
 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

*********** 

ผู้เข้าประชุม 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สุรพล  ตันกสิกิจ 
2 นายอ านาจ  แช่กัง รองนายก อบต.ทุ่งคอก อ านาจ  แช่กัง 
3 นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย เลขานุการนายก อบต.ทุ่งคอก วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
4 นายพีรยุทธ  ภูวพัฒน์วิไล ผู้อ านวยการกองช่าง พีรยุทธ  ภูวพัฒน์วิไล 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
5 นางสาวอรวรรณ  สีน้ าเงิน ครูผู้ดูแลด็ก ศพด.ร.ร.วัดเทพพิทักษ์ อรวรรณ  สีน้ าเงิน 
6 นางสาวณัฐรดา  คงแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ปก. ณัฐรดา  คงแก้ว 
7 นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา นักจัดการงานทั่วไป ชก กัญพรพัฒน์  แก้วตา 
8 นางสาวเรวดี  เกรียงไกร คนงานทั่วไป เรวดี  เกรียงไกร 

       เวลา 10.00 น. เลขานุการสภา อบต. ตรวจสอบองค์ประชุม มีสมาชิกมาเข้าประชุมแล้ว 16 คน ผู้เข้าร่วมประชุม  

8 คนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกมาพร้อมทุกหมู่บ้านแล้ว จึงเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

และท าความเคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ อ่านประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง

คอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามล าดับ 

เลขานุการสภาฯ  ขอความเห็นชอบบันทึกรายงานการประชุมต่อสภาฯ โดยขอบันทึกรายงานแบบย่อ 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุญาตให้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ แบบย่อได้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน             1. แนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลที่สอบแข่งขันได้และมาบรรจุที่ อบต.ทุ่งคอก เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 

                        2565  จ านวน 2 คน ดังนี้ 

                           1.1 นางสาวอรวรรณ  สีน้ าเงิน  ครูผู้ดูแลด็ก ศพด.ร.ร.วัดเทพพิทักษ์ มาบรรจุแทนต าแหน่งครู 

                        พรเพ็ญ  แสนแก้ว ที่ย้ายไป มาจากอู่ทองเคยเป็น ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ที่ ศพด.ทต.ขุนพัดเพ็ง 

                            1.2 นางสาวณัฐรดา  คงแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการ ปก. มาบรรจุแทนต าแหน่งที่ว่างเดิม  

                        เดิมเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองการศึกษา ที่ลาออกไปเนื่องสอบบรรจุแข่งขันได้ ก็อยู่ที่เดิม 

                        เป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ และให้เจ้าหน้าที่  2 ราย แนะน าตัวแก่ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ  

                        ได้ทราบ (เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 รายแนะน าตัวพอสมควร จึงให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่) 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว 

ประธานฯ           ครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาองค์การองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  

                       ประจ าปี พ.ศ. 2565  เลขาฯ ได้ท าส าเนารายงานการประชุมให้แล้วหากมีจุดหนึ่งจุดใดไม่ถูกต้องก็ขอ 

                       แก้ไขได้ตลอดระยะเวลาการประชุมก็จะขอมติที่ประชุมไว้ก่อน ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรอง 

                       รายงานการประชุมสภาองค์การองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  

                       ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 14  มีนาคม 2565 โปรดยกมือครับ 

 



-3- 

 

มติที่ประชุม          ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ  

                         สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนรับรอง 15  เสียง   

                         งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) 

ระเบียบวาระท่ี 3    ญัตติด่วน 

                         ( ไม่มี ) 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 

                         ( ไม่มี ) 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ประธาน               วันนี้มีเรือ่งพิจารณาหลายเรื่อง ต่อไปขอเชิญเลขาครับ 

เลขาฯ                      ขอบคุณที่ประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร  

                          ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องเพ่ือพิจารณา 

                          เรื่องท่ี 1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

                           รายจ่ายเพื่อการพัฒนา หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

                                     ปัญหานี้เกิดทุกปีแทนที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะก าหนดคุณลักษณะของ 

