
         

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 

วันที่ 15  สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

********* 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายจ่าง  ใจกล้า 
นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ 
นายวันชัย  วัฒน์ผดุงเกียรต ิ
นายเพียง  ทองย้อย 
นายพลภัทร  ห่วงรักษ์ 
นายเสกสรร  สวยล้ า 
นายเสนีย์  ศิริพันธ์      
นายชลอ  แจ้งประจักษ์                          
นายนฤพล  ม่วงจาบ 
นายอภิชาติ  ใจเอ้ือย 
นายวันชัย  อดุลยธรรม  . 
นายสมบูรณ์  ใจกล้า 
นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ           
นายบัณฑิต  เสียงแจ่ม 
นางบุญปลูก  รามจุล  
นายสุเทพ   เกิดสมบูรณ์   
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา                        

ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16 
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก 
 

จ่าง  ใจกล้า 
สุชิน  ร าพึงจิตต์ 
วันชัย  วัฒนผ์ดุงเกียรติ 
เพียง  ทองย้อย 
พลภัทร  ห่วงรักษ์ 
เสกสรร  สวยล้ า 
เสนีย์  ศิริพันธ์                  
ชลอ  แจ้งประจักษ์            
นฤพล  ม่วงจาบ 
อภิชาติ  ใจเอ้ือย 
วันชัย  อดุลยธรรม   
สมบูรณ์  ใจกล้า 
พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ           
บัณฑิต  เสียงแจ่ม 
บุญปลูก  รามจุล  
สุเทพ   เกิดสมบูรณ์   
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
                        

ผู้ไม่เข้าประชุม 

- ไม่มี  - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก  สุรพล  ตันกสิกิจ 
2 นายทองอินทร์  ถมทองค า รองนายก อบต.ทุ่งคอก ทองอินทร์  ถมทองค า 
3 นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา นักจัดการทั่วไปช านาญการ กัญพรพัฒน์  แก้วตา 
4 นายพีรยุทธ์  ภูวพัฒน์วิไล ผู้อ านวยการกองช่าง พีรยุทธ์  ภูวพัฒน์วิไล 
5 นางสาวเรวดี  เกรียงไกร คนงาน เรวดี  เกรียงไกร 

     เวลา 09.20 น. เลขาฯ เชญิสมาชิกเข้าห้องประชุม ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกเข้าประชุม 16 คน ไม่เข้าประชุม 

ไม่มี  ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน ครบองค์ประชุมและเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและท าความเคารพ

พระบรมฉายาลักษณ์  และอ่านประกาศสภาฯ กล่าวเปิดประชุม 

เลขาฯ               ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนอ่ืน  

                       ต้องขอมติที่ประชุมขอจดบันทึกรายงานการประชุมแบบย่อเพ่ือให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบ 

                       ( เพราะถ้าพิมพ์หรือจดบันทึกถอดเทปกันทุกตัวอักษรก็คงไม่เกิดประโยชน์อันใดมากนักเอาแต่ 

                        สาระส าคัญของการประชุมก็พอจึงขอหารือท่ีประชุมครับ ( ประธานหารือที่ประชุม)   

มติที่ประชุม         ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้บันทึกรายงานการประชุมแบบย่อได้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานฯ                 วันนี้เป็นวันประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ซึ่งเราได้ก าหนดไว้ 14-28 

                       ส.ค.65 รวม 15 วัน ซึ่งวันนี้เป็นวันประชุมวันแรกของสมัยประชุม และนายกองค์การบริหารส่วน 

                       ต าบลทุ่งคอก ได้ยื่นญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 มาให้บรรจุใน 

                       ระเบียบวาระประชุมเมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2565  แล้ว  

ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานฯ             ในการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 4 

                         กรกฎาคม 2565  เลขาฯ ได้ท าส าเนาฯให้แล้วหากพบว่ามีจุดหนึ่งจุดใดจะเสนอขอแก้ไขและหาก 

                         พิจารณาแล้วพบว่าไม่ถูกต้องก็ขอให้เสนอแก้ไขได้ตลอดระยะเวลาการประชุมนี้เลย..................... 

                         และขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม          ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก วสิามัญ  

                         สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565  ตามท่ีเลขาฯ เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องด่วน 

                              ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

                               ไม่ม ี

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานฯ             ในวันนี้มเีรื่องเพ่ือพิจารณา 3 เรื่อง  

                         1. เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระที่ 1) 

                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

                         งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี 

                         งบประมาณองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 23 วรรคสอง แล้ว ขอเชิญท่านนายกฯ 

                         ได้แถลงต่อที่ประชุมครับ 

นายกฯ               แถลงต่อสภาฯ 
                       ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกทุกท่าน 
                                     บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
                       งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นโอกาสนี้  
                        คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน  
                       ได้ทราบสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและเหตุผล และแนวนโยบายการด าเนินการในปี 
                       งบประมาณ 2565  โดยตั้งประมาณการรายรับไว้ จ านวน 89,788,090 บาท และตั้งประมาณการ 
                       รายจ่ายไว้ จ านวน 89,788,090 บาท และรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาไว้จ านวน 5,537,272  
                       บาท ดังต่อไปนี้  
                                 1. สถานการณ์คลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565  องค์การบริหารส่วน 

                        ต าบลทุ่งคอก มีสถานะการเงิน  ดังต่อไปนี้ 

                                             1.1.1  เงินฝากธนาคาร                                         55,066,773.08  บาท 

                                             1.1.2  เงินสะสม                                                 13,685,419.46  บาท 

