
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

********* 

ผู้เข้าประชุม 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
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นายทองอินทร์  ถมทองคํา 
นายสุชิน  รําพึงจิตต์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
นางสีดา  จินดารัตน์ 
นายเพียง  ทองย้อย 
นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน             
นายวิชาญ   บุญมาก 
นายเสกสรร  สวยลํ้า 
นายเสนีย์  ศิริพันธ์ 
นายจ่าง  ใจกล้า 
นายชลอ  แจ้งประจักษ์ 
นายนฤพล ม่วงจาบ 
นายสมศักดิ์  ใจซื่อ 
นายไร  เข็มทอง 
นายชา  สีนวล 
นายบุญมี  พัดแก้ว                
นายณัฏฐนันท์  พานิช 
นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
นายสุทัศน์  เสียงโสม 
นายโยธิน  แสงจันทร์ 
นางบุญปลูก  รามจุล 
นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
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 15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 

ทองอินทร์  ถมทองคํา 
สุชิน  รําพึงจิตต์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
สีดา  จินดารัตน์ 
เพียง  ทองย้อย 
วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
ธวัชชัย  เซี่ยงฉิน                
วิชาญ   บุญมาก 
เสกสรร  สวยลํ้า 
เสนีย์  ศิริพันธ์ 
จ่าง  ใจกล้า 
ชลอ  แจ้งประจักษ์ 
นฤพล  ม่วงจาบ 
สมศักดิ์  ใจซื่อ 
ไร  เข็มทอง 
ชา  สีนวล 
นายบุญมี  พัดแก้ว               
ณัฏฐนันท์  พานิช 
พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
สุทัศน์  เสียงโสม 
โยธิน  แสงจันทร์ 
บุญปลูก  รามจุล 
สุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
ไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 
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ผู้ไม่เข้าประชุม        

1.   นายหลํ่า  ด้วงเอี๊ยก      สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8  ลาป่วย  

2.   นายประพันธ์  ใจซื่อ    สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12   ลาป่วย 

3.   นายพร้อย  ใจน้ํา        สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 14   ลาไป รพ.ฯ             

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก  สุรพล  ตันกสิกิจ 
2 นายอํานาจ  แซ่กัง รองนายก อบต.ทุ่งคอก อํานาจ  แซ่กัง 
3 นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา นักจัดการท่ัวไปชํานาญการ กัญพรพฒัน์  แก้วตา 

     เวลา 09.30 น. เลขาฯ เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกเข้าประชุม 23 คน ไม่เข้า

ประชุม 3 คน เลขานุการสภาฯ 1 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 3  คน ครบองค์ประชุมและเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัยและทําความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และอ่านประกาศสภาฯ กล่าวเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ                 วันนี้เป็นวันประชุมสภาฯ สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2564  ซึ่งเราได้กําหนดไว้  

                        27 สิงหาคม 2564   เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  

                        พ.ศ.2565  วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  ขอเชิญ เลขาฯ 

เลขาฯ                ก่อนอื่นต้องขอมติท่ีประชุมจะขอจดบันทึกรายงานการประชุมแบบย่อเพื่อให้สภาฯ ให้ความ 

                        เห็นชอบ  ( เพราะถ้าพิมพ์หรือจดบันทึกถอดเทปกันทุกตัวอักษรก็คงไม่เกิดประโยชน์อันใดมากนัก 

                        เอาแต่สาระสําคัญของการประชุมก็พอจึงขอหารือท่ีประชุมครับ ( ประธานหารือท่ีประชุม) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้จดบันทึกการประชุมแบบย่อได้ 

ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ประธานฯ             ในการประชุมครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯสามัญ สมัยท่ี3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2561   

                         เมื่อวันท่ี 18  สิงหาคม 2564  เลขาฯ ได้ทําสําเนาฯให้แล้วมีทั้งหมด 16 หน้า หากพบว่ามีจุดหนึ่ง 

                         จุดใดจะเสนอขอแก้ไขและหากพิจารณาแล้วพบว่าไม่ถูกต้องก็ขอให้เสนอแก้ไขได้ตลอดระยะเวลา 

                         การประชุมนี้เลย...........และขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกสามัญ  

