
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

********* 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
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นายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
นายพยงค์  โตอาจ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
นางสีดา  จินดารัตน์ 
นายเพียง  ทองย้อย 
นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน             
นายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์         
นายวิชาญ   บุญมาก 
นายเสกสรร  สวยล้ า 
นายเสนีย์  ศิริพันธ์                
นายจ่าง  ใจกล้า 
นายทองอินทร์  ถมทองค า 
นายชลอ แจ้งประจักษ์ 
นายนฤพล ม่วงจาบ 
นายสมศักดิ์  ใจซื่อ 
นายไร  เข็มทอง 
นายชา  สีนวล   
นายบุญมี  พัดแก้ว                                  
นายณัฏฐนันท์  พานิช             
นายประพันธ์  ใจซื่อ 
นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ                      
นายสุทัศน์  เสียงโสม 
นายพร้อย  ใจน้ า 
นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ 
นายโยธิน  แสงจันทร์             

ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 1 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 5 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 7 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 10 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 10 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 11 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 13 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 14 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 14 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 

สุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
พยงค์  โตอาจ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
สีดา  จินดารัตน์ 
เพียง  ทองย้อย 
วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน             
นิพนธ์  สัตยารังสรรค์         
วิชาญ   บุญมาก 
เสกสรร  สวยล้ า 
เสนีย์  ศิริพันธ์       
จ่าง  ใจกล้า 
ทองอินทร์  ถมทองค า 
ชลอ แจ้งประจักษ์ 
นฤพล  ม่วงจาบ 
สมศักดิ ์ ใจซื่อ 
ไร  เข็มทอง 
ชา  สีนวล                     
บุญมี  พัดแก้ว                                 
ณัฏฐนันท์  พานิช             
ประพันธ์  ใจซื่อ               
พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ      
สุทัศน์  เสียงโสม 
พร้อย  ใจน้ า 
สุชิน  ร าพึงจิตต์ 
โยธิน  แสงจันทร์             
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ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

27 
28 
29 

นางบุญปลูก  รามจุล 
นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
นายไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 

สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 

บุญปลูก  รามจุล 
สุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
ไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

1.  นายหล่ า  ด้วงเอี๊ยก              สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8          ลาป่วย 

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 นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา นักจัดการท่ัวไปช านาญการ กัญพรพฒัน์  แก้วตา 

     เวลา 10.00 น. เลขาฯ เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกเข้าประชุม 28 คน  ไม่เข้าประชุม 

1 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 3 คน ครบองค์ประชุมและเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและท าความเคารพ

พระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวเปิดประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ                 อ่านประกาศอ าเภอสองพี่น้อง วันนี้เป็นวันประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  

                        พ.ศ. 2562  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกขออนุญาตเปิดประชุมสภาต่อนายอ าเภอ 

                        สองพี่น้อง ในวันท่ี 18 ตุลาคม 2562 เป็นการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมรายจ่ายเฉพาะการงาน 

                        กิจการประปา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายจ่ายอื่นตามความจ าเป็นและความ 

                        เหมาะสม มาต้ังจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างขอเชิญ เลขาฯ 

เลขาฯ                ก่อนอื่นต้องขอมติท่ีประชุมจะขอจดบันทึกรายงานการประชุมแบบย่อเพื่อให้สภาฯ ให้ความ 

                        เห็นชอบ (เพราะถ้าพิมพ์หรือจดบันทึกถอดเทปกันทุกตัวอักษรก็คงไม่เกิดประโยชน์อันใดมากนัก 

                        เอาแต่สาระส าคัญของการประชุมก็พอจึงขอหารือท่ีประชุมครับ ) ( ประธานหารือท่ีประชุม) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบให้จดบันทึกการประชุมแบบย่อได้ 
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ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ประธานฯ             ในการประชุมครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯ วสิามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562   

                         เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2562  เลขาฯ ได้ท าส าเนาฯให้แล้วหากพบว่ามีจุดหนึ่งจุดใดจะเสนอ 

                         ขอแก้ไขและหากพิจารณาแล้วพบว่าไม่ถูกต้องก็ขอให้เสนอแก้ไขได้ตลอดระยะเวลาการประชุม 

                         นี้เลย........... และขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยท่ี 2  

                         ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2562  ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 27 คน  

                         งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) 

ระเบียบวาระท่ี 3    กระทู้ถาม 

- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีสภาฯมอบหมายคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี   - 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอใหม่ 

ประธาน              เรื่องท่ี 1 ขอเชิญนายกฯได้เสนอต่อสภาฯครับ 

นายกฯ               เรียน ท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีองค์การ 

                        บริหารส่วนต าบลทุ่งคอกได้ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีส าราญแจ้งว่าก าลังการผลิตประปา 