                                             1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม                                     21,125,440.13  บาท 

                                             1.1.4  รายการกันไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน – โครงการ 
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                                             1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเบิกจ่ายจ านวน-โครงการ   

                                 2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

                                      (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  61,404,597.24  บาท ประกอบด้วย     

                                            หมวดภาษีอากร                                                   3,407,643.93  บาท  

                                            หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                       84,967.80  บาท  

                                            หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                           94,617.82  บาท  

                                            หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                       -           บาท  

                                            หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                   1,930.50   บาท 

                                            หมวดรายได้จากทุน                                                         -         บาท 

                                            หมวดภาษีจัดสรร                                                26,883,275.19   บาท 

                                            หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                         30,932,162.00   บาท 

                                     (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยก าหนดวัตถุประสงค์                   86,300.00  บาท  

                                     (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน 44,048,247.98  บาท ประกอบด้วย   

                                           งบกลาง                                                            18,725,550.50   บาท  

                                           งบบุคลากร                                                        11,986,324.00   บาท  

                                           งบด าเนินการ                                                       5,185,467,48  บาท    

                                           งบลงทุน                                                            6,313,200.00   บาท  

                                           งบรายจ่ายอื่น                                                                      -    บาท     

                                           งบเงินอุดหนุน                                                     1,837,706.00    บาท  

                                    (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยก าหนดวัตถุประสงค์86,300.00  บาท 

                                    (5)  มีการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่     2,288,,700.00   บาท                                       

                                        ค าแถลงงบประมาณ 

                                                     ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

                               2.1  รายรับ 

                                                           รายรับ                                         ประมาณการ พ.ศ.2566 

                               รายได้จัดเก็บ 

                                     หมวดภาษีอากร                                                         4,960,000.00     บาท 
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                                     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                            217,000.00     บาท 

                                     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                200,000.00     บาท 

                                     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                             -            บาท 

                                     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                        15,500.00    บาท 

                                      รวมรายได้จัดเก็บ                                                        5,388,500.00    บาท 

                                รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ 

                                      หมวดภาษีจัดสรร                                                     39,858,000.00    บาท 

                                      รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้                           39,858,000.00    บาท 

                                 รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้                                                       

                                      หมวดเงินอุดหนุน                                                     44,531,590.00    บาท 

                                      รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้                                       44,531,590.00    บาท 

                                            รวมทั้งสิ้น                                                        89,788,090.00    บาท 

                            2.2  รายจ่ายงบประมาณ  

                                                งบ                                                               ประมาณการปี 2566 

                                             งบกลาง                                                         27,496,419.00    บาท 
                                             งบบุคลากร                                                     21,830,271.00    บาท 
                                             งบด าเนินการ                                                  21,254,300.00     บาท 
                                             งบลงทุนงบ                                                     14,081,900.00     บาท 
                                             งบเงินอุดหนุน                                                   2,426,000.00     บาท 
                                             รายจ่ายอื่น                                                           24,000.00     บาท 
                                             รวมรายจ่ายจากงบประมาณ                                 89,788,090.00     บาท 

           บันทึกหลักการและเหตุผล 

            ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

         ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

        อ าเภอสองพ่ีน้อง          จังหวัดสุพรรณบุรี 
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                                                 ด้าน                                                                 ยอดรวม  

                         ด้านบริหารทั่วไป   

                               แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                    15,057,744.00    บาท  

                               แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                          3,085,500.00    บาท 

                          ด้านบรกิารชุมชนและสังคม 

                               แผนงานการศึกษา                                                           10,564,340.00    บาท 

                               แผนงานสาธารณสุข                                                           3,855,180.00    บาท 

                               แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                     2,388,100.00    บาท 

                               แผนงานเคหะและชุมชน                                                     7,772,307.00    บาท 

                               แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                      1,340,000.00    บาท 

                               แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                           1,550,000.00    บาท 

                          ด้านการเศรษฐกิจ 

                               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                       15,978,500.00    บาท  

                               แผนงานการเกษตร                                                            620,000.00    บาท 

                          ด้านการด าเนินงานอื่น 

                               แผนงานงบกลาง                                                             27,566,419.00    บาท 

                                                                                                   รวม        87,220,000.00    บาท  

                      และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 5,537,272.00    บาท  

                                      แผนงานการพาณิชย์                                                   5,537,272.00    บาท 

                                                                                                    รวม        5,537,272.00   บาท 

เหตุผล 

                                    เพ่ือใช้ในการด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา 

               องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25656 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

                  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                  พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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                            ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

                                   ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                                    อ าเภอสองพ่ีน้อง          จังหวัดสุพรรณบุรี 

                                          โดยเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อาศัย 

                         อ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 

                         87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก และโดย 

                         อนุมัติของนายอ าเภอสองพ่ีน้อง ดังต่อไปนี้ 

                             ข้อ 1.  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า " ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 " 

                             ข้อ 2.  ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 

                             ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  

                         89,788,090.00  บาท 

                              ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน 

                         อุดหนุนทั่วไปเป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  89,788,090.00  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน 

                         ได้ดังนี้ 

                                                    แผนงาน                                                       ยอดรวม  

                          ด้านบริหารทั่วไป   

                               แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                    15,057,744.00    บาท  

                               แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                          3,085,500.00    บาท 