                         สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3    ญัตติด่วน 

                         (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 

ประธาน                    ตามท่ีสภาฯได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทําหน้าท่ีแปรญัตติงบประมาณ เมื่อการ 

                        ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก สามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2564 เมื่อ 

                        วันท่ี 18 สิงหาคม 2564 และกําหนดรับคําขอแปรญัตติระหว่างวันท่ี 19-23 สิงหาคม  

                         2564  และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 แล้ว ต่อไปขอเชิญ 

                        ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงต่อสภาฯครับ 

นายจ่าง  ใจกล้า  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติแถลงต่อท่ีประชุมสภาฯ ดังนี้ 

                                สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี  

                         พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 สภาฯได้เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัติ 

                         งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 ไปแล้ว สภาฯได้กําหนดวันรับคําแปรญัตติ 

                         ร่างข้อบัญญัติงบประมาณในวันท่ี 19-23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. นั้น ปรากฏว่า 

                         ไมมีสมาชิกผู้ใดมายื่นเสนอคําขอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

                         งบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่อย่างใด 

                               ในส่วนของการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติรายจ่าย 

                        ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ดังนี ้

                         ด้านรายรับ 

                             ตามท่ีได้เสนอประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 2565 ไว้จํานวน  778,055,000 บาท นั้น 

                         จากการตรวจสอบ และพิจารณาการตั้งประมาณการรายรับ ก็ถือว่าเหมาะสม รายรับจาก 

                         รายการต่างๆ ก็ไม่ได้ต้ังสูงจนเกินไป ต้ังไว้สูงกว่าปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 4.39 และมีความ 

                         เป็นไปได้ว่า จะรับรายได้เข้าตามเป้า จึงเห็นชอบต้ังประมาณการรายรับไว้ที่ 78,055,000  บาท 

                         ด้านรายจ่าย 

                              ตามท่ีได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ 

                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาบรรจุร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจําปี 

                           งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี 2  
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                             รายจ่ายงบประมาณ                                                       ประมาณการปี 2565    

                                   งบกลาง                                                                 26,110,740.00     บาท 
                                   งบบุคลากร                                                             22,672,682.00     บาท 
                                   งบดําเนินการ                                                          18,026,278.00     บาท 
                                   งบลงทุนงบ                                                               8,887,300.00     บาท 
                                   งบเงินอุดหนนุ                                                            2,334,000.00    บาท 
                                   รายจ่ายอื่น                                                                   24,000.00     บาท 
                                                 รวมรายจ่ายจากงบประมาณ                           78,055,000.00     บาท 

                        รายจ่ายเฉพาะการ                                        รวม                     3,732,900.00    บาท 

                             แผนงานการพาณิชย์                                                          3,732,900.00  บาท 

                                                                                      รวม                    3,732,900.00  บาท 

                                ซึ่งจากการตรวจสอบรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีพ.ศ. 2565  

                       นั้น ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณ  

                       งบบุคลากรไม่เกิน 40% งบด้านการบริหารก็ได้ต้ังไว้ครอบคลุม งบลงทุนได้ดําเนินการไว้ตาม 

                       แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (2561 –2565) ในการพัฒนาองค์กรมีการปรับปรุงพื้นท่ีให้มีความเพียงพอ 

                       และเหมาะสมกับการใช้สอยอาคารสํานักงานเพื่อรองรับการให้บริการพี่น้องประชาชน แก้ไขปัญหา 

                       เส้นทางคมนาคมในทุกหมู่บ้าน รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ําประปาเพื่อแก้ไข ไขปัญหา 

                       ภัยแล้ง การมีน้ําท่ีสะอาดใช้ทุกครัวเรือนและรองรับโครงการของหมู่บ้านต่างๆ ด้านส่งเสริม 

                       การศึกษา การส่งเสริมและป้องกันโรค การส่งเสริมอาชีพ การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส งานอนุรักษ์ 

                       ศิลปวัฒนธรรม งานดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การพัฒนาคน การกีฬา การส่งเสริม 

                       ความเข้มแข็งของชุมชน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ การป้องกันการแพร่ระบาดของ 

                       ยาเสพติด การจัดทํารองรับโครงการตามพระราชดําริ เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนตําบล 

                       ทุ่งคอก รวมท้ังงบประมาณเตรียมการไว้เพื่อการเลือกตั้งพร้อมแล้ว จึงเห็นว่าการตั้งงบประมาณ 

