
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

****************** 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

นายจ่าง  ใจกล้า 
นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ 
นายวันชัย  วัฒนผดุงเกียรติ 
นายเพียง  ทองย้อย 
นายพลภัทร  ห่วงรักษ์ 
นายเสกสรร  สวยล้ า 
นายเสนีย์  ศิริพันธ์ 
นายนฤพล ม่วงจาบ 
นายอภิชาติ  ใจเอื้อย 
นายวันชัย  อดุลยธรรม 
นายสมบูรณ์  ใจกล้า 
นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
นายบัณฑิต  เสียงแจ่ม 
นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
 

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

จ่าง  ใจกล้า 
สุชิน  ร าพึงจิตต์ 
วัฒนผดุงเกียรต ิ
เพียง  ทองย้อย 
พลภัทร  ห่วงรักษ์ 
เสกสรร  สวยล้ า 
เสนีย์  ศิริพันธ์ 
นฤพล  ม่วงจาบ 
อภิชาติ  ใจเอื้อย   
วันชัย  อดุลยธรรม               
สมบูรณ์  ใจกล้า 
พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
บัณฑิต  เสียงแจ่ม 
สุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
 

 

 ผู้ไม่เข้าประชุม 

        1.   นายชลอ  แจ้งประจักษ์   ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 7   ป่วยจากอุบัติเหตุ 

         2.  นางบุญปลูก  รามจุล      ส.อบต.ทุ่งคอกหมู่ท่ี 15  อยู่ระหว่างกักตัวเส่ียงจากโควิด 19 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก  สุรพล  ตันกสิกิจ 
2 นายอ านาจ  แซ่กัง รองนายก อบต.ทุ่งคอก อ านาจ  แซ่กัง 
3 นายทองอินทร์  ถมทองค า รองนายก อบต.ทุ่งคอก ทองอินทร์  ถมทองค า 
4 นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย เลขานุการนายกฯ วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
5 นางเสาวณี  หมื่นราษฎร์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคมฯ เสาวณี  หมื่นราษฎร์ 
6 นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา นักจัดการท่ัวไปช านาญการ กัญพรพฒัน์  แก้วตา 

     เวลา 09.30 น. เลขาฯ เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกเข้าประชุม 14 คน ไม่เข้าประชุม 

2 คน เลขานุการสภาฯ 1 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 6  คน ครบองค์ประชุมและเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัยและท าความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และอ่านประกาศสภาฯ กล่าวเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ                 วันนี้เป็นวันประชุมสภาฯ สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ซึ่งเราได้ก าหนดไว้  

                       เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

                        พ.ศ.2565  วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแจ้งของท่านชลอ  

                        แจ้งประจักษ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 7 ท่ีเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2565 ท่ีส่ีแยกต าบล 

                        หนองโอง่ (หลังโรงงานน้ าตาลอู่ทอง) อ าเภออู่ทอง จนมีผู้บาดเจ็บ 3 รายและเสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ  

                        1 ราย  ต่อไปขอเชิญ เลขาฯ 

เลขาฯ                ก่อนอื่นต้องขอมติท่ีประชุมจะขอจดบันทึกรายงานการประชุมแบบย่อเพื่อให้สภาฯ ให้ความ 

                        เห็นชอบ  ( เพราะถ้าพิมพ์หรือจดบันทึกถอดเทปกันทุกตัวอักษรก็คงไม่เกิดประโยชน์อันใดมากนัก 

                        เอาแต่สาระส าคัญของการประชุมก็พอจึงขอหารือท่ีประชุมครับ ( ประธานหารือท่ีประชุม) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้จดบันทึกการประชุมแบบย่อได้ 

ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ประธานฯ             ในการประชุมครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯสามัญ สมัยท่ี3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  

                         เมื่อวันท่ี 15  สิงหาคม 2565  เลขาฯ ได้ท าส าเนาฯให้แล้วมีทั้งหมด 21 หน้า หากพบว่ามีจุดหนึ่ง 

                         จุดใดจะเสนอขอแก้ไขและหากพิจารณาแล้วพบว่าไม่ถูกต้องก็ขอให้เสนอแก้ไขได้ตลอดระยะเวลา 