                          ด้านบรกิารชุมชนและสังคม 

                               แผนงานการศึกษา                                                            10,564,340.00    บาท 

                               แผนงานสาธารณสุข                                                            3,855,180.00   บาท 

                               แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                      2,388,100.00    บาท 

                               แผนงานเคหะและชุมชน                                                       7,772307.00    บาท 

                               แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                       1,340,000.00    บาท 

                               แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                           1,550,000.00    บาท 

                          ด้านการเศรษฐกิจ 

                               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                        15,978,500.00    บาท  
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                               แผนงานการเกษตร                                                             620,000.00    บาท 

                          ด้านการด าเนินงานอื่น 

                               แผนงานงบกลาง                                                             27,566,419.00    บาท 

                                                                                                   รวม        89,788.090.00    บาท  

                      ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 5,537,272.00   บาท 

                  ดังนี้ 

                                งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า)                            1,060,900.00   บาท              

                                งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)2,595,000.00 บาท 

                                งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง )                             352,400.00  บาท 

                                งบเงินอุดหนุน                                                                   1,528,972.00  บาท 

รวมรายจ่าย           5,537,272.00  บาท 

                        ข้อ 6.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
                   ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก 
                   จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                  ข้อ 7.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
ประกาศ   ณ  วันที่            กันยายน  2565 

 
(  นายสุรพล  ตันกสิกิจ  ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                                              อนุมัติ 
               
 
                                   ( นายไพฑูรย์  วงศ์วีรกูล ) 
                                      นายอ าเภอสองพ่ีน้อง 

                     รายละเอียดตามร่างฯ ที่แจกให้ท่านแล้วจึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา ส าหรับรายละเอียดขอให้ปลัดฯ 

                     ได้ชี้แจงครับ (พ.อ.อ.การะเวก  สีทา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เลขานุการสภาฯ) ชี้แจง 

                     ในรายละเอียดของร่างฯ จนจบ 
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ประธาน            ท่านนายกฯ ก็เสนอท่านไปหมดแล้ว....ทา่นสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญครับ.....( เว้นระยะไว้ 

                      ประมาณ 10 นาที )  แล้วถามที่ประชุมซ้ าอีก 2 ครั้ง (...ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญครับ.... 

                       ไม่มี. ) ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายก็จะขอมติที่ประชุมเลยครับ ให้เลขานับองค์ประชุม 

เลขาฯ               นับองค์ประชุม มีสมาชิกในห้องประชุม 16 คน ไม่มาประชุม (ไม่มี)  

ประธาน            ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไว้พิจารณา โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม        ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

                       2566 ( 15 : 0 ) (ประธานงดออกเสียง) (ผ่านวาระท่ี 1)        

ประธาน             ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่รับหลักการแห่งร่างฯ ในวาระที่ 1 เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณ 

                       รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566  เป็นข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินของ อบต.จะพิจารณา 3 วาระ 

                       รวดมิได้ จึงต้องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้สภาพิจารณาต่อไป 

                       เรื่องท่ี 2 คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญเลขาฯครับ 

เลขาฯ               ส าหรับเรือ่งที่ 2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จะพิจารณา 3 วาระรวดมิได้  

                       จึงต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

                       ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 103 (1) 

                       เข้ามาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา 1 คณะ 

                       ตามระเบียบฯ จะก่ีคน 3 คน 5 คน หรือ 7 คน ก็แล้วแต่สภาฯ จะมีมติ ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 

                       103 การเสนอชื่อให้สมาชิกหรือผู้บริหารเป็นผู้เสนอ หากสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกผู้รับรอง 

                       ไม่น้อยกว่าสองคน กรณีผู้บริหารเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อเสนอได้ไม่จ ากัดจ านวนการ 

                       คัดเลือกจะใช้วิธีการเลือกรองประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังการ 

                      ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

                      โดยเลือกกรรมการแปรญัตติจะเลือกทีละต าแหน่งจนครบตามจ านวนที่สภาเห็นชอบ โดยผู้ที่ได้ 

                      คะแนนสูงสุดแต่ละต าแหน่งจะได้เป็นกรรมการแปรญัตติเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

                      ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  

ประธาน            ต่อไปจะให้สมาชิกฯ ได้เสนอว่าควร จะมีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน ขอเชิญครับ.. 

นางพรวิมนต์ ทัศนสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน 
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                       นางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 และนายนฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8  

                       รับรอง 

ประธาน             สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญเสนอครับ.....(ไม่มีใครเสนอ)......ประธานถามที่ประชุม 

                       อีกครั้ง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญเสนอครับ.....(ไม่มีใครเสนอ)......ถ้าไม่มีใคร 

                       เสนอถือว่าสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน  

เลขาฯ               นับองค์ประชุม มีสมาชิกในห้องประชุม 16 คน ไม่มาประชุม (ไม่มี) 

ประธาน             ขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คนโปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม        ที่ประชุมมีมติให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน ( 15 : 0 ) (ประธานงดออกเสียง)  

ประธาน             ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ครับ..... 

นางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 เสนอ นายพลภัทร  ห่วงรักษ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 3 เป็นกรรมการ 

                       แปรญัตติคนที่ 1 โดยมีนางพรวิมนต์ ทัศนสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 และนาย 

                       นฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8 เป็นผู้รับรอง 

ประธานฯ           สมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ก็เชิญ .....(ไม่มี)....สมาชิกท่านใด 

                       จะเสนอผู้อ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ก็เชิญ .....(ไม่มี)....สมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่น  

                       เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ก็เชิญ .....(ไม่มี)....ประธานจึงนับ 1  นับ 2 นับ 3  (ไม่มีผู้เสนอ 

                       เพ่ิมเติม) มีผู้เสนอคนเดียว สมาชิกท่านใดเห็นควรให้นายพลภัทร  ห่วงรักษ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 3 

                       เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม        ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกนายพลภัทร  ห่วงรักษ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 3 เป็นกรรมการแปรญัตติ 

                       คนที่ 1 ( 15 : 0 ) (ประธานงดออกเสียง) 

ประธานฯ           ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ..... 

นางพรวิมนต์ ทัศนสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 12 เสนอ นายนฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8 เป็น 

                       กรรมการแปรญัตติคนที่ 2 โดยมีนางบุญปลูก  รามจุล ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 และนายอภิชาติ 

                        ใจเอ้ือย ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9 เป็นผู้รับรอง 

ประธานฯ           สมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ก็เชิญ ....(ไม่มี).... สมาชิกท่านใดจะเสนอ 

                       ผู้อ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ก็เชิญ .....(ไม่มี)....สมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อ่ืนเป็นกรรมการ 

                       แปรญัตติ คนที่ 2 ก็เชิญ .....(ไม่มี)....ประธานจึงนับ 1  นับ 2 นับ 3  (ไม่มีผู้เสนอเพ่ิมเติม)  
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                       มีผู้เสนอคนเดียว สมาชิกท่านใดเห็นควรให้นายนฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8 เป็น 

                       กรรมการแปรญัตติคนที่ 2 โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม        ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกนายนฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8 เป็นกรรมการแปรญัตติ 

                       คนที่ 2 ( 15 : 0 ) (ประธานงดออกเสียง) 

ประธานฯ           ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ..... 

นายสมบูรณ์  ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8 เสนอ นายอภิชาติ  ใจเอ้ือย ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9 เป็นกรรมการแปร 

                       ญัตติคนที่ 3 โดยมีนายเสนีย์  ศิริพันธ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 5 และนายชะลอ  แจ้งประจักษ์ ส.อบต. 

                       ทุ่งคอก หมู่ที่ 7  เป็นผู้รับรอง 

ประธานฯ           สมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ก็เชิญ .....(ไม่มี)....สมาชิกท่านใดจะเสนอ 

                       ผู้อื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 ก็เชิญ .....(ไม่มี).......สมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อ่ืนเป็นกรรมการ 

                       แปรญัตติ คนที่ 3 ก็เชิญ .....(ไม่มี)....ประธานจึงนับ 1  นับ 2 นับ 3  (ไม่มีผู้เสนอเพ่ิมเติม)  

                       มีผู้เสนอคนเดียว สมาชิกท่านใดเห็นควรให้นายอภิชาติ  ใจเอ้ือย ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9 เป็น 

                       กรรมการแปรญัตติคนที่ 3 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม        ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกนายอภิชาติ  ใจเอ้ือย ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9  เป็นกรรมการแปรญัตติ 

                       คนที่ 3 ( 15 : 0 ) (ประธานงดออกเสียง) 

ประธานฯ           เป็นอันว่าได้กรรมการแปรญัตติครบ 3 คน ดังนี้ 

                        1.   นายพลภัทร  ห่วงรักษ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมูท่ี่ 3 

                        2.   นายนฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8 

                        3.   นายอภิชาติ  ใจเอ้ือย ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9                        

                        ให้กรรมการทั้ง 3 ท่านไปเลือกกันเองเป็นประธาน 1 คน และเลขาฯ  1 คน มอบให้เลขาสภาฯ 

                       ไปด าเนินการประชุมคัดเลือกกันเอง ก าหนดวันรับค าขอแปรญัตติซึ่งตามระเบียบก าหนดไว้ไม่น้อย 

                       กว่า 24 ชั่วโมง วันละ 8 ชั่วโมงจะต้องใช้เวลา 3 วัน 

เลขาฯ              ขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 ท่าน เพ่ือคัดเลือกประธานฯ และเลขาฯ ในเวลา 12.00 น.เลย 

                      (คณะกรรมการประชุมกัน)  

ประธานฯ          ก าหนดเริ่มวันรับค าขอแปรญัตติเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565  ไปถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565   

                      เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ผู้ที่ยื่นค าขอแปรญัตติไว้ 

                      จะต้องมาพบคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก  
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                      อบต.ทุ่งคอก ซึ่งการเสนอค าแปรญัตติหากนายกฯและคณะกรรมการแปรญัตติไม่เห็นชอบกับท่าน  

                      ท่านต้องยื่นค าขอสงวนค าแปรญัตติไว้ ด้วยมิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้อภิปรายร่างในสภาฯ  

                      ในขั้นการเสนอค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ จึงแจ้งให้นายกฯและสมาชิกฯทราบ 

มติที่ประชุม        ที่ประชุมรับทราบ 

ประธาน             (หารือกับเลขาฯ) ต่อไปจะเป็นการก าหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ  

                       สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 2 เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติเสนอรายงานการแปรญัตติ 

                       ต่อสภาฯ ในวาระท่ี 2 และลงมติในวาระที่ 3 ต่อไป ส าหรับสมัยประชุมเราจะมีแค่วันที่ 28 สิงหาคม  

                        2565 คณะกรรมการแปรญัตติจะได้แถลงมติท่ีประชุมในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น  