                          ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะก าหนดก่อนพิจารณาร่างงบประมาณในช่วงเดือนสิงหาคม แต่กลับมา 

                          ก าหนดใหม่เดือนธันวาคมของทุกปีก็เลยต้องล าบากต่อพวกเราที่ต้องมาเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

                          งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  

                          รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับล่าสุด ข้อ 28 จึงจะซื้อมาใช้งานได้ไม่อย่างนั้น สตง.ก็จะเล่นงานอีก  

                           ส าหรบัที่ขอเปลี่ยนแปลงตามเอกสารที่แนบครับ 

                           1  ส านักปลัดฯ งานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอเปลี่ยนแปลง 2 รายการ ดังนี้ 

                                 1.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                จ านวน  49,000 บาท 

                                        1.1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

                          19  นิ้ว) จ านวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท 

                                        1.1.2  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครื่องๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 

                           5,000 บาท 

                           2. ส านักปลัดฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานรักษาความสงบ 

                           ภายใน ขอเปลี่ยนแปลง 3 รายการ ดังนี้ 
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                                2.1.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                      จ านวน  28,500 บาท (ลดลง 300 บาท) 

                                        2.1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

                          19  นิ้ว) จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท 

                                        2.1.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tang Printer) จ านวน  

                          4,000 บาท (ลดลง 300 บาท) 

                                        2.1.3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 

                           2,500 บาท 

                               การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวง 

                         ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

                         รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  

ประธาน               ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญครับ.....(ไม่มี)... ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมการพิจารณา  

                         เป็นการพิจารณา 3 รวด การลงมติจะใช้วิธีเปิดเผยโดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ท่านสมาชิกท่านใด 

                         เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กร 

                         ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับล่าสุด ข้อ 28 ของส านักปลัดฯได้โปรด 

                         ยกมือครับ 

มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการ 

                          งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับล่าสุด  

                          ข้อ 28 ของส านักปลัด จ านวน 3 รายการ ในแผนงานบริหารทั่วไป และแผนงานรักษาความสงบ 

                          ภายใน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ 

                          เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ได้ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 15  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) 

ประธาน                เรื่องท่ี 2  พิจารณารับโอนทรัพย์สินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล โดย ผู้อ านวยการส านักงาน 

                          ทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี ผู้มอบ ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก โดยนาย 

                          สุรพล  ตันกสิกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ผู้รับมอบ ตามบันทึกการส่งมอบ เลขที่  

                          ทส 0709/729  สทบ. เขต 2 สุพรรณบุรี ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจง 

เลขาฯ                   ขอบคุณท่านประธานฯและสมาชิกทุกท่านครับ ตามที่ ฯพณฯ วราวุฒิ  ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการ 

                          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มาท าพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ที่วัด 

                          ทุ่งเข็น ได้มีการประสัมพันธ์ว่าน้ าบาดาลเป็นน้ าแร่สามารถมากรอกไปดื่มได้ฟรีและแจกถังให้กับ 
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                          ผู้มาร่วมพิธีและต้อนรับในวันนั้นปรากฏว่าระบบยังไม่สมบูรณ์แบบยังอาศัยไฟฟ้าโรงเรียนวัดทุ่งเข็น 

                          ไปทดสอบระบบ และประชาชนมีการลงเฟร์ส ลงไลน์ ร้องเรียนเรื่องน้ าว่าท าไมเปิดไม่ได้ก็ด้วย 

                          มูลเหตหุลายประการดังนี้ 

                          1. ถ้าเปิดให้ใช้เลยค่าไฟฟ้าทั้งหมดจะไปตกท่ีโรงเรียน ก่อนที่ อบต.ทุ่งคอกจะได้รับโอนจาก 

                          กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ซึ่งยังไม่สามารถไปขอไฟฟ้ามาใช้กับระบบประปาบาดาลได้ จึงให้ 

                          ผู้อ านวยการกองช่างไปประสานงานรับจากส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี  

