051.62  บาท 

                         ขออนุมัติจ่ายขาดเงินเงินทุนส ารองเงินสะสม ครั้งท่ี 1/2564 ไปรวม 13        
          โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  5,539,300 บาท (ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพัน 
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                    สามร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินทุนส าเงินสะสมท่ีสามารถใช้ได้อีกจ านวน 5,738,751.62 บาท 

                    จึงขอเสนอโครงการดังต่อไปนี้ 

                    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2         จ านวน   440,000   บาท        

                            เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 เริ่มต้นจาก 

                        ถนน คสล. บริเวณบ้านนายสาย วรรณะ ถึงคลองส่งน้ า 2ข.-8ซ.-2ซ. บริเวณไร่นายสุรชัย จินดารัตน์  

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

                      เทพพิทักษ์ ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน 

                     งบประมาณท้ังส้ิน 440,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 

                     กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

                     (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) ล าดับท่ี 1 หน้า 3) 

                     2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3         จ านวน   440,000   บาท       

                                เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 เริ่มต้นจาก 

                      ถนนลาดยางสายหนองชัน-ปากคอก จุดเริ่มบ้านนายฉุง แซ่อึ้ง ถึงทางหลวงหมายเลข 321 สพ.- 

                       นฐ. จุดปั๊ม ปตท. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

                      หมู่ท่ี 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ  

                     อบต.ทุ่งคอก  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 440,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียด 

                     ตามใบปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏ 

                      อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 1) ล าดับท่ี 7 หน้า 26) 

                     3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4         จ านวน   440,000   บาท       

                                   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 เริ่มต้นจาก 

                       เขตติดต่อเทศบาลต าบลทุ่งคอก ถึงถนนลาดยาง (สายโรงลิเก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  

                      ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ท่ี 4 บ้านดอนกอก ต าบลทุ่งคอก อ าเภอ 

                      สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 440,000 บาท  

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

                      เงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

                      เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 1) ล าดับท่ี 8 หน้า 27) 



                     4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6         จ านวน   420,000   บาท       

                                 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6  เริ่มต้นจากทาง 

                      หลวงหมายเลข 3358 สายทุ่งคอก-ดอนตาเพชร จุดเริ่มบ้านนายสมร ใจรู้รอบ ถึงบริเวณไร่นาย 

                       ล้วน เขียวหวาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

                      หมู่ท่ี 6 บ้านโป่ง ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก    

                      เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 420,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4  

                      และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ใน 

                      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) ล าดับท่ี 5 หน้า 5) 

                     5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13         จ านวน   476,000   บาท       

                                 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13  เริ่มต้นจาก 

                      ถนน คสล. หลังสถานีไฟฟ้า บริเวณไร่นายสนิท นิลอ่อน ถึงบริเวณบ้านนางประนอม ใจซื่อ  

                      ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ท่ี 13 บ้าน      

                       รางเทียน ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน 

                      งบประมาณท้ังส้ิน 476,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4  

                      และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ใน 

                      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) ล าดับท่ี 10 หน้า 6) 

                     6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14         จ านวน   476,000   บาท       

                                 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14  เริ่มต้นจาก 

                       ทางแยกคลองส่งน้ า 1ซ.-2ซ.-8ซ. บริเวณบ้านนายพาน ฮวบเพชร ถึงคลองส่งน้ า 1ซ.-2ซ.-8ซ.  

                      บริเวณไร่นายศักดิ์ชัย ตันจริยภรณ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00  

                      เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ท่ี 14  บ้านโป่งตะไล้ ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด 

                      สุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 476,000 บาท (รวมภาษี  

                      มูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาด 

                      เงินกองทุนเงนิสะสม (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2)  

                      ล าดับท่ี 11 หน้า 7) 

                      7. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1 บ้านบัวขาว  จ านวน 492,000 บาท 

                             เพื่อจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางสาย 3182 บ้าน    

                      บัวขาว-บ้านเทพพิทักษ์ หมู่ท่ี 1,2 บ้านบัวขาว,บ้านเทพพิทักษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  



                       ระยะทางยาว 160.00 เมตร  ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1.00 เมตร (ช่วง กม.  