                         การประชุมนี้เลย...........และขอมติท่ีประชุม 
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มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ  

                         สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3    ญัตติด่วน 

                         (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 

ประธาน                    ตามท่ีสภาฯได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติท าหน้าท่ีแปรญัตติงบประมาณ เมื่อการ 

                        ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อ 

                        วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 และก าหนดรับค าขอแปรญัตติระหว่างวันท่ี 16-18  สิงหาคม  

                         2565  และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเม่ือวันท่ี ต สิงหาคม 2565 แล้ว ต่อไปขอเชิญ 

                        ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงต่อสภาฯครับ 

นายพลภัทร  ห่วงรักษ์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติแถลงต่อท่ีประชุมสภาฯ ดังนี้ 

                                สืบเนื่องจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.  

                        2565 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                        ประจ าปีงบประมาณ 2566 ไปแล้ว สภาฯได้ก าหนดวันรับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

                        ในวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.นั้น เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอขอแปร 

                        ญัตติ ในการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี 

                        งบประมาณ พ.ศ.2566  ดังนี ้

                         ด้านรายรับ 

                             ตามท่ีได้เสนอประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 2566  ไว้จ านวน  89,778,090 บาท นั้น 

                         จากการตรวจสอบ และพิจารณาการตั้งประมาณการรายรับ ก็ถือว่าเหมาะสม รายรับจากรายการ 

                         ต่างๆ ก็ไม่ได้ต้ังสูงจนเกินไป ต้ังไว้สูงกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา ประกอบกับนโยบายภาครัฐท่ี 

                         จะเพิ่มงบประมาณอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน และมีความเป็นไปได้ว่า จะรับรายได้เข้า 

                         ตามเป้า จึงเห็นชอบต้ังประมาณการรายรับไว้ที่  89,778,090 บาท 

                         ด้านรายจ่าย 

                              ตามท่ีได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ 
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                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาบรรจุร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

                        พ.ศ.2566  

                                                           รายรับ                                         ประมาณการ พ.ศ.2566 

                               รายได้จัดเก็บ 

                                     หมวดภาษีอากร                                                         4,960,000.00     บาท 

                                     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                            217,000.00     บาท 

                                     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                200,000.00     บาท 

                                     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                             -            บาท 

                                     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                        15,500.00    บาท 

                                      รวมรายได้จัดเก็บ                                                        5,392,500.00    บาท 

                                รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ 

                                      หมวดภาษีจัดสรร                                                     39,858,000.00    บาท 

                                      รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้                           39,858,000.00    บาท 

                                 รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้                                                       

                                      หมวดเงินอุดหนุน                                                     44,527,590.00    บาท 

                                      รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้                                       44,527,590.00    บาท 

                                            รวมท้ังส้ิน                                                        89,778,090.00    บาท 

                            2.2  รายจ่ายงบประมาณ 

                                                งบ                                                               ประมาณการปี 2566 

                                             งบกลาง                                                         27,566,419.00    บาท 

                                             งบบุคลากร                                                     22,188,521.00   บาท 

                                             งบด าเนินการ                                                  19,599,220.00    บาท 

                                             งบลงทุนงบ                                                     17,979,200.00    บาท 

                                             งบเงินอุดหนุน                                                    2,426,000.00   บาท 

                                             รายจ่ายอื่น                                                            24,000.00   บาท 

                                             รวมรายจ่ายจากงบประมาณ                                 89,778,090.00    บาท 
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           จากบันทึกหลักการและเหตุผล 

            ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

         ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

        อ าเภอสองพี่น้อง          จังหวัดสุพรรณบุรี 

                                                 ด้าน                                                                 ยอดรวม  

                         ด้านบริหารทั่วไป   

                               แผนงานบริหารงานท่ัวไป                                                    15,057,744.00    บาท  

                               แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                         3,085,500.00    บาท 

                          ด้านบริการชุมชนและสังคม 

                               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        89,778,090.00    บาท  

                      และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 5,537,272.00    บาท  

                                      แผนงานการพาณิชย์                                                   5,537,272.00    บาท 

                                                                                                     รวม        5,537,272.00   บาท     

                     ซึ่งจากการตรวจสอบรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น ได้ด าเนินการตาม  

