
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2565 

วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

*********** 

ผู้เข้าประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายจ่าง  ใจกล้า ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก จ่าง  ใจกล้า 
2 นายวันชัย  วัฒน์ผดุงเกียรติ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 1 วันชัย  วัฒนผ์ดุงเกียรติ์ 
3 นายเพียง  ทองย้อย สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 2 เพียง  ทองย้อย 
4 นายพลภัทร ห่วงรักษ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 3 พลภัทร  ห่วงรักษ์ 
5 นายเสกสรร  สวยล้ํา สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 4 เสกสรร  สวยล้ํา 
6 นายเสนีย์  ศิริพันธ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 5 เสนีย์  ศิริพันธ์ 
7 นายชลอ  แจ้งประจักษ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 7 ชลอ  แจ้งประจักษ์ 
8 นายนฤพล  ม่วงจาบ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8  นฤพล  ม่วงจาบ 
9 นายอภิชาติ  ใจเอ้ือย   สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9  อภิชาติ  ใจเอ้ือย   
10 นายวันชัย  อดุลยธรรม สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 10 วันชัย  อดุลยธรรม 
11 นายสมบูรณ์  ใจกล้า สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 11 สมบูรณ์  ใจกล้า 
12 นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
13 นายบัณฑิต  เสียงแจ่ม สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 13 บัณฑิต  เสียงแจ่ม 
14 นางบุญปลูก  รามจุล สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 บุญปลูก  รามจุล 
15 นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16 สุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
16 พ.อ.อ.การะเวก  สีทา เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

    1.  นายสุชิน  รําพึงจิตต์     รองประธานสภาฯ       ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก สุรพล  ตันกสิกิจ 
2 นายอํานาจ  แช่กัง รองนายก อบต.ทุ่งคอก อํานาจ  แช่กัง 
3 นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย เลขานุการนายก อบต.ทุ่งคอก วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
4 นายพีรยุทธ  ภูวพัฒน์วิไล ผู้อํานวยการกองช่าง พีรยุทธ  ภูวพัฒน์วิไล 
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ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
5 นางสาวณัฏฐนิชา  โอสถ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก. ณัฏฐนิชา  โอสถ 
6 นางสาวศศิประภา  มีชื่น เจ้าพนักงานพัสดุ ปง. ศศิประภา  มีชื่น 
7 นางสาวสุชาดา  มาเปีย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง. สุชาดา  มาเปีย 
8 นางสาวสุดาภรณ์  แก้วเพ็ง เจ้าพนักงานธุรการ ปง. กองคลัง สุดาภรณ์  แก้วเพ็ง 
9 นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา นักจัดการงานทั่วไป ชก กัญพรพัฒน์  แก้วตา 
10 นางสาวเรวดี  เกรียงไกร คนงานทั่วไป เรวดี  เกรียงไกร 
11 นางศิริมา  หนูแดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ศิริมา  หนูแดง 

       เวลา 10.00 น. เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม มีสมาชิกมาเข้าประชุมแล้ว 15 คน ไม่เข้าประชุม 1 

คน ผู้เข้าร่วมประชุม 11 คนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกมาพร้อมทุกหมู่บ้านแล้ว จึงเชิญประธานจุดธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัยและทําความเคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ อ่านประกาศอําเภอสองพ่ีน้อง เรื่อง เรียก

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2565 และกล่าวเปิดประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 ตามลําดับ 

เลขานุการสภาฯ  ขอความเห็นชอบบันทึกรายงานการประชุมต่อสภาฯ โดยขอบันทึกรายงานแบบย่อ 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุญาตให้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ แบบย่อได้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน             1. แนะนําตัวพนักงานส่วนตําบลที่สอบแข่งขันได้และมาบรรจุที่ อบต.ทุ่งคอก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 

                        2565  จํานวน 4 คน ดังนี้ 

                            1.1 นางสาวณัฏฐนิชา  โอสถ    ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ. 