                       ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกนั้นมีความเหมาะสมครบถ้วนแล้วเห็นควรร่างฯ ฉบับ 

                       คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขรายละเอียดให้สมบูรณ์แล้ว (รายละเอียดตามร่างฯ ฉบับ 

                       คณะกรรมการแปรญัตติท่ีเสนอมาพร้อมนี้)   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะกรรมการ 

                        แปรญัตติ 
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ประธาน            ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงต่อสภาฯแล้วและในช่วงรับคําขอแปรญัตติไม่มีผู้ใดเสนอ 

                      คําขอแปรญัตติ และสงวนคําแปรญัตติเอาไว้จึงไม่อนญุาต 

                       ให้สมาชิกฯอภิปรายและก็ถือว่าผ่านวาระท่ี 2 ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติผ่านความ 

                       เห็นชอบแล้ว จึงมีร่างข้อบัญญัติ 2 ฉบับท่ีพิจารณาคือฉบับเดิม และฉบับขอคณะกรรมการแปร 

                       ญัตติ ให้เลขาฯนับองค์ประชุม (องค์ประชุม 23 คน) ประธานจึงขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ใช้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ฉบับคณะกรรมการแปรญัตติเสนอ  

                       (ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเห็นชอบ 22:0 ) ประธานงดออกเสียง (ผ่านวาระท่ี 2) 

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพื่อพิจารณา 

ประธาน             ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

                       2564 (วาระท่ี 3) การลงมติว่าท่านสมาชิกจะเห็นชอบให้ร่างฯ ฉบับคณะกรรมการแปรญัตติเสนอ  

                       สมควรตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                       (ขอให้เลขาฯ ตรวจนับองค์ประชุม ) องค์ประชุม 23 คน ต่อไป 

                       จะเป็นการลงมติ 

                           ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

                       2565 ฉบับเดิมตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติท่ีเสนอ สมควรตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 

                       รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โปรดยกมือครับ..... 

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                         ฉบับคณะกรรมการแปรญัตติเสนอสมควรตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

                         งบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 22 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี (ประธานงด 

                         ออกเสียง 1 เสียง) ผ่านวาระท่ี 3 

ประธานฯ             ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านท่ีได้ผ่านความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณท้ัง 3 วาระ  

                         และในโอกาสต่อไปจะได้ส่งร่างข้อบัญญัตินี้ไปให้นายอําเภอสองพี่น้องลงนามเพื่อตราเป็น 

                         ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 

นายกฯ                 กล่าวขอบคุณท่านสมาชิกฯท่ีผ่านความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  

                          2565 ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ประธานฯ              ต่อไปเป็นเรื่องท่ี 2 ขอโอนงบประมาณหรือจ่ายมาต้ังเป็นรายจ่ายใหม่ ขอเชิญเลขาฯครับ 

เลขาฯ                  โครงการฯ ขออนุมัติเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองช่างจึงเสนอโครงการ 
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                          มาเพื่อให้สภาฯได้พิจารณาดังนี้ 

                         1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านเทพพิทักษ์ เริ่มต้นจากคลองส่งน้ํา 2ข- 

                         5ซ-2ข บริเวณไร่นางมาลี  สีทองแจ้ง  ถึงคลองระบายน้ําบริเวณไร่ นายสามารถ  วิหคโต ขนาด 

                                  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว 200.00  เมตร  หนา 0.15 เมตรตามแบบ อบต. 

                          ทุ่งคอก งบประมาณ 480,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียด ตามใบ ปร.4 และ  

                          ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก บาท (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

                                  (ครั้งท่ี 2 ) ลําดับท่ี 3 หน้าท่ี 4 ) 

                          2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านโป่ง จากทางแยกถนนทางหลวง   

                          หมายเลข 3358 เขตติดต่อ ต.บ่อสุพรรณ บริเวณไร่นายพิชัย จงเพิ่มวัฒนะผล ถึงบริเวณไร่นาย 

                              วิโรจน์ ธีระโรจนพงศ์   หมู่ท่ี  6 บ้านโป่ง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว  150.00   

                              เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก งบประมาณ 450,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

                          แล้ว) รายละเอียด ตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ( ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 

                               ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม ( ครั้งท่ี 2 ) ลําดับท่ี 4 หน้าท่ี 4 ) 

                          3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้านวังตะก ูเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนาง 

                          ล่ันทม นาคอําภา ถึงเขตติดต่อตําบลศรีสําราญ บริเวณหน้าบ้านนางสาวสุปราณีย์  พ่อค้า  

                          ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ระยะทางยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ  

                          อบต.ทุ่งคอก งบประมาณ 462,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 

                          และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ((ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

                          (ครั้งท่ี2) ลําดับท่ี 151 หน้าท่ี129) 

                          4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 บ้านโป่งตะไล้ เริ่มต้นจากถนน คสล.  