                        ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ส าหรับวันนี้มากันครบก็ไม่ต้องให้เลขาฯแจ้งเป็น 

                        หนังสือให้ทราบต่อไปอีก 

                        เรื่องท่ี 3 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รายจ่ายเฉพาะการเพ่ือขยายเขตประปาหมู่บ้าน ( กองช่าง ) 

                        ขอเชิญเลขาฯครับ 

เลขาฯ                 ขอเรียนชี้แจงถึงสถานการณ์การคลังของ รายจ่ายเฉพาะการงานกิจการประปา ณ วันที่  11  

                         สิงหาคม 2565  อบต.ทุ่งคอก มีเงินสะสมรายจ่ายเฉพาะการ (งานกิจการประปา) อยู่ทั้งสิ้น  

                         2,148,719.64 บาท  

                              กองช่างเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสะสมรายจ่ายเฉพาะการ(งานกิจการประปา) หมู่ที่ 1  

                        ต าบลทุ่งคอก เริ่มต้นจากฟาร์มไก่ นายอุดม  สายรีรักษ์ ถึงบริเวณบ้านนางสาวชมพู่ จารุภูมิก  

                        หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินทั้งสิ้น 

                        397,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก 

                        ปรากฏในแผนการพาณิชย์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ 1 หน้า 209) โดยอาศัย 

                        อ านาจตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  

                        การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                      

                        จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

ประธาน              เลขาฯได้ชี้แจงหมดแล้วมีท่านสมาชิกท่านใดอภิปรายก็เชิญ....(ไม่มี)....ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย 

                         ก็จะขอมติที่ประชุมเลย ประธานให้เลขาฯนับองค์ประชุม (องค์ประชุม 16 คน) สมาชิกท่านใด 

                         เห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสะสมรายจ่ายเฉพาะการ(งานกิจการประปา) หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งคอก  

                         เริ่มต้นจากฟาร์มไก่ นายอุดม  สายรีรักษ์ ถึงบริเวณบ้านนางสาวชมพู่ จารุภูมิก หมู่ที่ 1 ต าบล 



-14- 

 

                        ทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินทั้งสิ้น 397,000 บาท  

                         (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก 

                        ปรากฏในแผนการพาณิชย์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ 1 หน้า 209) โดยอาศัย 

                        อ านาจตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  

                        การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

                        โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม          ทีป่ระชุมมีมติเอกฉันทอ์นุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสะสมรายจ่ายเฉพาะการ(งานกิจการประปา) หมู่ที่ 1  

                        ต าบลทุ่งคอก เริ่มต้นจากฟาร์มไก่ นายอุดม  สายรีรักษ์ ถึงบริเวณบ้านนางสาวชมพู่ จารุภูมิก  

                        หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินทั้งสิ้น  

                         397,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต. 

                        ทุ่งคอกปรากฏในแผนการพาณิชย์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ 1 หน้า 209)  

                        โดยอาศัยอ านาจตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  

                        การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ 

                         ที่แก้ไขเพ่ิมเติมได้ ด้วยคะแนน ( 15 : 0 ) (ประธานงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องเพ่ือทราบ 
ประธานฯ            ทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกมีเรื่องจะชี้แจงให้สมาชิกทราบขอเชิญเลขาฯครับ 

เลขาฯ                ขอบคุณท่านประธานฯ มีเรื่องจะชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบหลายเรื่องดังนี้ 

                         1. ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีไปร่วมงานรัฐพิธีทั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

                         28 กรกฎาคม 2565 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมาเด็จพระนางเจ้าสิริกิตตพ์ระบรมราชินีนารถ  

                         พระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยพร้อมเพรียงกัน 

มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 

                         2. ชมรมผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีขอความร่วมมือผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งสนับสนุน 

                         โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2002 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย  

                         ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565  โดนมีกิจกรรม 3 รูปแบบ ขอความร่วมมือให้แต่ละ อปท.สนับสนุน 

                         สมัครแห่งละ 5 คน ค่าสมัครคนละ 600 บาท ค่าส่งเอกสาร 12 บาท จะได้รับเสื้อและเหรียญ 

                         รางวัล รายได้หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า เพ่ือเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมป์  

                         เพ่ือจะได้ไม่เสียชื่อจังหวัด แล้วรายงานให้จังหวัดทราบด้วย (ฝากท้องถิ่นอ าเภอติดตาม)  
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มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 

                          3. ขอความร่วมมือท้องถิ่น สนับสนุนหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน 

                          ความมั่นคงได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาและความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพ่ือให้คน 

                          ในชาตมิีจิตส านึกและหวงแหน มุ่งจงรักภักดีพร้อมธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

                          เป็นที่ยดึเหนี่ยวและศูนย์รวมใจหนึ่งเดียวของคนในชาติฯ ให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติโดยจัดท า 

                          เป็นหนงัสือ จ าหน่ายหนังสือเพ่ือให้ อปท.จัดซื้อและมอบให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่และ     

                           ห้องสมุดของ อปท. เล่มละ 990 บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณได้ 

มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 

                           4. เรื่องการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก 

                           ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพ้ืนที่ ให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.เป็นหน่วยงาน 

                           หลัก ใน 3 มิติคือ 

                              1.  มิติปัญหาด้านความเป็นอยู่ มี 4 ข้อ คือ ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ครัวเรือน 