                            1.2 นางสาวศศิประภา  มีชื่น    ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน กองคลัง 

                            1.3 นางสาวสุชาดา  มาเปีย      ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กองคลัง 

                            1.4 นางสาวสุดาภรณ์  แก้วเพ็ง  ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กองคลัง 

                        ให้เจ้าหนา้ที่ทุกคนแนะนําตัว และ 

                         2  แนะนําผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น 

                             2.1  นายอํานาจ  แซ่กัง           ตาํแหน่ง  รองนายก อบต.ทุ่งคอก 

                             2.2  นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย ตําแหน่ง เลขานุการ นายก อบต.ทุ่งคอก 
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                         3.  แนะนําผู้นําท้องถิ่นฝ่ายสภา ทั้ง 15 หมู่บ้าน ตั้งแต่ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การ 

                         บริหารสว่นตําบลทุ่งหมู่บ้าน ( รองประธานสภาฯ (สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 ลา)  

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว 

ประธานฯ           ครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2  

                       ประจําปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เลขาฯ ได้ทําสําเนารายงานการประชุมให้แล้ว 

                       หากมีจุดหนึ่งจุดใดไม่ถูกต้องก็ขอแก้ไขได้ตลอดระยะเวลาการประชุมก็จะขอมติที่ประชุมไว้ก่อน  

                       ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก  

                       สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก สมัยสามัญ  

                        สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนรับรอง 14  เสียง   

                         งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) 

ระเบียบวาระท่ี 3    ญัตติด่วน 

ประธานฯ             ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกได้ทําเรื่องขอรับโอนเครื่องจักรกลหนักสําหรับงานป้องกัน 

                         และบรรเทาสาธารณภัย จาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะกรรมการได้พิจารณา 

                         สนับสนนุเครื่องจักรกลหนักสําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (รถขุดตักไฮดรอลิค) ยี่ฮ้อ  

                         SUMITOMO/LS2800EJ2  และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สพ 0021/ ว 12062 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  

                         2565 จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้อําเภอสองพ่ีน้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก ส่งมติ 

                         ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก ให้กับสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

                         สุพรรณบุรี ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 จึงต้องเชิญประชุมอย่างเร่งด่วนในวันนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 

                         ( ไม่มี ) 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ประธาน               วันนี้มีเรือ่งพิจารณาหลายเรื่อง ต่อไปขอเชิญเลขาครับ 

เลขาฯ                      ขอบคุณที่ประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร  

                          ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องเพ่ือพิจารณา 
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                          เรื่องท่ี 1 โครงการ  2 โครงการ ไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายได้จึงจําเป็นต้องใช้เงินจ่ายขาด 

                          จากเงินสะสม หรือเงินทุนสํารองเงินสะสมมาดําเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ. 89 

                          สําหรับสถานการณ์คลัง ณ วันนี้ อบต.ทุ่งคอก 

                          1.  เงินสะสมคงเหลือ        13,685,419.46  บาท 

                          2.  เงินทุนสํารองเงินสะสมคงเหลือ 21,125,440.13 บาท 

                          เงินที่จะเอาไปใช้ได้โดยมีเงินไขอยู่ 3 ประการคือ 

                          1.  ต้องกันเงินสําหรับป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ 10% ( 7,805,500 บาท) 

                          2.  ต้องกันเงินเดือนและค่าตอบแทนไว้ 6 เดือน (ประมาณ 5,000,000 บาท) 

                          3.  ต้องได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

                           โครงการที่ 1.  โครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 15 ระยะทาง 700 เมตร จุดเริ่มต้นบริเวณ 

                          บ้านนายโกวิทย์  แสงสว่าง ถึงคลองระบายน้ํา 1AR 5R-SPN หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งเจริญ ตําบลทุ่งคอก  

                          อําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 ปร.5  

                          กองช่าง อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินทั้งสิ้น 399,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ตั้งจ่ายจากเงิน 

                          จ่ายขาดเงินสะสม ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561- 

                           2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3 แก้ไขครั้งที่ 3 หน้าที ่7 

                           โครงการที่ 2 โครงการขุดร่องพร้อมวางท่อระบายน้ําเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายสมโภชน์  

                           สําเนียงสูงถึงบริเวณทางเข้าถนน คสล.โรงอิฐ หมู่ที่ 11 ตําบลทุ่งคอก อําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด 

                           สุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก เป็นเงิน 

                           ทั้งสิ้น 100,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏใน 

                           แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3  

                           เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3 แก้ไขครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 

                           รวม 2 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 499,000 บาท จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ประธานฯ               เลขาฯได้ชี้แจงไปหมดแล้วท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ...(ไม่มี)..ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด 

                           อภิปรายก็จะขอมติที่ประชุมที่สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสะสมมาดําเนินการ 

                           ทั้ง 2 โครงการเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน) ได้โปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม             ที่ประชุมมีมติเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสะสมมาดําเนินการทั้ง 2 โครงการเป็นเงินรวมทั้งสิ้น  

                            499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน) ได้ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

                            (ประธานฯ) 

เลขาฯ                    2. โครงการรับโอนครุภัณฑ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ 

                            บริหารส่วนตําบลทุ่งคอก ได้รับแจ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรี (ผ่านอําเภอสองพ่ีน้อง) ตามหนังสือ  

                            ด่วนที่สุด ที่ สพ 0021/ว 12062 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565  แจ้งผลการพิจารณาโอนเครื่องจักร 

                            สาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

                            จังหวัดสุพรรณบุรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการพิจารณา ได้พิจารณา  

                            สนับสนับสนุนเครื่องจักรกลหนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (รถขุดตักไฮดรอลิค) ยี่ฮ้อ  

                             SUMITOMO / LS2800EJ2  รหัส ศสพ. 35-05 ซึ่งทราบว่าได้ใช้งานครั้งสุดท้ายที่ องค์การ 

                            บริหารส่วนตําบลวัดโบสถ์ ยังสามารถใช้งานได้ดี ได้รับการเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นเครื่องอีซูซุแล้ว  

                            หากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกไม่รับโอนเขาก็จะให้ที่อ่ืน การนําเข้าสู่สภาองค์การ 

                            บริหารส่วนตําบลทุ่งคอกก่อนการรับโอนเครื่องจากเป็นครุภัณฑ์มือสอง (เก่า) ซึ่งมีภารการ 

                            ซ่อมแซมและบํารุงรักษาจึงต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาฯก่อน 

ประธานฯ                เลขาฯได้ชี้แจงหมดแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ....(ไม่มี)... )..ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด 

                            อภิปรายก็จะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับโอนครุภัณฑ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย 

                            (รถขุดตักไฮดรอลิค) ยี่ฮ้อ SUMITOMO /LS2800EJ2  รหัส ศสพ. 35-05 มาไว้ใช้งานที่องค์การ 

                            บริหารส่วนตําบลทุ่งคอก ด้านสาธารณภัยโปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม              ที่ประชุมมีมติรับโอนครุภัณฑ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย (รถขุดตักไฮดรอลิค) ยี่ฮ้อ SUMITOMO 

                             /LS2800EJ2  รหัส ศสพ. 35-05 มาไว้ใช้งานด้านสาธารณภัยที่องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก  

                             ได้ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 14 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานฯ) ไม่เห็นชอบ ไม่มี 

                             3. ด้วยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนหมู่ที่ 12 ขอให้เปิดทางใหม่เนื่องจากเข้า-ออกบ้าน 

                           ในฤดูฝนไม่ได้ 

นายพีระยุทธ์  ภูวพัฒน์วิไล ผอ.กองช่าง ชี้แจงว่าตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมานั้นได้ออกไปสํารวจกับช่างแล้วโครงการ 

                            ดังกล่าวต้องเป็นโครงการเปิดถนนใหม่ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 12 ตําบลทุ่งคอก อําเภอ 

                            สองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จุดเริ่มต้นจากไร่นายยับ  สําเนียงแจ่ม ถึงบ้านนางสุรินทร์  ดวงจิตร 

                            ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร. 5 กองช่าง เป็นเงิน 58,600 บาท  
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                           (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3  

                           เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3 แก้ไขครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 

เลขาฯ                   สําหรับสถานการณ์คลัง ณ วันนี้ อบต.ทุ่งคอก 

                          1.  เงินสะสมคงเหลือ        13,186,419.46  บาท 

                          2.  เงินทุนสํารองเงินสะสมคงเหลือ 21,125,440.13 บาท 

                          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ. 89 เงินที่จะเอาไปใช้ได้โดยมีเงินไขอยู่ 3 ประการคือ 

                          1.  ต้องกันเงินสําหรับป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ 10% ( 7,805,500 บาท) 

                          2.  ต้องกันเงินเดือนและค่าตอบแทนไว้ 6 เดือน (ประมาณ 5,000,000 บาท) 

                          3.  ต้องได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

                           จึงขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสะสมมาดําเนินการโครงการเปิดถนนใหม่ลงหินคลุกพร้อม 