                         เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา  

                          2. น้ าแร่จะมีเพียง 3 ก๊อกท่ีตู้เท่านั้นไม่ใช้นอกนั้นเป็นน้ปประปาบาดาลธรรมดา 

                          3. ปริมาณน้ าจากบ่อบาดาลทั้ง 2 บ่อท่ีสูบขึ้นมาได้ไม่เพียงพอกับการให้บริการประชาชนท าให้ 

                          ระบบไฟฟ้าตัดอัตโนมัติเมื่อน้ าไม่พอดูดขึ้นหอถังส าหรับรายละเอียดคงต้องให้ ผู้อ านวยการกองช่าง 

                          ชี้แจงครับ 

นายพีรยุทธ์  ภูวพัฒน์วิไล ผู้อ านวยการกองช่าง ชี้แจงว่า บ่อบาดาลของประปาตัวนี้สูบน้ าขึ้นมาได้เพียง 8 ลบ.ม./ช.ม. 

                           เท่านั้น (น้ าน้อยมาก) ขนาดเจาะลงไปแล้ว 304 เมตร น้ าดังกล่าวถ้าไปจ้ าเข้าระบบเดิมจะใช้ได้ 

                           ประมาณ 40 ครัวเรือน เท่านั้น และต้องท าน้ าแร่แจกจ่ายให้ประชาชนอีก คงต้องเชื่อมต่อกับ 

                           แนวเดมิได้บางจุด 

เลขาฯ                   ชี้แจงว่าน่าจะด าเนินการเอาไว้ใช้ที่วัดกับโรงเรียนจะดีกว่าเพราะถ้าเชื่อมต่อกับระบบก็ใช้ได้เพียง  

                           40 ครัวเรือน ในขณะที่ประปาเดิมใช้อยู่ตั้ง 4 หมู่บ้าน และน าน้ าที่สูบได้เอามาท าเฉพาะน้ าแร่ 

                           ซึ่งเราก็จะยอมขาดทุนค่าไฟฟ้าตัวนี้ไปถือว่าเป็นการให้บริการประชาชนแล้วไปถัวกับประปาตัวอ่ืน 

                          เอาคงพอรับไหวแต่ถ้าเอาไปชื่อกันน้ าประปาก็จะเป็นทั้งผิวดินและบาดาลคงเข้ากันไม่ได้หรือได้ 

                          บางส่วนเท่านั้น 

นายกฯ                 ชี้แจงว่ายังไงก็ลองเชื่อมต่อไปก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆก็ปิด 

เลขาฯ                  ส าหรับบัญชีทรัพย์สินที่มอบให้มี 7 รายการตามเอกสารแนบท้ายบันทึก และจะได้ให้กองช่างไป 

                          ด าเนินการขอมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ จากไฟฟ้าสองพ่ีน้องต่อไปอย่างน้อยก็ผลิตน้ าแร่ให้ 

                          ประชาชนได้มารับไปรับประทานก่อนส่วนเทคนิคการซ่อมบ ารุงในปีหน้าก็ต้องตั้งงบประมาณไว้  

                          และคงต้องใช้ จนท.จาก อบต.ทุ่งคอกไปดูแลก่อนรวมถึงการล้างไส้กรองทุก 7 วัน และใส้กรองใหญ่ 

                          ต้องล้างทุก 1 เดือนไปก่อน 
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ประธานฯ              ท่านเลขาฯ ท่านนายกฯ ท่านผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงให้ท่านทราบแล้ว ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 

                          ก็เชิญครับ.....(ไม่มี).....การลงมติจะใช้วิธีเปิดเผยโดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ประธานจึงขอมติที่ประชุม 

                          ท่านสมาชิกท่านรับโอนทรัพย์สินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล โดย ผู้อ านวยการส านักงาน 

                          ทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี ผู้มอบ ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก โดยนาย 

                          สุรพล  ตันกสิกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ผู้รับมอบ ตามบันทึกการส่งมอบ เลขที่  

                          ทส 0709/729  สทบ. เขต 2 สุพรรณบุรี มาเป็นทรัพย์สินของ อบต.ทุ่งคอก 

มติที่ประชุม           ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบให้รับโอนทรัพย์สินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล โดย ผู้อ านวยการ 