                       0+105 ถึง กม. 0+265) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 492,000 บาท  

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

                       เงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

                       (ครั้งท่ี 1) ล าดับท่ี 2 หน้า 16) 

                        8. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 6 บ้านโป่ง  จ านวน 492,000 บาท 

                               เพื่อจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนลาดยางสายแยกทาง 

                         หลวงหมายเลข 3358 (โรงเรียนบ้านโป่ง) –ทางแยกถนนลาดยางสายบ้านทับเสนารักษ์ หมู่ท่ี 6 

                        บ้านโป่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติก  

                        คอนกรีตกว้างข้างละ 1.00 เมตร (ช่วง กม. 0+200 ถึง กม. 0+360) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก  

                        เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 492,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4  

                         และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ใน 

                        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1) ล าดับท่ี 6 หน้า 17) 

                        9. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 12 บ้านทุ่งเข็น  จ านวน 362,000 บาท 

                               เพื่อจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มต้นจากทางแยกถนนทาง 

                           หลวง 3260 สายบางล่ี-หนองวัลย์เปรียง ถึงบริเวณโรงงานปลาร้า หมู่ท่ี 12 บ้านทุ่งเข็น ขนาด   

                           ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 230.00 เมตร  ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 

                         ข้างละ 1.00 เมตร (ช่วง กม. 0+200 ถึง กม. 0+360) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน    

                         งบประมาณท้ังส้ิน 362,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ  

                         ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ใน 

                         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับท่ี 238 หน้า 158) 

                         10.  โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ท่ี 12 บ้านทุ่งเข็น        จ านวน    49,300  บาท        

                                  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการเปิดทางใหม่ลงหินคลุกพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 12   

                         บ้านทุ่งเข็นเริ่มต้นจากถนนทางหลวงหมายเลข 3260 ถึงบริเวณไร่นางพรวิมนต์ ทัศนสุวรรณ  

                         ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หมู่ท่ี 12  บ้านทุ่งเข็น ต าบล 

                         ทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินงบประมาณ 

                         ท้ังส้ิน 49,300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ  

                         ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ใน 



                          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) ล าดับท่ี 6 หน้า 5) 

                          11.  โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ท่ี 13 บ้านรางเทียน    จ านวน  122,000  บาท     

                                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการเปิดทางใหม่ลงหินคลุกพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 12  

                          เริ่มต้นจากสะพาน คสล. คลองส่งน้ า 8ซ.-2ซ. ถึงบริเวณบ้านนายชัยวัฒน์ ประจ าเมือง ขนาด 

                            ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 700.00 เมตร หมู่ท่ี 13 บ้านรางเทียน ต าบล 

                          ทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินงบประมาณ 

                          ท้ังส้ิน 122,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5  

                          กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 

                          ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) ล าดับท่ี 7 หน้า 5) 

                          12. โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 7 บ้านทัพเสนารักษ์ จ านวน  40,000  บาท 

                                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการฝังท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 80 ซม. 2 จุด  

                           รวมจ านวน 20 ท่อนบริเวณไร่นางสาล่ี สวยล้ า หมู่ท่ี 7 บ้านทับเสนารักษ์ ต าบลทุ่งคอก    

                           อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  

                           40,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต. 

                          ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงนิสะสม (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

                          2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) ล าดับท่ี 4 หน้า 9) 

รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  4,249,300 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธาน               สมาชิกฯท่านใดจะขออภิปรายก็เชิญครับ.....(ไม่มี).....ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดก็ขอมติท่ีประชุม 

     เลยครับ (ให้เลขาฯนับองค์ประชุม มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 23 คน)  สมาชิกท่านใดเห็น 

     ควรอนุมัติ จ่ายขาดเงินทุนส ารองเงินสะสมครั้งท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

    ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จ านวน 12 โครงการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน       

    4,249,300 บาท (ส่ีล้านสองแสนส่ีหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินส ารองเงินสะสมครั้งท่ี 2 ประจ าป ี

  งบประมาณ พ.ศ.2564 ไปด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จ านวน 12 โครงการ 

  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 4,249,300 บาท (ส่ีล้านสองแสนส่ีหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ดังนี ้