                           มีน้ าสะอาดส าหรับอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ น้ าดื่มอย่างน้อยคนละ 5 ลิตร/คน/วัน น้ าใช้ 

                           อย่างน้อย 45 ลิตร/คน/วัน ครัวเรือนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ 

                              2.  มิติด้านการศึกษา มี 4 ข้อ คือ เด็ก 3-5 ปี ต้องได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  

                           เด็กอายุ 6 – 18 ปี ต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี  จบ ม.3 ต้องได้เรียนต่อ ม.4 หรือ 

                           เทียบเท่า คนอายุ 15-59 ปีต้องอ่านออกเขียนได้ 

                             3. มิติการเข้าถึงภาครัฐ คือ ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือเอกชน  

                           ผู้พิการต้องได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐหรือเอกชน 

                             ขอให้ อปท.ด าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม และรายงานผลให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 11  

                           สิงหาคม 2565 หากมีปัญหาใดขอให้รายงานจังหวัดทราบด้วย 

มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 

                        5.  เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.  

                        ซื่ง อปท.มีอ านาจหน้าที่ป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟู ผู้ติดยาเสพติด ตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบ 

                         กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

                         2563 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563  จึงขอให้ อปท.ได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนการ 
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                         ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ที่ท าการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นเคยเพ่ือจะได้น า 

                         งบประมาณไปแก้ไขปัญหาในภาพรวม ส่วนการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดก็ให้ อปท.ตั้งงบประมาณ 

                         ไว้ด าเนินการด้วย 

มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 

                         6.  เรื่อง การด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของ อปท. ขอความร่วมมือ  

                        อปท.สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ( LESS) ของ อปท. ทางออนไลน์  

                        เมื่อสมัครแล้วรายงานผลให้จังหวัดฯทราบด้วย ในปีหนึ่งประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

                        ประมาณ 3.44 ล้านตัน อันดับ 1 มาจากการเผาตอซัง 32% อันดับ 2 จากภาคครัวเรือน 23%  

                        อันดับ 3 ภาคการขนส่ง 21 % จะต้องมีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ให้มากท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือ 

                        จะเอาจ านวนต้นไม้เหล่านั้นไปลดจ านวนเครดิตคาร์บอนต่อไป ตอนนี้มีสมัครเข้ามาแล้ว 17 แห่ง  

                        102 โครงการ ส าหรับอ าเภอสองพ่ีน้องสมัครแล้ว 2 แห่ง คือ อบต.บ่อสุพรรณ และ อบต.หัวโพธิ์ 

มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 

                         7.  เรื่อง การรายงานข้อมูลถังขยะเป๊ยกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการด าเนินการ 

                        เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย เป้าหมายก็เพ่ือลดปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน 

                        ซึ่งมีประมาณร้อยละ 50 ของแต่ละวัน เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกตามโครงการ 

                         ภาคสมคัรใจ ( T-VER ) โดยขอให้ อปท.และท้องถิ่นอ าเภอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ 

                         การรายงานตามระยะเวลาก าหนดทุกเดือนดังนี้ 

                               1. ให้ผู้ได้รับมอบหมายจาก อปท.ส ารวจและเก็บข้อมูลสถานที่ต่างๆในพ้ืนที่แล้วรายงาน 

                        ทุกวันที่ 25 ของเดือน 

                               2. ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อน 

                         ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน 

                               3. ท้องถิ่นอ าเภอ ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูลในระบบสารสนเทศให้แล้วเสร็จภายใน 

                        วันที่ 5 ของทุกเดือน 

                               กระทรวงมหาดไทยจะติดตามข้อมูลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เป็นประจ าทุกเดือน 

มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 

                         8. เรื่อง การสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) รับสมัครตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไปฝากทุก 
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                         ท้องถิ่นเพ่ิมยอดการรับสมัครด้วย (ส าหรับ อบต.ทุ่งคอก ได้ยอด 100 % ตามยอดครัวเรือนแล้ว 

                         จะรับสมัครเพ่ิมหรือไม่ก็ได้ หากมีสมัครเพิ่มก็ให้รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือน ตอนนี้จากข้อมูล  

                         จปฐ. สพุรรณบุรีมีจ านวนครัวเรือน 210,792 ครัวเรือน สมัครมาแล้ว 108,383 ครัวเรือน คิดเป็น 

                         51.42% ยังไม่ครบ 60 % 

มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 

                         9. เรื่องการบันทึกด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.ในระบบสารสนเทศ อบต.ทุ่งคอก 

                         ยังไม่บันทึกในระบบที่ถูกต้อง ระบบจึงยังไม่ขึ้น (ให้รายงานในระบบ หน่วยเป็นตัน) ในอ าเภอ 

                         สองพ่ีน้องลงระบบแล้ว 2 แห่งคือ อบต.บางเลนและเนินพระปรางค์  ขอให้ทุกท้องถิ่นรายงาน 

                        ในระบบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนด้วย 

มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 

                         10. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( Integrity Transparency Assessment  

                         System: ITA) ประจ าปี 2565 ของ อปท. ผลสรุปปีนี้ผ่านระดับ AA จ านวน 17 แห่ง (+11แห่ง)  

                         ผ่านระดับ A จ านวน 70 แห่ง (+ 22 แห่ง) รวมผ่าน 87 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68.50 ไม่ผ่าน 40  

                         แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.50 ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส าหรับ อบต.ทุ่งคอก ปีนี้ผลการประเมินอยู่ใน 