                          บริเวณบ้านนายมณี เกิดสมบูรณ์  ถึงเขตติดต่อ หมู่ 8 บริเวณไร่นายต๋ี ทรัพย์ประเดิมชัย ขนาด 

                          ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 150.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. 

                          ทุ่งคอก งบประมาณ 460,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียด ตามใบ ปร.4 และ  

                          ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี2)  

                            ลําดับท่ี 13 หน้าท่ี 7) 

                            5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด. อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3 บ้านหนองวัลย-์ 

                            เปรียง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ความยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร  ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก  
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                           งบประมาณ 500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียด ตามใบ  

                         ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  

                         เพิ่มเติม (ครั้งท่ี2) ลําดับท่ี 1 หน้าท่ี 11) 

                          6. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 13 บ้านรางเทียน เริ่มต้นจากทางแยก 

                            ทางหลวง หมายเลข3260 บริเวณร้านโชคชัยการค้า ถึงบริเวณบ้านนายวิสุทธิ์  สําเนียงแจ่ม  

                            ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว 150.00  เมตร  ใช้ปริมาตรหินคลุก 31 ลบ.ม.  

                            งบประมาณ 9,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียด ตามใบ ปร.4 และ ปร.5  

                            กองช่าง อบต.ทุ่งคอก (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี2)  

                            ลําดับท่ี 8 หน้าท่ี 6) 

                           7. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 13 บ้านรางเทียน เริ่มต้นจากทางแยก 

                            ทางหลวง หมายเลข3260 บริเวณโรงงานโมโนบิวต้ีซัพพลาย ถึงคลองส่งน้ํา 8ซ-2ซ ขนาด 

                            ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว 350.00  เมตร  ใช้ปริมาตรหินคลุก 73 ลบ.ม.   

                            งบประมาณ 22,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียด ตามใบ ปร.4 และ ปร.5  

                            กองช่าง อบต.ทุ่งคอก(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี2)  

                            ลําดับท่ี 9 หน้าท่ี 6) 

                          รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,384,300.- บาท 

                            (รายละเอียดตามเอกสารใบขอโอนงบประมาณท่ีแนบมานี้) การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของ 

                            สภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

                            ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ. 27  

                            สําหรับสถานการณ์คลัง ณ ปัจจุบันเราต้ังประมาณรายรับไว้ 74,776,500 บาท  มีเงินเข้า 

                            มาแล้ว 63 ล้านบาทเศษ มีรายจ่ายอยู่ท่ี 48 ล้านบาทเศษ มีส่วนต่างอยู่ 15 ล้านบาทเศษ  

                            ซึ่งเวลาท่ีเหลืออีก 1 เดือนเศษจะมีเพียงพอใช้จ่ายหลังจากอนุมัติให้โอนได้  

                            รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธานฯ             มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ.....(ไม่มี)....ถ้าไม่มีจะเป็นการลงมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ 

                         รายจ่ายมาต้ังจ่ายใหม่ตามท่ีเสนอ ขอให้เลขาฯ นับองค์ประชุม (องค์ประชุม 22 คน) ท่าน 

                         สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณมาต้ังเป็นรายจ่ายใหม่จํานวน 7 โครงการ 

                         ได้โปรดยกมือครับ 
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มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณจํานวน 7 โครงการตามท่ีเสนอตาม 

                         รายละเอียดตามเอกสารใบขอโอนงบประมาณท่ีแนบ เป็นเงิน 2,414,300 บาทได้ดังนี้ 

                         1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านเทพพิทักษ์ เริ่มต้นจากคลองส่งน้ํา  

                                  2ข-5ซ-2ข บริเวณไร่นางมาลี  สีทองแจ้ง  ถึงคลองระบายน้ําบริเวณไร่ นายสามารถ วิหคโต  

                                  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว 200.00  เมตร  หนา 0.15 เมตรตามแบบ อบต. 