                         ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี ผู้มอบ ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  

                         โดยนายสุรพล  ตันกสิกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ผู้รับมอบ ตามบันทึกการส่งมอบ  

                         เลขที่ ทส 0709/729  สทบ. เขต 2 สุพรรณบุรีมาเป็นทรัพย์สินของ อบต.ทุ่งคอกได้ด้วยคะแนน 

                         เห็นชอบ 15  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) 

นางบุญปลูก   รามจุล  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 เรียนถามคณะผู้บริหารผ่านท่านประธานฯ ว่าเมื่อไหร่จะด าเนินการ 

                         ก่อสร้างเสริมถนนเพราะเข้าฤดูฝนแล้วอีกไม่นานน้ าจะท่วมบริเวณหมู่บ้านนาพระ 

เลขาฯ                 อันนี้ได้เข้าแผนฯ แล้ว และผมได้แจ้งให้กองช่างด าเนินการส ารวจออกแบบแล้วแต่คงติดปัญหาหลาย 

                         ประการกองช่องจะขอให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน ขอเชิญผอ.กองช่างชี้แจงจะดีกว่า 

นายพีรยุทธ์  ภูวพัฒน์วิไล ผอ.กองช่างชี้แจงว่า ถนนดังกล่าวกว้าง 2.50 เมตรและข้างถนนมีคลองส่งน้ า การยกระดับถนน 

                         สูง 0.70 เมตรจะท าให้หลังถนนเหลือเพียง 1.50 เมตร และมีท่อระบายน้ าต่างๆอีก ประชาชนต้อง 

                         ออกค่าท่อระบายน้ าเอง เกรงว่ารถจะวิ่งไม่ได้และมีปัญหา 

นายกฯ                ชี้แจงว่าอย่างไรเสียให้ฝ่ายปกครองไปท าหนังสือยินยอมให้เจ้าของที่ดินที่ๆติดกับถนนไปด าเนินการ 

                         เซ็นยินยอมเสียก่อนเพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหา 

เลขาฯ                 หากท าไม่ได้ก็อาจต้องหาวิธีอ่ืนเช่นการจ้างแม๊คโครมาขุดดินในสระบัวมาเสริมคันแล้ววางท่อไว้เขา  

                         ถ้าสร้างแล้วเป็นปัญหากับการสัญจรของประชาชน หรืออาจใช้วิธีอ่ืน เพราะอยู่ใกล้คลองจัดรูปด้วย 

นางบุญปลูก   รามจุล  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15 เรื่องการให้ประชาชนเซ็นยินยอมจะรับหน้าที่ให้ แต่ขอให้ อบต.ทุ่งคอก 

                         ชว่ยด าเนินการให้เท่านั้น มิฉะนั้นหน้าฝนก็คงไม่พ้นหน้าที่ของผู้น าอีก 

นายสมบูรณ์ ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 11 เรียนถามคณะผู้บริหารผ่านท่านประธานฯ ว่าเมื่อไหร่จะด าเนินการวางท่อ 

                         บริเวณบา้นนายสมโภชน์  ส าเนียงสูง เพราะเจ้าของบ้านเขาฝากถามมาว่า อบต.จะไปด าเนินการ 

                         เมื่อไร 
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เลขาฯ                 ชี้แจงว่าการถมดินบริเวณถนนลาดยางมีหลักเกณฑ์โดยเฉพาะจุดดังกล่าวมีการถมระยะยาวและวาง 

                         ท่อขนาดเล็กท าให้น้ าไหลไม่สะดวกเมื่อปีที่ผ่านมากองช่างจึงไปขอขุดเพ่ือระบายน้ าออกจากหมู่บ้าน 

                         และรับไว้พิจารณาแก้ไขซึ่งการวางท่อต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีบล็อกเพ่ือให้ลงไปลงสวะได้หาก 

                         อุดตัน 

นายพีรยุทธ์  ภูวพัฒน์วิไล ผอ.กองช่างชี้แจงว่าได้เพ่ิมเติมในแผน ระยะทาง 70 เมตร งบไม่เกิน 100,000 บาท รอให้ฝ่าย 