                         ระดับ AA  

มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 

                         11.  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอให้ 

                         ทุกท้องถิ่นด าเนินการให้ทันตามก าหนด หากด าเนินการไม่ทันให้รายงานผู้ก ากับดูแลทราบ การ 

                         จัดท าให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 

                         12. เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก )  

                         2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565  รวม 47 จังหวัด รวม 49 โครงการ  

                         งบประมาณ 82,672,800 บาท จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

                         (โดยเฉพาะโครงการเงินเหลือจ่าย) หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  การเปลี่ยนแปลง 

                         วงเงิน การขอยกเลิกโครงการขอให้แจ้งจังหวัดทราบภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 การก่อหนี้ผูก 

                          ผันให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 และการเบิกจ่ายภายในวันที่ 31  

                          ธันวาคม 2565 หากด าเนินการไม่ทันตามก าหนดจะต้องคืนเงินทั้งหมดและท้องถิ่นต้องรับผิดชอบ 
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มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 

                        13.  เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.  

                         2566  ตอนนี้อยู่ในขั้นแปรญัตติของกรรมาธิการงบประมาณ ได้รับการชี้แจงว่าน่าจะได้ทั้งหมดเมื่อ 

                        งบประมาณผ่านแล้ว กลุ่มงานการเงินและบัญชีจะเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปประชุมชี้แจง 

                         ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ น่าจะต้นเดือนกันยายน 2565 เพ่ือซักซ้อมการด าเนินการการหาผู้รับจ้าง 

                         และการก าหนดเงื่อนไขของการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การท าสัญญาต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 

                         ในการบริหารงบประมาณ ให้ อปท.เตรียมการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามที่ 

                        กระทรวงการคลังก าหนดฯ 

มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 

                         14.  การด าเนินการการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงิน 

                         อุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรของจังหวัดสุพรรณบุรีมีทั้งหมด 191 โครงการ  

                         ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน 33 โครงการ(และที่น่าจะท าไม่ได้ 23 โครงการ)  

                              ในส่วนนี้เป็นงบเงินเหลือจ่าย 18  โครงการที่ได้รับอนุมัติมาเม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ขอให้ 

                         อปท.เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ถ้าด าเนินการทันก็จะขอ 

                         กันเงินไว้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2565 ถ้าด าเนินการไม่ทันงบก็จะตกไป 

มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 

                         15. โครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) กิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและ 

                         การเลือกตั้งระดับภูมิภาค กกต.จะจัดเป็น 4 ภาค 5 รุ่น จังหวัดสุพรรณบุรี จะอยู่ในกลุ่มภาคกลาง  

                         จะอบรมที่ ร.ร. ลองบิซ การ์เดน พัทยา ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2565 รับจ านวน 5 คน จึง 

                         เป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจส าหรับพวกเราและอยู่ในช่วงพิจารณาร่างงบประมาณด้วย 

มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 

                         16. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอความช่วยเหลือคู่สัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิฉัย 

                         ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 693 และ 

                          ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 645 เกี่ยวกับการค านวณและคิดค่าปรับแก่ผู้รับจ้างตาม 

                          มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงโควิด 19 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 
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                         17.  ท่านรองนพฤทธิ์  ศิริโกศล  ฝากทุกท้องถิ่นด าเนินการเรื่องสถานที่กักกันสุนัขจรจัดด้วย  

                         เพราะสุนัขจรจัดอยู่ในพ้ืนที่ใดถือว่าเป็นทรัพย์สินของ อปท.นั้น ดังนั้นนอกจากโครงการควบคุม 

                         ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว การดูและหาที่พักพิงและเลี้ยงดูสุนัขจรจัดก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นด้วย 

มติที่ประชุม          ทีป่ระชุมรับทราบ  

นายบัณฑิต  เสียงแจ่ม  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 13 เรียนถามผ่านที่ประชุม ว่าการเข้ามาเป็นสมาชิกสภา อบต. มีสิทธิ 

                         ได้รับสวสัดิการใดบ้าง 

เลขาฯ                 ชี้แจงว่าการสมัครเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนจะไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการใดๆเหมือนพนักงาน 

                         จะมีบ้างก็การลดค่าห้องกรณีป่วยที่โรงพยาบาลอาจขอหนังสือรับรองการเป็นผู้น าท้องถิ่นไปลด 

                         ค่าห้องค่าอาหารเท่านั้น สิทธิอ่ืนๆไม่มีครับ 

นายสุรพล  ตันกสิกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  

                          1.  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

                          2566 ไว้พิจารณาครับ ซึ่งในร่างที่เสนอมานี้ก็พยายามกระจายงานไปให้ทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

                          ต่างกันบ้างเล็กน้อยก็ลักษณะของโครงการกว้างยาวไม่เท่ากันเท่านั้น 

                          2. ขอบคุณสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมตั้งแต่งานผู้ว่ามาหานะเธอ งานวันเฉลิมพระ 

                          ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม และ 12 สิงหาคม 2565 พวกเราเหลือน้อยแล้วความพร้อมเพียง 

                          จึงเป็นเรื่องใหญ่ขอให้พวกเราให้ความส าคัญกับงานส่วนรวมด้วย 

                          3. เรื่องประปาบาดาล ที่เขามอบให้เราเลือกไม่ได้ ก็จ าเป็นต้องรับ  ต้องยอมรับว่าไม่คุ้มค่าและ 