                     หลักเกณฑ์ และหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณงบบุคลากรไม่เกิน 40%  
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                      งบด้านการบริหารก็ได้ต้ังไว้ครอบคลุมงบลงทนุได้ด าเนนิการไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปีพ.ศ.2566– 

                      2570) ในการพัฒนาองค์กรมีการปรับปรุงพื้นท่ีให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการใช้สอยอาคาร 

                      ส านักงานเพื่อรองรับการให้บรกิารพี่น้องประชาชน แก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมในทุกหมู่บ้าน  

                      รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ าประปาเพื่อแก้ไข ไขปัญหาภัยแล้ง การมีน้ าท่ีสะอาดใช้ 

                      ทุกครัวเรือนและรองรับโครงการของหมู่บ้านต่างๆ ส่งเสริมด้านการศึกษา การส่งเสริมและป้องกัน 

                      โรค การส่งเสริมอาชีพ การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส งานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานดูแลอนุรักษ์ 

                      ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมการพัฒนาคน การกีฬา การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการ 

                      ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การจัดท ารองรับโครงการ 

                       ตามพระราชด าริ เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต าบลทุ่งคอก รวมท้ังงบประมาณเตรียมไว้เพื่อ 

                       การเลือกตั้งพร้อมแล้ว จึงเห็นว่าการตั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกนั้นมีความ 

                        เหมาะสมครบถ้วนแล้ว  

                                      จึงเห็นว่าการตั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกนั้นมีความเหมาะสม 

                        ครบถ้วนแล้ว ไม่มีกรรมการแปรญัตติท่านใดสงวนค าขอแปรญัตติไว้  จึงมีมติเห็นชอบให้ยกร่าง 

                        ข้อบัญญัติงบประมาณเดิม จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                   คณะกรรมการแปรญัตติ  (ผู้แถลง)                                                                             
ประธาน            ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้แถลงต่อสภาฯแล้วและในช่วงรับค าขอแปรญัตติไม่มผู้ีใดเสนอ 

                       ค าขอแปรญัตติ และสงวนค าแปรญัตติเอาไว้จึงไม่อนญุาตให้สมาชิกฯอภิปรายและก็ถือว่าผ่านวาระ 

                       ท่ี 2 ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติผ่านความเห็นชอบแล้ว  

                       จึงมีร่างข้อบัญญัติฉบับท่ีพิจารณาคือตามฉบับเดิม และฉบับขอคณะกรรมการแปรญัตติ (ไม่มีการ 

                      แก้ไข) ให้เลขาฯนับองค์ประชุม (องค์ประชุม 14 คน) ประธานจึงขอมติท่ีประชุม  

มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ใช้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณเดิมฯ ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ 

                       เสนอ (ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเห็นชอบ 13:0 ) ประธานงดออกเสียง (ผ่านวาระท่ี 2) 

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติเพื่อพิจารณา 

ประธาน             ต่อไปก็จะเป็นการพิจารณาลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

                       2566 (วาระท่ี 3) การลงมติว่าท่านสมาชิกจะเห็นชอบให้ร่างฯ ฉบับคณะกรรมการแปรญัตติเสนอ  

                       สมควรตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
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                       (ขอให้เลขาฯ ตรวจนับองค์ประชุม ) องค์ประชุม 14 คน ต่อไปจะเป็นการลงมติ 

                           ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

                       2566 ฉบับเดิมตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติท่ีเสนอ สมควรตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 

                       รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โปรดยกมือครับ..... 

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

                         ฉบับคณะกรรมการแปรญัตติเสนอสมควรตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

                         งบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี (ประธานงด 

                         ออกเสียง 1 เสียง) ผ่านวาระท่ี 3 

ประธานฯ             ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านท่ีได้ผ่านความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณท้ัง 3 วาระ  

                         และในโอกาสต่อไปจะได้ส่งร่างข้อบัญญัตินี้ไปให้นายอ าเภอสองพี่น้องลงนามเพื่อตราเป็น 

                         ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2566 ต่อไป 

นายกฯ                 กล่าวขอบคุณท่านสมาชิกฯท่ีผ่านความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