                         ออกแบบประมาณการราคาอยู่ 

เลขฯ                   ส าหรับทั้ง 2 โครงการ ไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายได้จึงจ าเป็นต้องใช้เงินจ่ายขาดจากเงิน 

                         สะสม หรือเงินทุนส ารองเงินสะสมมาด าเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ. 89 

                         ส าหรับสถานการณ์คลัง ณ วันนี้ อบต.ทุ่งคอก 

                          1.  เงินสะสมคงเหลือ        13,685,419.46  บาท 

                          2.  เงินทุนส ารองเงินสะสมคงเหลือ 21,125,440.13 บาท 

                          เงินที่จะเอาไปใช้ได้โดยมีเงินไขอยู่ 3 ประการคือ 

                          1.  ต้องกันเงินส าหรับป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ 10% ( 7,805,500 บาท) 

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

                          3.  ต้องได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                          ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีเงินเพียงพอแต่ส าคัญตรงท่ีหมู่ที่ 15 จะท าได้หรือไม่เท่านั้น 

                         เนื่องจากการประมาณการราคายังไม่เรียบร้อยถ้าจะรอสักหน่อยในสมัยประชุมหน้าก็น่าจะ 

                         ด าเนินการได้ทัน 

นางบุญปลูก   รามจุล  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 15  เรียนท่านประธานสภาฯหากท าได้ขอให้สภาฯแห่งนี้อนุมัติขอจ่ายขาด 

                          เงินสะสมไว้ก่อนจะได้ไม่เสียเวลา ทั้ง 2 โครงการก็ประมาณ 400,000 ไม่เกิน 500,000 บาท หาก 

                           สภาอนุมัติไว้เมื่อประมาณการออกแบบเสร็จจะได้ด าเนินการก่อนไม่ต้องเสียเวลาอีก 3 เดือน 

ประธานฯ               สมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ...(ไม่มี)...ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย การลงมติจะใช้วิธีเปิดเผยโดย 

                           ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ก็จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โดยหลักการเพ่ือด าเนินการโครงการทั้ง 

                          ของหมู่ที่ 11 (วางท่อระบายน้ า) และหมู่ที่ 15 (เสริมถนนเป็นคันกั้นน้ า) โดยอาศัยตามระเบียบ 

                           กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับฝากเงินฯ ข้อ 89  ให้เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน  

                           500,000 บาท โปรดยกมือครับ 
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มติที่ประชุม           ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโดยหลักการเพ่ือด าเนินการโครงการทั้ง 

                         ของหมู่ที่ 11 (วางท่อระบายน้ า) และหมู่ที่ 15 (เสริมถนนเป็นคันกั้นน้ า) โดยอาศัยตามระเบียบ 

                          กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับฝากเงินฯ ข้อ 89  ให้เบิกจ่ายได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน  