                    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2         จ านวน   440,000   บาท        

                            เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 เริ่มต้นจาก 

                        ถนน คสล. บริเวณบ้านนายสาย วรรณะ ถึงคลองส่งน้ า 2ข.-8ซ.-2ซ. บริเวณไร่นายสุรชัย จินดารัตน์  



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

                      เทพพิทักษ์ ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน 

                     งบประมาณท้ังส้ิน 440,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 

                     กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

                     (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) ล าดับท่ี 1 หน้า 3) 

                     2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3         จ านวน   440,000   บาท       

                                เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 เริ่มต้นจาก 

                      ถนนลาดยางสายหนองชัน-ปากคอก จุดเริ่มบ้านนายฉุง แซ่อึ้ง ถึงทางหลวงหมายเลข 321 สพ.- 

                       นฐ. จุดปั๊ม ปตท. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

                      หมู่ท่ี 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ  

                     อบต.ทุ่งคอก  เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 440,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียด 

                     ตามใบปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏ 

                      อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 1) ล าดับท่ี 7 หน้า 26) 

                     3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4         จ านวน   440,000   บาท       

                                   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 เริ่มต้นจาก 

                       เขตติดต่อเทศบาลต าบลทุ่งคอก ถึงถนนลาดยาง (สายโรงลิเก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  

                      ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ท่ี 4 บ้านดอนกอก ต าบลทุ่งคอก อ าเภอ 

                      สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 440,000 บาท  

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

                      เงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

                      เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 1) ล าดับท่ี 8 หน้า 27) 

                     4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6         จ านวน   420,000   บาท       

                                 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6  เริ่มต้นจากทาง 

                      หลวงหมายเลข 3358 สายทุ่งคอก-ดอนตาเพชร จุดเริ่มบ้านนายสมร ใจรู้รอบ ถึงบริเวณไร่นาย 

                       ล้วน เขียวหวาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

                      หมู่ท่ี 6 บ้านโป่ง ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก    

                      เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 420,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4  

                      และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ใน 



                      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) ล าดับท่ี 5 หน้า 5) 

                     5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13         จ านวน   476,000   บาท       

                                 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13  เริ่มต้นจาก 

                      ถนน คสล. หลังสถานีไฟฟ้า บริเวณไร่นายสนิท นิลอ่อน ถึงบริเวณบ้านนางประนอม ใจซื่อ  

                      ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ท่ี 13 บ้าน      

                       รางเทียน ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน 

                      งบประมาณท้ังส้ิน 476,000  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4  

                      และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ใน 

                      แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) ล าดับท่ี 10 หน้า 6) 

                     6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14         จ านวน   476,000   บาท       

                                 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14  เริ่มต้นจาก 

                       ทางแยกคลองส่งน้ า 1ซ.-2ซ.-8ซ. บริเวณบ้านนายพาน ฮวบเพชร ถึงคลองส่งน้ า 1ซ.-2ซ.-8ซ.  

                      บริเวณไร่นายศักดิ์ชัย ตันจริยภรณ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00  

                      เมตร หนา 0.15 เมตร หมู่ท่ี 14  บ้านโป่งตะไล้ ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัด 

                      สุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 476,000 บาท (รวมภาษี  

                      มูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาด 

                      เงินกองทุนเงนิสะสม (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2)  

                      ล าดับท่ี 11 หน้า 7) 

                      7. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 1 บ้านบัวขาว  จ านวน 492,000 บาท 

                             เพื่อจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนลาดยางสาย 3182 บ้าน    

                      บัวขาว-บ้านเทพพิทักษ์ หมู่ท่ี 1,2 บ้านบัวขาว,บ้านเทพพิทักษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  

                       ระยะทางยาว 160.00 เมตร  ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1.00 เมตร (ช่วง กม.  