                          2566 ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

ประธานฯ              ต่อไปเป็นเรื่องท่ี 2 ขอโอนงบประมาณหรือจ่ายมาต้ังเป็นรายจ่ายใหม่ ขอเชิญเลขาฯครับ 

เลขาฯ                  โครงการฯ ขออนุมัติเงินเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองช่างจึงเสนอโครงการ 

                          มาเพื่อให้สภาฯได้พิจารณาดังนี้ 

                               1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 2              จ านวน         499,600   บาท 

                              เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

                              หมู่ท่ี 2 เริ่มต้นจากถนน คสล. บริเวณบ้านนายสาย วรรณะ ถึง 

                             คลองส่งน้ า 2ข-8ซ-2ซ บริเวณไร่นายสุรชัย จินดารัตน์ ระยะทาง   

                             148  เมตร  กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. 

                        ทุ่งคอก เป็นเงินท้ังส้ิน 499,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  

                         รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก  

                         ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแผน 

                         พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ข้อ 1 หน้า 3 
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                               2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4             จ านวน         492,400   บาท 

                               เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

                             หมู่ท่ี 4 เริ่มต้นจากเขตติดต่อเทศบาลต าบลทุ่งคอก ถึงถนนลาดยาง 

                             (สายโรงลิเก) ระยะทาง 120 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15  

                          เมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินท้ังส้ิน 492,400 บาท (รวม 

                        ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง   

                        อบต.ทุ่งคอก ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

                        อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1  

                          ข้อ 8 หน้า 27  

                   3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6        จ านวน      453,700  บาท 

                เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

                หมู่ท่ี 6 จุดเริ่มต้นจากถนน คสล.เดิม บริเวณหน้าโรงงานตุ๊กตา 

                นายเอกศักดิ์ ธีระโรจนพงษ์ ถึงบริเวณบ้านนายธนาศิลป์ ตันกสิกิจ  

                ระยะทาง 164 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ  

                อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินท้ังส้ิน 453,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  

               รายละเอียดตามใบ ปร.4 และปร.5 กองช่าง  อบต.ทุ่งคอก  

               ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแผนพัฒนา 

               ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 ข้อ 17 หน้า 32  

                             4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9          จ านวน     497,000  บาท 

                           เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

                           หมู่ท่ี 9 สายคันคลองส่งน้ า 2ซ-8ซ-2ซ เริ่มต้นจาก คสล.ของ 

                           เทศบาลต าบลทุ่งคอก ถึงถนนลาดยางสายปากคอก – ทุ่งเจริญ  

                           ระยะทาง 125 เมตร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ  

                           อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินท้ังส้ิน 497,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  

                         รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก  
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                         ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแผนพัฒนา 

                         ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ข้อ 7 หน้า 6  

                            5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13    จ านวน    499,600  บาท 

                         เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

                          หมู่ท่ี 13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13  

                         เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายอนันต์ ค าหอม ถึงทางแยกถนน 

                         ทางหลวง 321 บริเวณป้อมต ารวจ ระยะทาง 148 เมตร กว้าง  

                           5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินท้ังส้ิน  

                           499,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 

                         และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 

                         และการโยธา อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง 

                           ครั้งท่ี 1 ข้อ 27 หน้า 38  

                    6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14           จ านวน  499,100 บาท 

                เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

                 หมู่ท่ี 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 เริ่มต้น 

                 จากถนน คสล. เดิม บริเวณบ้านนางบัว หงส์เวียงจันทร์ ถึงบริเวณไร่ 

                 นายรถภูมิ มากสุริยวงศ์ ระยะทาง 180 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 

                 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินท้ังส้ิน  499,100 บาท 

                         (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5  

                          กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

                         อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1  

                           ข้อ 27 หน้า 38  

                              7. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2         จ านวน      330,000   บาท  

                            เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

                            หมู่ท่ี 2 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ท่ี 2 บริเวณ 



                            ถนนสายเทพพิทักษ์-ป้ายเขต ระยะทาง 105 เมตร กว้าง 6.00 เมตร   
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                          หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก 

                          เป็นเงินท้ังส้ิน 330,000 บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียด 

                        ตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ปรากฏในแผนงาน 

                        อุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 

                          2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ข้อ 3 หน้า 5  

                               8. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4            จ านวน    100,000   บาท 

                           เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต  

                             หมู่ท่ี 4 เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายดอนกอก บริเวณบ้านนางแก่น  

                          ศรีนวล เช่ือมต่อถนนคสล.เดิม บริเวณไร่นายเชย ปัญญามากไพบูลย์  

                          ระยะทาง 40 เมตร กว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร ตามแบบ อบต. 