                          ทุ่งคอก งบประมาณ 480,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียด ตามใบ ปร.4 และ  

                          ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก บาท (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

                                  (ครั้งท่ี 2 ) ลําดับท่ี 3 หน้าท่ี 4 ) 

                          2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านโป่ง จากทางแยกถนนทางหลวง   

                          หมายเลข 3358 เขตติดต่อ ต.บ่อสุพรรณ บริเวณไร่นายพิชัย จงเพิ่มวัฒนะผล ถึงบริเวณไร่นาย 

                              วิโรจน์ ธีระโรจนพงศ์   หมู่ท่ี  6 บ้านโป่ง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 150.00   

                              เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก งบประมาณ 450,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

                          แล้ว) รายละเอียด ตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ( ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา 

                               ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม ( ครั้งท่ี 2 ) ลําดับท่ี 4 หน้าท่ี 4 ) 

                          3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้านวังตะก ูเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนาง 

                          ล่ันทม นาคอําภา ถึงเขตติดต่อตําบลศรีสําราญ บริเวณหน้าบ้านนางสาวสุปราณีย์  พ่อค้า  

                          ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ระยะทางยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ  

                          อบต.ทุ่งคอก งบประมาณ 462,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 

                          และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ((ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 

                          (ครั้งท่ี2) ลําดับท่ี 151 หน้าท่ี129) 

                          4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 บ้านโป่งตะไล้ เริ่มต้นจากถนน คสล.  

                          บริเวณบ้านนายมณี เกิดสมบูรณ์  ถึงเขตติดต่อ หมู่ 8 บริเวณไร่นายต๋ี ทรัพย์ประเดิมชัย ขนาด 

                          ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ระยะทางยาว 150.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. 

                          ทุ่งคอก งบประมาณ 460,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียด ตามใบ ปร.4 และ  

                          ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี2)  

                            ลําดับท่ี 13 หน้าท่ี 7) 
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                            5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด. อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3 บ้านหนองวัลย-์ 

                            เปรียง ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ความยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร  ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก  

                           งบประมาณ 500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียด ตามใบ  

                         ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)  

                         เพิ่มเติม (ครั้งท่ี2) ลําดับท่ี 1 หน้าท่ี 11) 

                          6. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 13 บ้านรางเทียน เริ่มต้นจากทางแยก 

                            ทางหลวง หมายเลข3260 บริเวณร้านโชคชัยการค้า ถึงบริเวณบ้านนายวิสุทธิ์  สําเนียงแจ่ม  

                            ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว 150.00  เมตร  ใช้ปริมาตรหินคลุก 31 ลบ.ม.  

                            งบประมาณ 9,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียด ตามใบ ปร.4 และ ปร.5  

                            กองช่าง อบต.ทุ่งคอก (ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี2)  

                            ลําดับท่ี 8 หน้าท่ี 6) 

                           7. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 13 บ้านรางเทียน เริ่มต้นจากทางแยก 

                            ทางหลวง หมายเลข3260 บริเวณโรงงานโมโนบิวต้ีซัพพลาย ถึงคลองส่งน้ํา 8ซ-2ซ ขนาด 

                            ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ระยะทางยาว 350.00  เมตร  ใช้ปริมาตรหินคลุก 73 ลบ.ม.   

                            งบประมาณ 22,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียด ตามใบ ปร.4 และ ปร.5  

                            กองช่าง อบต.ทุ่งคอก(ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี2)  

                            ลําดับท่ี 9 หน้าท่ี 6) รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,414,300 บาท ได้ (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 22 

                            เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี ประธานงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอื่นๆ 

ประธานฯ              เลขาฯมีเรื่องอะไรจะเสนอกเ็ชิญ 

เลขาฯ                  1.  ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีมาช่วยกันอยู่เวรท่ีศูนย์กักตัว LQ ( ร.ร.หนองวัลย์เปรียงวิทยา)  

                          และศูนย์พักคอย CCC (ท่ีวัดเทพพิทักษ์) และช่วยกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัย 