                          เป็นภาระแก่ อบต.สร้างมาและมอบให้มาก็เพ่ือใช้ท าน้ าดื่มเท่านั้น จะเอาไปใช้ได้ก็ประมาณ 30  

                          ครัวเรือน สูบขึ้นมาได้ประมาณ 8 ลบ.ม./ช.ม. เอามาผลิตน้ าแร่เข้าสู่ระบบกรองน้ าจะได้ 50%  

                          ระบายทิ้ง 50% น้ าที่กรองได้เป็นน้ าแร่ผลิตได้เพียง 500 ลิตร/ช.ม. ไม่ได้มากอย่าที่เราตั้งใจและ 

                           ถือว่าเป็นการผลิตน้ าดื่มให้กับประชาชนไป ยอมขาดทุนค่ากระแสไฟฟ้าและจนท.ไฟฟ้าเข้ามาดู 

                           แลว้ก็ยังไม่ติดมิเตอร์ให้ก็ยังคงใช้ไฟฟ้าของโรงเรียนอยู่ค่าไฟฟ้าโรงเรียนเพ่ิมขึ้นประมาณ 2,000  

                           บาท/เดือนก็เกรงใจโรงเรียน จะแก้ไขอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเขาก็ไม่ได้เพราะเขามีสัญญา 

                           อยู่ 2 ปี แต่เจ้าหน้าที่เราต้องไปล้างถังกรองใส้กรองทุก 7 วันนับวา่ไม่คุ้มค่าไม่สมกับท่ีเราตั้งใจไว้ 

                           จริงๆ 

                           4. เรื่องที่ชาวนาไม่ให้การสนับสนุนก็ไม่เป็นไรผมถือว่าอย่างไรเสียต้องเอาประโยชน์ของคนส่วน 

                           ใหญ่ไวก้่อนไม่สนับสนับสนุนก็ไม่เป็นไร ผมเองกับปลัดก็ได้หาทางแก้ไขเรื่องนี้อยู่แล้วน้ าต้องมี 
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                           การบริหาร 1 คลองใหญ่กับ 4 คลองลูกที่ท าเช่นนี้ก็เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนยอม 

                           ทะเลาะกับคนบ่อสุพรรณ เพราะต้องการให้คนทุ่งคอกได้ประโยชน์ด้วยจึงต้องท าประตู้น้ าใหม่ 

                           2 แห่งคือที่หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 12 ใหม่ให้ใหญ่ข้ึน จากเดิมชลประทานท าประตูไว้ให้แค่ 20  

                           เซนติเมตร 1 วัน 1 คืนน้ ายังไม่เต็มสระไม่พอท าประปาให้กับประชาชนเราจึงขอชลประทาน 

                          ท าประตูใหม่ทั้ง 2 แห่ง ใช้เวลา 3 ชั่วโมงน้ าเต็มสระพอผลิตประปาและประชาชนก็ได้ใช้ประโยชน์ 

                          ตลอดระยะเวลาที่ชลประทานปล่อยน้ าให้แต่ละวงรอบ คนที่ฝังใจโกรธผมก็ช่างเขาผมเป็น 

                          ผู้บริหารต้องท าประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ คนส่วนน้อยจะโกรธหรือมีอคติก็ช่างเขา 

เลขาฯ                  ส าหรับรถแม็คโครที่ กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะมอบให้เราคงเป็นเดือนตุลาคม เป็นช่วง 

                          เขาจ าหน่ายทรัพย์สินเราก็รอหนังสือแจ้งก่อน 

                         อีกเรื่อง เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่มีเงินในบัตรก็ขอให้ไปใช้แรกของมาให้หมดนะครับ 

                         ของเดิมจะยกเลิก และจะเปิดรับการขึ้นทะเบียนใหม่ในเดือนหน้าซึ่งข้ันตอนการขึ้นทะเบียน 

                          จะได้ ยากขึ้นเพราะมีหลักเกณฑ์และปัจจัยต่างๆ มากขึ้น ก็ฝากพวกเราเป็นกระบอกเสียงและ 

                         ชี้แจงใหป้ระชาชนทราบด้วย เมื่อวันที่ 11 ที่ผ่านมาทางพัฒนาสังคมก็บอกว่าเอาบ้าส่งมาติดตาม 

                         พ้ืนที่ต่างๆแล้วการขึ้นทะเบียนไม่ได้เป็นหน้าที่ของ อบต.เป็นหน้าที่ของธนาคารแต่อาจมายืม 

                         พ้ืนที่เราครับ 

มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 

ประธาน               ถามที่ประชุมใครมีอะไรจะเสนออีกเชิญครับ...(ไม่มี)...ถ้าไม่มีขอนัดแนะอีกครั้ง  

                          วันรับค าขอแปรญัตติ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก 

                          ขอนัดวันประชุมพิจารณาร่างฯ วาระ 2  วาระ 3 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

                          ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  ขอปิดประชุมครับ 

                          ปิดประชุม เวลา 12.00 น          

                                                          (ลงชื่อ) พ.อ.อ.                     ผู้จดบันทึกการประชุม 

                                                                           ( การะเวก  สีทา ) 

                                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
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                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (ลงชื่อ)                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นางบุญปลูก  รามจุล) 

(ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นายเสกสรร  สวยล้ า) 

 (ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ) 

                                                        

 
รับรองถูกต้อง 

 
                                        
                                                         ( นายจ่าง  ใจกล้า) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

 

 

 

 