                           ทุ่งคอก เป็นเงินท้ังส้ิน 100,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  

                        รายละเอียด ตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ปรากฏใน 

                        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-  

                           2565)  เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ข้อ 6 หน้า 6   

                              9. โครงการฝ่ังท่อระบายน้ า หมู่ที่ 3                              จ านวน     388,000  บาท     

                           เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการฝ่ังท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 3  

                           เลียบถนน อบจ. (ฝ่ังพื้นท่ี อบต.ทุ่งคอก) ช่วงเริ่มจากถนน คสล. 

                           แยกเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก ถึงแยกถนนทางหลวง  

                           3387 ระยะทาง 150 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ 

                             อบต.ทุ่งคอก  เป็นเงินท้ังส้ิน  388,000 บาท บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

                          แล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก  

                          ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแผนพฒันา 

                            ท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ข้อ 5 หน้า 5  

                                 10. โครงการฝังท่อระบายน้ า หมู่ที่ 7                             จ านวน         27,700   บาท  

                              เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 7  



                              เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. บริเวณไร่นางสาล่ี สวยล้ า จ านวน  
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                            8 ท่อน ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินท้ังส้ิน 27,700 บาท 

                             (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5  

                           กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ  

                           การโยธา อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) แก้ไข  

                             ครั้งท่ี 2 ข้อ 1 หน้า 16   

                    11. โครงการเปิดทางใหม่ ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15   จ านวน  268,900  บาท 

                  เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเปิดทางใหม่ ลงหินคลุก 

                  พร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 15 เริ่มต้นจากบ้านนายวิสูตร ใจซื่อ ถึง 

                  ถนนลาดยาง(อบจ.) สายบ้านทุ่งเข็น – บ้านดอนมะเกลือ  
                  ระยะทาง 57 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก 

                             เป็นเงินท้ังส้ิน  268,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  

                           รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก  

                           ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแผน 

                             พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ข้อ 11  

                             หน้า 7  

                            (รายละเอียดตามเอกสารใบขอโอนงบประมาณท่ีแนบมานี้) การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของ 

                            สภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

                            ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ. 27  

                            ส าหรับสถานการณ์คลัง ณ ปัจจุบันเราต้ังประมาณรายรับไว้ 78,055,000.00 บาท  มีเงินเข้า 

                            มาแล้ว 65 ล้านบาทเศษ มีรายจ่ายอยู่ท่ี 50 ล้านบาทเศษ มีส่วนต่างอยู่ 15 ล้านบาทเศษ  

                            ซึ่งเวลาท่ีเหลืออีก 1 เดือนเศษจะมีเพียงพอใช้จ่ายหลังจากอนุมัติให้โอนได้  

                            รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

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

                         รายจ่ายมาต้ังจ่ายใหม่ตามท่ีเสนอ ขอให้เลขาฯ นับองค์ประชุม (องค์ประชุม 14 คน) ท่าน 

                         สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณมาต้ังเป็นรายจ่ายใหม่จ านวน 11 โครงการ 

                         ได้โปรดยกมือครับ 
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มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณจ านวน 11 โครงการตามท่ีเสนอตาม 

                         รายละเอียดตามเอกสารใบขอโอนงบประมาณท่ีแนบ เป็นเงิน 4,056,000.00 บาทได้ดังนี้ 

                            1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 2           จ านวน         499,600   บาท 

                              เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

                              หมู่ท่ี 2  เริ่มต้นจากถนน คสล. บริเวณบ้านนายสาย วรรณะ ถึง 

                             คลองส่งน้ า 2ข-8ซ-2ซ บริเวณไร่นายสุรชัย จินดารัตน์ ระยะทาง   

                             148  เมตร  กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. 