                           500,000 บาท ได้ด้วยคะแนนเห็นชอบ 15  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน              ขอเชิญเลขาฯชี้แจง 
เลขาฯ               เรื่องที่ 1  จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดโครงการอบรมเพ่ิมความรู้ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  
                       และพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 อ าเภอสองพ่ีน้อง อยู่ในรุ่นนี้เลื่อน 
                       ไม่ได้ อบต.ทุ่งคอกจึงส่งท่านสมาชิกไปทั้งหมด 16 ท่าน ส าหรับค่าใช้จ่ายคนละ 2,000 บาท พักค้างได้ 
                       ใครไม่อยากกลับก็นอนที่โรงแรม จะไปรวมกันไปหรือจะเอารถไปเองก็แล้วแต่ หรือใครไม่พักอยากไป 
                        กลับก็ว่ากันไปไม่ห้าม (ค่าใช้จ่ายเบิกได้ตามระเบียบฯการฝึกอบรม) ไม่แน่ใจว่า 2,000 บาทนั้นรวมค่า 
                        โรงแรมแล้วหรือไม่ ถ้าไม่รวมก็กลับมาเบิกเอา แต่มีประโยชน์ครับไปไกลๆเราก็คงไม่ได้ไปพร้อมกันเรา 
                        จะได้รู้อะไรเหมือนๆกัน ทั้งสภาฯ ผู้บริหารไม่ได้ส่งเนื่องจากต้องรอรับพนักงานเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ 
มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 
                        เรื่องท่ี 2 รัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สุทิดาฯ ปีนี้รัฐบาลได้ 
                        อนุญาตให้จัดงานได้แล้วเช่นที่ผ่านมา อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ก าหนดจัดกิจกรรม   
                        ออกเป็น 4 ช่วง  
                         ชว่งเช้า 
                         เวลา 06.00 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จ านวน 45 รูป หน้าที่ว่าการอ าเภอฯ 
                         การแต่งกายชุดปกติขาว (ไม่สวมหมวก) 
                         ช่วงสาย 
                         เวลา 09.00 น. พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สุทิดาฯ (หอประชุม) 
                         การแต่งกายชุดปกติขาว (ไม่สวมหมวก) ช่วงนี้ขอแบ่งให้ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลไป 
                         ชว่งบ่าย 
                         เวลา 13.00 น.  กิจกรรมจิตอาสาที่ต าบลบางเลน (ไม่ไปก็ได้หากเราพัฒนาในหมู่บ้านก็ใช้รูปถ่าย 
                         กิจกรรมรายงานได้) 
                         ชว่งค่ า 
                         เวลา 17.00 น.  หน่วยงานต่างๆวางพุ่มเงินพุ่มทอง (ผู้ถือพานสวมถุงมือขาว)  
                         เวลา 19.00 น.  จุดเทียนชัยถวายพระพร 
                         การแต่งกายชุดปกติขาว (ไม่สวมหมวก) ช่วงนี้ขอแบ่งให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯไป 
มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 
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นายกฯ                เรื่องที่ 3  เรื่องโครงการต่างๆ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกท่านอย่าได้ไปรับปากประชาชน 
                        ขอให้ถามนายกฯ ถามปลัดฯ เสียก่อน ว่าท าได้หรือไม่ เพราะทุกอย่างมีระเบียบขั้นตอนทั้งแผนทั้งเงิน 
                        ทั้งอ านาจหน้าที่ต้องมีจึงจะท าได้ มิฉะนั้นทั้งนายกฯ และท่านจะเสียหายถ้าไม่ได้ท าให้เขาฝากพวกเรา 
                        ทุกคนด้วยมีอะไรให้ถามนายกฯ ถามปลัดฯก่อนว่าท าได้หรือไม่ ขอให้รับเรื่องแล้วประสานมา ส าหรับ 
                        เรื่องไปอบรมก็เป็นเรื่องที่ดีได้ความรู้แล้วได้ทั่วถึงกันทุกคนยกเว้นคนหนีกลับ พอดีผมเองก็อยากไป 
                        ด้วยแต่มีภารกิจ 2 เรื่องคือรับพนักงานเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ และดูแลรถแบ็คโฮว์ อบจ.สุพรรณบุรี  
                        ที่มาขุดลอกคลองให้เรา และวันที่ 2 มิถุนายน 2565 มีการประชุมสัญจรของ นายก อบต.ในอ าเภอ 