                           เกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 12 ตําบลทุ่งคอก อําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จุดเริ่มต้นจากไร่นายยับ 

                            สําเนยีงแจ่ม ถึงบ้านนางสุรินทร์  ดวงจิตร ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ  

                            ปร. 5 กองช่าง เป็นเงิน 58,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 

                            2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3 แก้ไขครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 จึงเรียนมาเพ่ือโปรด 

                            พิจารณา 

ประธานฯ               เลขาฯได้ชี้แจงหมดแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ....(ไม่มี)... )..ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด 

                            เห็นควรใช้อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ. 89 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสะสม 

                            มาดําเนินการโครงการเปิดถนนใหม่ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 12 ตําบลทุ่งคอก อําเภอ 

                            สองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จุดเริ่มต้นจากไร่นายยับ สําเนียงแจ่ม ถึงบ้านนางสุรินทร์  ดวงจิตร  

                            ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร. 5 กองช่าง เป็นเงิน 56,800 บาท  

                            รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลง 

                            ครั้งที่ 3 แก้ไขครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ได้โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม             ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสะสมมาดําเนินการโครงการเปิดถนนใหม่ลงหินคลุกพร้อม 

                           เกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 12 ตําบลทุ่งคอก อําเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จุดเริ่มต้นจากไร่นายยับ 

                            สําเนยีงแจ่ม ถึงบ้านนางสุรินทร์  ดวงจิตร ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ  

                            ปร. 5 กองช่าง เป็นเงิน 56,800 บาท รวมภาษีมูค่าเพ่ิมแล้ว  อยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561- 
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                            2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 แก้ไขครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ได้ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 14  

                            เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานฯ) ไม่เห็นชอบ ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6    ญัตติอ่ืนๆ 

ประธานฯ              เลขาฯ มีเรื่องใดจะชี้แจงก็เชิญ 

เลขาฯ                  1.  มีการเปลี่ยนแปลงพระสังฆาธิการในตําบลทุ่งคอก 

                                  ตามท่ีเจ้าอธิการอุดม  ทีฆายุโก เจ้าอาวาสวัดทุ่งคอก เจ้าคณะตําบลทุ่งคอก อายุ 58 ป ี

                          ได้ลาออกจากตําแหน่ง เจ้าคณะตําบลทุ่งคอก และเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แต่งตั้งเป็น 

                          เจ้าคณะตําบลทุ่งคอกกิตติมศักดิ์ ตามคําสั่ง ที่ 76/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565  และแต่งตั้ง 

                          พระครูใบฎีกาสุรพล  มหาปญโญ  เจ้าอาวาสวัดหนองวัลย์เปรียง เป็นเจ้าคณะตําบลทุ่งคอก ตาม 

                          คําสั่งเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 77/2565 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ได้มีการรับตราตั้งเมื่อ 

                          วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2565 

มติที่ประชุม            ที่ประชุมรับทราบ 

                          2.  คุณแม่ประทือง  สุวรรณเล็ก มารดาของนายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

                          สว่นตําบลทุ่งคอก หมู่ที่ 16 ได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ  

                          15.00 น.เจ้าภาพได้ตั้งศพบําเพ็ญกุศลที่บ้านเดิมและมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพตั้งแต่วันที่ 2-6  

                          กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 น. และจะทําการฌาปนกิจศพในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา  

                          15.00 น. ณ เมรุวัดทุ่งคอก (ท่ีประชุมตกลงกันไปร่วมเป็นเจ้าภาพในคืนวันที่ 5 กรกฎาคม 2565) 

นางบุญปลูก  รามจุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกหมู่ที่ 15 เสนอให้ผู้บริหารแต่งกายชุดกากีแขนยาว 

                          เพ่ือเป็นแสดงความเคารพศพและร่วมเป็นเกียรติแก่ ท่านสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ ที่เป็นสมาชิกสภา 

                          องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกตั้งแต่สมัยแรก 

มติที่ประชุม            ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบด้วย 

                           3.  ด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมนักเรียนตามโครงการ “ผู้ว่ามาหา 

                           นะเธอ” ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ โรงเรียนวดัเทพพิทักษ์ ท่าน ผอ.อํานวยพร 

                            ได้ประสานงานมาเรียนเชิญผู้นําชุมชนร่วมต้อนรับการแต่งกายเสื้อลายดนตรี และขอให้ อบต. 