                        ทุ่งคอก เป็นเงินท้ังส้ิน 499,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  

                         รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก  

                         ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแผน 

                         พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ข้อ 1 หน้า 3 

                               2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4             จ านวน         492,400   บาท 

                               เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

                             หมู่ท่ี 4 เริ่มต้นจากเขตติดต่อเทศบาลต าบลทุ่งคอก ถึงถนนลาดยาง 

                             (สายโรงลิเก) ระยะทาง 120 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15  

                          เมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินท้ังส้ิน 492,400 บาท (รวม 

                        ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง   

                        อบต.ทุ่งคอก ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

                        อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1  

                          ข้อ 8 หน้า 27  

                   3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6        จ านวน      453,700  บาท 

                เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

                หมู่ท่ี 6 จุดเริ่มต้นจากถนน คสล.เดิม บริเวณหน้าโรงงานตุ๊กตา 

                นายเอกศักดิ์ ธีระโรจนพงษ์ ถึงบริเวณบ้านนายธนาศิลป์ ตันกสิกิจ  

                ระยะทาง 164 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ  



                อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินท้ังส้ิน 453,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  
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               รายละเอียดตามใบ ปร.4 และปร.5 กองช่าง  อบต.ทุ่งคอก  

               ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแผนพัฒนา 

               ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 ข้อ 17 หน้า 32  

                             4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9          จ านวน     497,000  บาท 

                           เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

                           หมู่ท่ี 9 สายคันคลองส่งน้ า 2ซ-8ซ-2ซ เริ่มต้นจาก คสล.ของ 

                           เทศบาลต าบลทุ่งคอก ถึงถนนลาดยางสายปากคอก – ทุ่งเจริญ  

                           ระยะทาง 125 เมตร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ  

                           อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินท้ังส้ิน 497,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  

                         รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก  

                         ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแผนพัฒนา 

                         ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ข้อ 7 หน้า 6  

                            5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13    จ านวน    499,600  บาท 

                         เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

                          หมู่ท่ี 13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13  

                         เริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายอนันต์ ค าหอม ถึงทางแยกถนน 

                         ทางหลวง 321 บริเวณป้อมต ารวจ ระยะทาง 148 เมตร กว้าง  

                           5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินท้ังส้ิน  

                           499,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 

                         และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 

                         และการโยธา อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง 

                           ครั้งท่ี 1 ข้อ 27 หน้า 38  

                    6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14           จ านวน  499,100 บาท 

                เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

                 หมู่ท่ี 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 14 เริ่มต้น 



                 จากถนน คสล. เดิม บริเวณบ้านนางบัว หงส์เวียงจันทร์ ถึงบริเวณไร่ 
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                 นายรถภูมิ มากสุริยวงศ์ ระยะทาง 180 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 

                 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินท้ังส้ิน  499,100 บาท 

                         (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5  

                          กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

                         อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1  

                           ข้อ 27 หน้า 38  

                              7. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2         จ านวน      330,000   บาท  

                            เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

                            หมู่ท่ี 2 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ท่ี 2 บริเวณ 

                            ถนนสายเทพพิทักษ์-ป้ายเขต ระยะทาง 105 เมตร กว้าง 6.00 เมตร   

                          หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก 

                          เป็นเงินท้ังส้ิน 330,000 บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียด 

                        ตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ปรากฏในแผนงาน 

                        อุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 

                          2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ข้อ 3 หน้า 5  

                               8. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4            จ านวน    100,000   บาท 

                           เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต  

                             หมู่ท่ี 4 เริ่มต้นจากถนนลาดยางสายดอนกอก บริเวณบ้านนางแก่น  

                          ศรีนวล เช่ือมต่อถนนคสล.เดิม บริเวณไร่นายเชย ปัญญามากไพบูลย์  

                          ระยะทาง 40 เมตร กว้าง 5.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร ตามแบบ อบต. 