                        สองพ่ีน้อง ที่ อบต.ทุ่งคอก เป็นเจ้าภาพด้วย และถือโอกาสเลี้ยงรับพนักงานใหม่ด้วย และเลี้ยง 
                        สมาชิกสภาฯที่กลับจากอบรมด้วย โดยได้เชิญนายอ าเภอสองพ่ีน้องมาร่วมงานด้วย 
มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 
                        เรื่องท่ี 4 เรื่องท่ีดินสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 8  
เลขาฯ                ได้เข้าที่ประชุม คบร. แล้ว คบร.พิจารณาเฉพาะที่ทับซ้อนประมาณ 2 งานเศษ แต่อีกฝ่ายต้องการ 
                        ทราบว่าขอบเขตท่ีดินสาธารณะมีแค่ไหนยังคลุมเครืออยู่จึงจะเข้าสู่การพิจารณาก็น่าจะเหลือ 
                        ประมาณ 17 ไร่เศษ ไม่รวมถนนอีกส่วนหนึ่ง และนายประหยัน  ใจมั่น เห็นทางฝ่ายนั้นไปแผ้วถาง    
                        ก็ร้อนตัวร้องเรียนไปหลายที่รวมถึงนักข่าวคุณศุภลักษณ์ นาคบุญญน า ได้โทรมาสัมภาษณ์สดผม ผมก็ 
                        ได้ชี้แจงไปหมดแล้ว ส่วนที่มีข่าวรือว่านายกฯไปช่วยเหลือนายนิคม  ม่วงจาบ ก็ไม่เป็นความจริง  
                        เพราะผมคุยกับนายกอยู่บ่อยๆเรื่องนี้ เขาคงเป็นห่วงเพราะพยานบุคคลเหลือน้อยแล้ว ส่วนเรื่องการ 
                        เข้าไปแผ้วถางท าประโยชน์ของพ่ีวิชัยฯได้ให้ชะลอไว้แล้วจะท าอะไรให้ไปขอรังวัดสอบเขตก่อนท าได้ 
                        เฉพาะที่ในโฉนดเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นห้ามใครบุกรุก อบต.จะแจ้งความด าเนินคดีเลย ที่เขาอ้างว่า 
                        มีเอกสารสิทธิ์ก็ ส.ค. ฉบับที่ 101 ฉบับเดิมเท่านั้นเมื่อเอาไปใช้แล้วจะกลับเอามาใช้สิทธิ์อีกไม่ได้ 
                        เหตุที่เรื่องยังไม่จบมันเป็นเพราะผม กับ คบร. ที่เข้าใจกันไม่ตรงกัน คณะกรรมกรรมกรรมพิจารณา 
                        เฉพาะที่ทับซ้อนกับนางหมอนซึ่งที่ดิน ส่งไปเป็นการเซ็นยินยอมของทางฝ่ายรัฐโดยผม โดยพิจารณา 
                        จากสภารูปแปลงของ น.ส.3 ของนางหมอน ไม่ใช่ตามที่นายแฉ่ง ใจมั่นชี้ เพราะมันเป็นรูปป้าน ซึ่งเดิม 
                        นางหมอน ขันดอนไพร คัดค้านจะเอาทั้งแปลงที่ท าอ้อย แต่คณะกรรมการฯก็บอกว่าไม่มีเรื่องนี้ ส่วน 
                        อีกเรื่อง เขาถามว่าขอบเขตท่ีดินสาธารณะมีจ านวนเท่า ค่าไหน เพียงไร อันนี้ผมตอบไม่ได้เอาเป็นว่า 
                        เหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นจะให้ครบ 25 ไร่ตามที่กล่าวอ้างก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาที่ไหนมา ส่วนของนางหมอน  
                        ขันดอนไพร จาก น.ส.3 มีเนื้อที่ 7 ไร่เศษ เมื่อขอรังวัดออกโฉนดแล้วได้ 7 ไร่ 2 งาน ได้เนื้อที่เพ่ิมขึ้น 
                        ตามรูปแปลงเดิมของเขา ผมก็ไม่ได้ติดใจ เพราะมันเกิดขึ้นได้เพราะ น.ส. 3 ไม่มีหลักหมุดที่แน่นอน 
                        ในการประชุมคราวหน้าคงเรียบร้อยเพราะผมรายงานอ าเภอไปแล้วเมื่อนางหมอนฯไม่ได้คัดค้านไว้ 
                        ก็อยากให้จบก่อนผมเกษียณ 
มติที่ประชุม          ที่ประชุมรับทราบ 

 



-10- 

 
ประธาน             สมาชิกมีอะไรที่จะเสนอก็เชิญครับ   ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ 
                        ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

                                                                  (ลงชื่อ) พ.อ.อ.                          ผู้จดบันทึกการประชุม 

                                                                                   ( การะเวก  สีทา)      

                                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นางบุญปลูก  รามจุล) 

(ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            (นายเสกสรร  สวยล้ า) 

 (ลงชื่อ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ) 

 
 

 

 

 