                           จัดเจ้าหน้าที่ อปพร.ร่วมอํานวยความสะดวกด้านการจราจรด้วย สําหรับพวกเราให้เอารถไปจอด 

                           ในวัดครับจะสะดวกหน่อย 

มติที่ประชุม            ที่ประชุมรับทราบ 
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                           4. วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 รัฐบาลได้กําหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ สถานที่ราชการทุกแห่งปิดครับ 

มติที่ประชุม            ที่ประชุมรับทราบ 

                           5. การทํากิจกรรมจิตรอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

                           รัชกาลที่ 10 กําหนดจัดทําโครงการในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดหนองวัลย์- 

                           เปรียง  ตําบลทุ่งคอก การแต่งการชุดจิตอาสาพระราชทาน 

มติที่ประชุม            ที่ประชุมรับทราบ 

                           6. ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าสีฟ้าทุกวันศุกร์จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม  

มติที่ประชุม            ที่ประชุมรับทราบ 

                           7.  งานรัฐพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  วันที่ 28   

                           กรกฎาคม 2565  กิจกรรมน่าจะเหมือนกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรม 

                           ราชิน ี

                           ภาคเช้า  1. กิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง  06.00 น 

                                       2. พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 08.00 น. 

                           ภาคบ่าย   อาจเป็นกิจกรรมจิตอาสา 

                           ภาคคํ่า    1. กิจกรรมวางพุ่มเงิน-พุ่มทอง  17.00 น. 

                                        2. กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร 18.00 น.  

                           การแต่งกาย  ชุดปกติขาว 

                           หากมกีารเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ 

มติที่ประชุม            ที่ประชุมรับทราบ 

                           8.  ปลัดและผู้ใหญ่บ้าน ถูกนายนิคม  ม่วงจาบ และพ่ีสาวร้องเรียนผ่านองค์ฯ ที่จังหวัดตาก เพ่ือให้ 

                           ดําเนินการกับปลัด อบต.ทุ่งคอกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และขัดขวางการถากถางที่ที่อยู่ระหว่าง 

                           พิพาท ให้ศูนย์ดํารงธรรมดําเนินการเพิกถอนการออก นสล.และ ดําเนินการทางวินัยกับปลัด อบต.  

                            ฐานเลือกปฏิบัติ ก็ได้ชี้แจงพร้อมหลักฐานให้อําเภอสองพ่ีน้องทราบแล้ว ตอนนี้รอให้การออก  

                            นสล.สําเร็จก่อนแล้วจะดําเนินการต่อเมื่อเล่นกับเรา เราก็ต้องเล่นต่อ ให้ได้เอกสาร นสล.มาก่อน 

                            จะดําเนินการเช่นปากช่องและปราจีนบุรีต่อ 

มติที่ประชุม            ที่ประชุมรับทราบ 
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นายกฯ                    ขอเตือนผู้นําเราเมื่อทางฝ่ายปกครองเขาทํากิจกรรมอะไรขอให้พวกเราไปร่วมกิจกรรมกับเขาด้วย  

                             ช่วยกันจะได้เกิดความพร้อมเพรียงและเขาจะได้ไม่ว่าเราเอาเปรียบพวกเราต้องทํางานร่วมกัน  

                             ต้องช่วยกันนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ไปสมัครจิตอาสาพระราชทานให้ไปสมัครด้วยเดี๋ยวไม่มีชุด 

                             ร่วมกิจกรรมแบบเขา 

มติที่ประชุม              ที่ประชุมรับทราบ 

เลขาฯ                     เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีสํานักงานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงมาสํารวจว่าในระหว่างที่เกิด 

                             โควิด 19 ท้องถิ่นทําอะไรให้ประชาชนบ้าง ใช้งบไปเท่าไร ภาครัฐให้อะไรบ้าง  ผมก็บอกว่าที่ 

                             สองพ่ีน้องนี่ดี เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันดี ตั้งใจที่จะป้องกันประชาชนให้ปลอดจากโควิด 19  

                             และลดการแพร่ระบาด สนับสนุนให้ประชาชนได้รับวัคซีน งบที่ได้จากรัฐจริงๆเพียงแค่ 45,000  

                            บาทเท่านั้น นอกนั้นใช้ของ อบต.และของกองทุน สปสช.ตําบล สําหรับตําบลทุ่งคอกสนับสนุน 