                       0+105 ถึง กม. 0+265) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 492,000 บาท  

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

                       เงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  

                       (ครั้งท่ี 1) ล าดับท่ี 2 หน้า 16) 

                        8. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 6 บ้านโป่ง  จ านวน 492,000 บาท 

                               เพื่อจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนลาดยางสายแยกทาง 



                         หลวงหมายเลข 3358 (โรงเรียนบ้านโป่ง) –ทางแยกถนนลาดยางสายบ้านทับเสนารักษ์ หมู่ท่ี 6 

                        บ้านโป่ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 160.00 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติก  

                        คอนกรีตกว้างข้างละ 1.00 เมตร (ช่วง กม. 0+200 ถึง กม. 0+360) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก  

                        เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน 492,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4  

                         และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ใน 

                        แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 1) ล าดับท่ี 6 หน้า 17) 

                        9. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 12 บ้านทุ่งเข็น  จ านวน 362,000 บาท 

                               เพื่อจ้างเหมาโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มต้นจากทางแยกถนนทาง 

                           หลวง 3260 สายบางล่ี-หนองวัลย์เปรียง ถึงบริเวณโรงงานปลาร้า หมู่ท่ี 12 บ้านทุ่งเข็น ขนาด   

                           ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 230.00 เมตร  ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 

                         ข้างละ 1.00 เมตร (ช่วง กม. 0+200 ถึง กม. 0+360) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน    

                         งบประมาณท้ังส้ิน 362,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ  

                         ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ใน 

                         แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ล าดับท่ี 238 หน้า 158) 

                         10.  โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ท่ี 12 บ้านทุ่งเข็น        จ านวน    49,300  บาท        

                                  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการเปิดทางใหม่ลงหินคลุกพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 12   

                         บ้านทุ่งเข็นเริ่มต้นจากถนนทางหลวงหมายเลข 3260 ถึงบริเวณไร่นางพรวิมนต์ ทัศนสุวรรณ  

                         ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หมู่ท่ี 12  บ้านทุ่งเข็น ต าบล 

                         ทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินงบประมาณ 

                         ท้ังส้ิน 49,300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ  

                         ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ใน 

                          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) ล าดับท่ี 6 หน้า 5) 

                          11.  โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ท่ี 13 บ้านรางเทียน    จ านวน  122,000  บาท     

                                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการเปิดทางใหม่ลงหินคลุกพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 12  

                          เริ่มต้นจากสะพาน คสล. คลองส่งน้ า 8ซ.-2ซ. ถึงบริเวณบ้านนายชัยวัฒน์ ประจ าเมือง ขนาด 

                            ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 700.00 เมตร หมู่ท่ี 13 บ้านรางเทียน ต าบล 

                          ทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินงบประมาณ 

                          ท้ังส้ิน 122,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5  



                          กองช่าง อบต.ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 

                          ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) ล าดับท่ี 7 หน้า 5) 

                          12. โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 7 บ้านทัพเสนารักษ์ จ านวน  40,000  บาท 

                                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการฝังท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 80 ซม. 2 จุด  

                           รวมจ านวน 20 ท่อนบริเวณไร่นางสาล่ี สวยล้ า หมู่ท่ี 7 บ้านทับเสนารักษ์ ต าบลทุ่งคอก    

                           อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินงบประมาณท้ังส้ิน  

                           40,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต. 

                          ทุ่งคอก จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงนิสะสม (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

                          2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 2) ล าดับท่ี 4 หน้า 9) 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องเพื่อทราบ 
ประธาน                ขอเชิญเลขาฯ 
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เลขาฯ                   เรื่องท่ี 1  โควิด 
                          เรื่อง 2  
                          เรื่องท่ี 3  
                          เรื่องท่ี 4  
                           เรื่องท่ี  
ประธาน                สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอให้ท่ีประชุมทราบอีกก็เชิญ...(ไม่มี)...ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ 

                          ปิดประชุมเวลา 11.55 น. 

                                                           (ลงช่ือ) พ.อ.อ.                       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                           ( การะเวก   สีทา ) 
                                                          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                  (ลงช่ือ)                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม    

                                                             (  นายโยธิน  แสงจันทร์  )                                                    

                                                   (ลงช่ือ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม      

                                                             ( นายสุทัศน์  เสียงโสม  )    



                                                  (ลงช่ือ)                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                            (  นายเสกสรร  สวยล้ า   ) 

                                          ตรวจแล้วถูกต้อง 

 

                                    (นายทองอินทร์  ถมทองค า) 

                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

 
 
 
 
 
 
 