                          จากโควิด 19 ของคนในตําบลเราก็นับว่าสร้างประโยชน์อย่างมา โดยท่ีวัดเทพพิทักษ์เราถูก 

                          ต่อต้านไม่ให้เปิดแต่นายกฯ ร่วมกับ คุณวีระยุทธ ตันหยงธัชชัยและผู้ใหญ่สมพร ใจซื่อผู้ใหญ่บ้าน 

                          หมู่ท่ี 2 โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระปลัดจรัล สุทธจิตโตได้อนุญาตให้ใช้พื้นท่ีกุฏิและ 

                          ศาลาเอนกประสงค์ เป็นศูนย์พักคอย CCC (ท่ีวัดเทพพิทักษ์) และตรงนั้นเป็นจุดสําคัญสําหรับ 

                          คนป่วยกับคนเส่ียงสูงเลยท่ีเดียว (ท่ีประชุมรับทราบ) 
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                          2. ต้ังแต่เราเปิดศูนย์กักตัวLQ ( ร.ร.หนองวัลย์เปรียงวิทยา) และศูนย์พักคอย CCC (ท่ีวัดเทพ 

                          พิทักษ์)  ต้ังแต่วันท่ี 2 สิงหาคม 2564 – 26 สิงหาคม 2564  มีท้ังกลุ่มเส่ียงสูงเข้ากักตัว และ 

                          ผู้ติดเช้ือเข้าพักคอย ท้ัง 2 แห่ง ดังนี้  

                               2.1 ศูนย์กักตัวLQ ( ร.ร.หนองวัลย์เปรียงวิทยา ) มีผู้กักตัว 2 ประเภท คือ 

                                     2.1.1 ผู้มีความเส่ียงสูง ในพื้นท่ีตําบลทุ่งคอก รับมา 45 คน    เป็นชาย   16 คน  

                          เป็นหญิง 29 คน 

                                     2.1.2 กลุ่มท่ีเดินทางมาจากต่างถิ่น รับมา 16 คน   เป็นชาย  6 คน เป็นหญิง 10 คน 

                                    รวมจํานวนผู้กักตัว   61 คน เป็นชาย 22 คน  เป็นหญิง 39 คน 

                           ในกลุ่ม 2.1.1 เข้าพักแล้ว 7 วัน ตรวจ ATK พบติดเช้ือ 6 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 5 คน 

                           ส่งผู้ติดเช้ือไปศูนย์พักคอย CCC (ท่ีวัดเทพพิทักษ์) 6 คน เป็นชาย 1 คน เป็นหญิง 5 คน 

                           ผู้กักตัวครบกําหนดให้กลับบ้าน จํานวน 37 คน เป็นชาย 11 คน เป็นหญิง 26 คน 

                           คงเหลือผู้กักตัว LQ ( ร.ร.หนองวัลย์เปรียงวิทยา ) จํานวน 18 คน เป็นชาย 10 คน เป็นหญิง  

                           8 คน 

                                2.2  ศูนย์พักคอย CCC (ท่ีวัดเทพพิทักษ์) 

                                      2.2.1 รับผู้ติดเช้ือจากศูนย์กักตัวLQ ( ร.ร.หนองวัลย์เปรียงวิทยา ) จํานวน 6 ราย  

                            เป็นชาย  1 คน  เป็นหญิง  5 คน 

                                       2.2.2 รับผู้ติดเช้ือในพื้นท่ี/นอกพื้นท่ี จํานวน 35 คน   เป็นชาย 19 คน เป็นหญิง   

                            16 คน 

                                       รวมผู้ป่วยติดเช้ือเข้าพักท่ีศูนย์พักคอย CCC (ท่ีวัดเทพพิทักษ์) จํานวน 41 คน เป็น 

                            ชาย 20 คน เป็นหญิง 21 คน 

                             ส่งเข้าไปรักษาต่อท่ี รพ.หลัก/ร.พ.สนาม จํานวน 38 คน เป็นชาย 18 คน เป็นหญิง 20 คน 

                             คงเหลือผู้ป่วยรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจํานวน 3 คน เป็นชาย 2 คน เป็นหญิง 1 คน 