                           ทุ่งคอก เป็นเงินท้ังส้ิน 100,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  

                        รายละเอียด ตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ปรากฏใน 

                        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-  

                           2565)  เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ข้อ 6 หน้า 6   

                              9. โครงการฝ่ังท่อระบายน้ า หมู่ที่ 3                              จ านวน     388,000  บาท     



                           เพื่อจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการฝ่ังท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 3  
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                           เลียบถนน อบจ. (ฝ่ังพื้นท่ี อบต.ทุ่งคอก) ช่วงเริ่มจากถนน คสล. 

                           แยกเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก ถึงแยกถนนทางหลวง  

                           3387 ระยะทาง 150 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ 

                             อบต.ทุ่งคอก  เป็นเงินท้ังส้ิน  388,000 บาท บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

                          แล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก  

                          ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแผนพฒันา 

                            ท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ข้อ 5 หน้า 5  

                                 10. โครงการฝังท่อระบายน้ า หมู่ที่ 7                             จ านวน         27,700   บาท  

                              เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 7  

                              เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม. บริเวณไร่นางสาล่ี สวยล้ า จ านวน  

                            8 ท่อน ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก เป็นเงินท้ังส้ิน 27,700 บาท 

                             (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5  

                           กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ  

                           การโยธา อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) แก้ไข  

                             ครั้งท่ี 2 ข้อ 1 หน้า 16   

                    11. โครงการเปิดทางใหม่ ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 15   จ านวน  268,900  บาท 

                  เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเปิดทางใหม่ ลงหินคลุก 

                  พร้อมเกล่ียแต่ง หมู่ท่ี 15 เริ่มต้นจากบ้านนายวิสูตร ใจซื่อ ถึง 

                  ถนนลาดยาง (อบจ.) สายบ้านทุ่งเข็น – บ้านดอนมะเกลือ  
                  ระยะทาง 57 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก 

                             เป็นเงินท้ังส้ิน  268,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  

                           รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก  

                           ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อยู่ในแผน 

                             พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ข้อ 11  

                             หน้า 7  

                           รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,056,000. บาท ได้ (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 13 เสียง ไม่เห็นชอบ  



                           ไม่มี ประธานงดออกเสียง) 
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                            เรื่องท่ี 3  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณท่ีโอนมาต้ังใหม่จ านวน 11 โครงการ เป็นเงิน 4,056,000 

                            บาท  ออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี 

เลขาฯ                    เนื่องจากเหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือนเศษคาดว่าโครงการต่างๆท้ัง 11 โครงการไม่สามารถ 

                            ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2565 จึงขออนุมัติให้อ านาจตามข้อ 59 แห่ง 

                            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 

                            ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

ประธานฯ               มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ.....(ไม่มี)....ถ้าไม่มีจะเป็นการลงมติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 

                           ท่ีโอนมาต้ังใหม่จ านวน 11 โครงการ ออกไปอีก 1 ปีงบประมาณ ขอให้เลขาฯ นับองค์ประชุม  

                           (องค์ประชุม 14 คน) ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรขออนุมัติกันเงินงบประมาณท่ีโอนมาต้ังใหม่ 

                            จ านวน 11 โครงการ ออกไปอีก 1 ปีงบประมาณได้โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติใหก้ันเงินงบประมาณท่ีโอนมาต้ังใหม่จ านวน 11 โครงการ จ านวน  

                           11 โครงการ ออกไปอีก 1 ปีงบประมาณ ตามท่ีเสนอได้ (ด้วยคะแนนเห็นชอบ 13 เสียง  

                           ไม่เห็นชอบ ไม่มี ประธานงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอื่นๆ 

ประธานฯ              เลขาฯมีเรื่องอะไรจะเสนอกเ็ชิญ 

เลขาฯ                  1.  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต าบลทุ่งคอกซึ่งร่วมกับกลุ่มโรงเรียน  

                          สุวรรณสาธุกิจ ระหว่างวันท่ี 3-6 กันยายน 2565 เวลา  08.30 น. ณ สนามกีฬา ร.ร.วัดเทพ 

                           พิทักษ์ การแต่งกายเส้ือลายดนตรี 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมรับทราบ 

นางเสาวณี  หมื่นราษฎร์  ผอ.กองสวัสดิการสังคมฯ   2. ช้ีแจงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส าหรับการจด 