                           ทุกอย่างตั้งแต่ตั้งด่าน ร่วมตั้ง รพ.สนามศศิรีสอร์ท จัดตั้ง LQ และ CI โดยผู้นําเอาใจใส่กับชีวิต 

                           ของประชาชน ตั้งตรวจพบเข้ารักษา กลุ่มเสี่ยงกักตัว สนับสนุนถุงยังชีพให้สามารถ อยู่ได้ 14 วัน  

                          แจกเงินผู้สูงอายุและเด็กจํานวนหนึ่ง การจัดตั้ง LQ และ CI ในการบริหารใช้งบ อปท.ล้วนๆ  

                           ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ผู้นําท้องที่ ผู้นําท้องถิ่น อสม. และองค์กรเอกชนที่นําของ 

                          มาร่วมบริจาค ส่วนใหญ่ก็คือน้ําที่ใช้ได้ส่วนเตียงกระดาษก็ใช้ไม่ได้ผล สรุปก็คืองานทุกอย่าง 

                          ถ้าขาดท้องถิ่นก็ไม่สําเร็จแน่นอนนี่คือจุดแข็งในการป้องกันโรคครั้งนี้และขอให้ภาครัฐทํางาน 

                          ให้ชัดเจนเด็ดขาด หาคนมีความรู้เป็นผู้นํา 

ติที่ประชุม              ที่ประชุมรับทราบ 

นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอกหมู่ที่ 12 เรียนถามต่อที่ประชุมเรื่องการลง 

                            หินคลุกแต่ละหมู่น่าจะแจ้งให้สมาชิกทราบด้วย หมู่ 12 ไม่ทราบเลยว่าลงเสร็จแล้ว ช่างคุมงาน 

                              ควรแจ้งให้สมาชิกในหมู่ทราบด้วย        

นายพีรยุทธ์  ภูวพัฒน์วิไล  ผอ.กองช่างชี้แจงว่าคนคุมงานอาจลืมแจ้งเพราะโครงการทําต่อๆกันไปเลย 

เลขาฯ                     เอาเป็นว่าขอให้สมาชิกไปตรวจสอบตามข้อบัญญัติงบประมาณว่าลงตรงจุดหรือไม่ถ้าไม่ตรงจุด 

                             ให้แจ้งปลัดทราบด้วยจะได้ติดตามให้ 

                             อีกเรื่องคันกั้นน้ําหมู่ที่ 12 บริเวณสวนกล้วยไม้ จะทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะรถสัญจรไม่ได้เป็นการ 

                             ทําเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ฝากพ่ีอ้ีเข้าไปคุยหน่อย แล้วที่ตรงกอไผ่ดินยังไสลด์รถวิ่งได้ไหมอันนี้ก็ 

                            เป็นปัญหาต่อไปเราจะต้องทําถนนไปออกหลังวัดทุ่งเข็นการจราจรก็จะสะดวกข้ึน ทางที่ดีคุยกัน 
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                            ก่อนดีกว่า เขาเป็นที่นี่ไหม ถ้าพ่ีอ้ีไม่รู้ก็คงต้องให้พ่ีประพันธ์เข้าไปคุยเพราะพ่ีประพันธ์รู้จัก ไม่ง้ัน 

                            เดี๋ยวแม็คโครเรามาจะลุยเองเลย   

นายอํานาจ  แซ่กัง      รองนายกฯ เสนอว่าที่กอไผ่น่าจะอยู่ในเขตคลองถ้ารื้อกอไผ่ได้ทางก็น่าจะกว้างมากข้ึนเอาดินที่นั่น 

                             มาใส่ตรงกอไผ่พอดี 

เลขาฯ                     อันนี้ต้องฝาก ผอ.กองช่างทําเรื่องถึงชลประทานให้มาช่วยชี้เขตให้หน่อย พื้นท่ีของเขาเขาชี้แล้ว 

                             เราจะทํางานง่ายขึ้น 

มติที่ประชุม            ที่ประชุมรับทราบ                  

ประธาน                   ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกมีอะไรที่จะเสนอก็เชิญครับ   ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ 
                              ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

                                                                  (ลงชื่อ) พ.อ.อ.                          ผู้จดบันทึกการประชุม 

                                                                                   ( การะเวก  สีทา)      

                                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก 

 

                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นางบุญปลูก  รามจุล) 

(ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นายเสกสรร  สวยล้าํ) 

 (ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ) 

 
 

 

 

 

 