                             สรุปยอด ณ ปัจจุบัน ศูนย์กักตัว LQ ( ร.ร.หนองวัลย์เปรียงวิทยา) และศูนย์พักคอย CCC  

                             (ท่ีวัดเทพพิทักษ์) จํานวน 21 คน เป็นชาย 12 คน เป็นหญิง 9 คน  (ท่ีประชุมรับทราบ) 

                             3.  ติดตามสมาชิกท่ียังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มท่ี 1 ไม่มี ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขจะต้อง 

                             ฉีดเข็มท่ี 1 ด้วยซิโนแว็คและตามด้วย แอสต้าซินิก้า ทุกคน ท่ีจองไฟเซอร์ โมโดน่า ซิโนฟาร์ม 

                             นั้นยังไม่มีกําหนด ซึ่งจะกระตุ้นด้วยแอสต้าภายใน 3 สัปดาห์ แล้วภูมิจะขึ้น ประมาณ 1,300 
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                               ตอนนี้ฉีดเถอะแล้วจะได้กระตุ้นเข็ม 2 ไว้ด้วยและถ้าฉีด 2 เข็มแล้วมีผลกับเราด้วยเพราะ 

                               บางจังหวัดผ่อนปรนเรื่องการเดินทางและมาตรการทางสังคมแล้ว เราจะได้ไปไหนมาไหนได้ 

                               วัคซีนทุกตัวไม่สามารถป้องกันโควิด 19 ได้เพียงแต่จะไม่รุนแรงเมื่อติดเช้ือถึงแม้เราจะฉีด 

                               ครบ 2 เข็มแล้วเราก็ต้องระมัดระวังอย่างสูงเหมือนเดิมครับ 

นายกฯ                     ผมขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งท่ีเราช่วยกันช่วยเหลือประชาชนก็ตามท่ีปลัดได้ช้ีแจงนั่นแหละ 

                              เขาเป็นคนของเราเราต้องดูแล บางคนไม่ได้กักตัวอยู่ที่นี่ อาจกักตัวและรักษาตัวอยู่ท่ีบ้าน  

                              เมื่อผู้ใหญ่บ้านส่ังกักตัวอยู่ที่บ้านก็ขอให้เราไปดูแลเย่ียมเยือนด้วยเด๋ียวเขาจะหาว่าเรา 

                             ไม่สนใจ 

นายวิชาญ  บุญมาก  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 เรื่องการประกอบกิจการขุดและขายดินใครเป็นผู้อนุญาตและการดูแล 

                              ถนนจะทําอย่างไรเพราะวิ่งมากๆจะทําให้ถนน คสล.ชํารุด ถนนหินคลุกก็ฝุ่นเยอะแล้วก็ 

                              พังด้วย 

เลขาฯ                      เป็นอํานาจของผู้ใหญ่บ้าน และต้องมาขออนุญาต อบต.ด้วย คงต้องทําหนังสือบันทึก 

                              ข้อตกลงกันเพราะผู้ประกอบการจะไม่สนใจดูแล แล้วก็จะเป็นปัญหาภายหลัง หาก 

                              ผู้ประกอบการใดไปขออนุญาตขุดดินขายขอให้แจ้ง อบต.ทราบด้วย เพื่อจะได้ช่วยกันรักษา 

                              ผลประโยชน์ของส่วนรวม   ส่วนหมู่ 16 และหมู่ 7 มีปัญหาเรื่องถนนขอให้มาคุยนอกรอบ 

                              กับนายกฯนะครับ 

ประธาน                   เนื่องจาก นายประพันธ์  ใจซื่อ ส.อบต.หมู่ท่ี 12 กรรมการตรวจรายงานการประชุมไม่ได้เข้า 

                             ประชุม  จึงขอเสนอให้  นายจ่าง  ใจกล้า ส.อบต.หมู่ท่ี 6 เป็นกรรมการตรวจรายงานการ 

                            ประชุมแทน 

มติท่ีประชุม              ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้นายจ่าง  ใจกล้า ส.อบต.หมู่ท่ี 6 เป็นกรรมการตรวจรายงาน 

                            การประชุมแทน 

ประธาน                  ถามสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกก็เชิญ......ถ้าไม่มีอะไรแล้วขอปิดประชุมครับ 

                             ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

                                                    ( ลงช่ือ) พ.อ.อ.                         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                        ( การะเวก  สีทา ) 
                                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 
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                                                  (  นายเสกสรร  สวยลํ้า   ) 
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                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

 
 

 