                            ทะเบียนมี 2 แบบคือคนโสด กับแบบครอบครัว มีท้ังหมด 6,000 กว่าราย เป็นคนท่ีสามารถ 

                            ลงทะเบียนเองได้ 2,000 กว่าราย และลงทะเบียนแบบครัวเรือนอีก 4,000 กว่าราย        

                            คนโสดจะลงทะเบียนเองได้ ส าหรับคนโสดนั้นง่ายสามารถลงทะเบียนเองได้เลยโดยผ่าน 

                            แอปพลิเคช่ัน ส่วนประเภทครอบครัวนี้มีเอกสารมากต้องถ่ายบัตรหน้า-หลังและมีรายเซ็นต์ 

                            ทุกคน และต้องยอมเปิดเผยข้อมูล คนท่ีอายุต่ ากว่า 18 ปี ก็ต้องจดทะเบียนประเภท 



                            ครัวเรือน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ต้องเซนมอบอ านาจมา คนหนึ่งน่าจะใช้เวลาประมาณ 20- 
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                            30 นาที ตอนนี้ก าลังท าแผนการแจ้งนายอ าเภอว่าต าบลเราบริหารอย่างไรเท่าท่ีได้คุยกับ 

                            ปลัดไว้คือใช้เจ้าหน้าท่ีจากกองสวัสดิการ กองสาธารณสุข ส านักปลัดฯและกองการศึกษา  

                            สถานท่ีคงต้องใช้ท่ีห้องประชุมธรรมาภิบาล ส่วนอินเตอร์เน็ตคงต้องของติดใหม่เป็นการ 

                            ช่ัวคราวเป็นการเฉพาะ และจะมีการประชุมคณะท างานในวันท่ี 2 กันยายน 2565  

                            จนท.ธกส.อีกที อันนี้แจ้งให้สมาชิกทราบเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบแต่เนิ่นๆ ส่วน 

                           แบบ อาจเปล่ียนแปลงจากตัวอย่างนี้ 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมรับทราบ 

นายกฯ                  ส าหรับการแข่งขันกีฬาเทพพิทักษ์เกมส์ทางผู้ใหญ่บ้านเขาขอรับการสนับสนุนกันหมู่บ้านละ  

                           1,000 บาท ส าหรับ อบต.ผมขอประสานงานขอสนับสนุนการจัดกีฬาผู้บริหารคนละ 2,000 บาท 

                           สมาชิกและเลขาฯ คนละ 1,000 บาท ยกเว้น ส.อบต.ชลอ ท่ีป่วย เราต้องช่วยกันสนับสนุนการ 

                          กีฬาของเยาวชนเราเพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงและมีความสามารถ ร.ร.วัดเทพพิทักษ์ ได้สร้าง 

                          นักกีฬาไว้ท าช่ือเสียงให้กับต าบลเราหลายๆคน เช่นลูกเจ้าจงไปเล่นสโมสร ลูก สวป.วินยัไปเล่น 

                          เยาวชนทีมชาติ และลูกน้อยคนงานเราก็ไปเล่นอยู่ท่ีภาคใต้และเขาส่งเรียนต่อจนจบปริญญาตรี 

ประธาน                วันนี้คุณบุญปลูกลาไม่ได้เข้าประชุม  จึงขอแต่งต้ังให้นายพลภัทร  ห่วงรักษ์  ส.อบต.ทุ่งคอก  

                          หมู่ท่ี 3 เป็นคณะกรรมกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนคุณบุญปลูก  รามจุล  

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมเห็นชอบและเจ้าตัวไม่ขัดข้อง 

ประธาน                ถามสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกก็เชิญ......ถ้าไม่มีอะไรแล้วขอปิดประชุมครับ 

                          ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

 

                                                   ( ลงช่ือ) พ.อ.อ.                         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                                        ( การะเวก  สีทา ) 
                                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
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                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (ลงช่ือ)                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นายพลภัทร  ห่วงรักษ์) 

(ลงช่ือ)                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นายเสกสรร  สวยล้ า) 

 (ลงช่ือ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                          (นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ) 

                                                        

 
รับรองถูกต้อง 

 
                                        
                                                         ( นายจ่าง  ใจกล้า) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

 

 

 

 

 