                        หมู่บ้านโพรงมะเด่ือมีก าลังการผลิตไม่เพียงพอกับการต้องการของประชาชนจ าเป็นจะต้องของด 

                        การส่งน้ าประปาให้กับพี่น้องประชาชนหมู่ท่ี 15 ต าบลทุ่งคอก จ านวน 165 ครัวเรือน ส่งผลกระทบ 

                        กับการบริหารกิจการประปาของต าบลทุ่งคอกท่ีต้องเร่งรัดปรับปรุงการผลิตเพื่อให้ผลิตน้ าได้ 

                        เพียงพอและส่งไปทดแทนประปาหมู่บ้านโพรงมะเด่ือในพื้นท่ีหมู่ท่ี 15 ซึ่ง อบต.ได้วางท่อประปาไป 

                        ถึงหมู่ท่ี 11 แล้วและเมื่อด าเนินการปรับปรุงเสร็จจะได้ตัดน้ ามาใช้ประปาของเรา จึงจ าเป็นต้องขอ 

              จ่ายขาดเงินสะสมรายจ่ายเฉพาะการงานกิจการประปา มาด าเนินการปรับปรุงขยายก าลังระบบ 

              ผลิตประปา หมู่ท่ี 3 เพื่อก่อสร้างถังน้ าใสระบบประปา หมู่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียงส าหรับ 

              รายละเอียดขอให้เลขาฯได้ช้ีแจงครับ 

ประธาน              ขอเชิญเลขาฯช้ีแจงครับ 

เลขาฯ                     ขอบคุณท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหารและท่านสมาชิกทุกท่านก่อน 

                         อื่นขอช้ีแจงโครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมรายจ่ายเฉพาะการ ดังนี้ 
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                         สถานะการคลังรายจ่ายเฉพาะการงานกิจการประปา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

                             เงินสะสมรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา  มีอยู่ท้ังส้ิน  2,308,256.87  บาท 

                             เงินทุนส ารองเงินสะสม                         มีอยู่ท้ังส้ิน    600,848.87  บาท 

                  คณะผู้บริหารมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปาหมู่ท่ี 15 จึงจะด าเนินการปรับปรุง 

             ขยายก าลังระบบผลิตประปา หมู่ท่ี 3 เพื่อก่อสร้างถังน้ าใสระบบประปา หมู่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง 

             จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาตามระเบียบกระทรวง 

             มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 

             องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ. 89 

แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 

                       งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ดังนี้ 

            1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายก าลังระบบผลิตประปา หมู่ท่ี 3 เพื่อก่อสร้างถังน้ าใสระบบประปา 

                      หมู่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง จ านวน 500,000 บาท 

                                เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังน้ าใสระบบประปา หมู่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง  

                       ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถัง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า รายละเอียด 

                       ตาม ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก งบประมาณท้ังส้ิน 500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

                       แล้ว) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา ปรากฏในแผนงานการ 

                       พาณิชย์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับท่ี 6 หน้า 210  จึงเรียนมาเพื่อโปรด 

                       พิจารณา 

ประธาน             เลขาฯได้ช้ีแจงแทนท่านนายกฯไปท้ังหมดแล้ว ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ...(ไม่มี)...ถ้าไม่มี 

           ขอให้เลขาฯได้ตรวจสอบองค์ประชุม  (สมาชิกเข้าประชุม 28 คน) ต่อไปจะเป็นการลงมติ สมาชิกท่าน 

            สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปามาด าเนินการ 

            โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายก าลังระบบผลิตประปา หมู่ท่ี 3 เพื่อก่อสร้างถังน้ าใสระบบประปา 

                     หมู่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง จ านวน 500,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง 

                     ถังน้ าใสระบบประปา หมู่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถัง 

                      ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า รายละเอียดตาม ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก  

                      งบประมาณท้ังส้ิน 500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมรายจ่าย 
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                       เฉพาะการกิจการประปา ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

             ล าดับท่ี 6 หน้า 210  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  

             การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

             ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ. 89 โปรดยกมือครับ....(เห็นชอบ 27 คน) 

                   สมาชิกท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปามา 

            ด าเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายก าลังระบบผลิตประปา หมู่ท่ี 3 เพื่อก่อสร้างถังน้ าใสระบบ 

            ประปาหมู่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง จ านวน 500,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการ 

           ก่อสร้างถังน้ าใสระบบประปา หมู่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จ านวน  

           1 ถังตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า รายละเอียดตาม ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก  

                      งบประมาณท้ังส้ิน 500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมรายจ่าย 

                       เฉพาะการกิจการประปา ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

             ล าดับท่ี 6 หน้า 210  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  

             การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

             ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ. 89 โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปามาด าเนินการโครงการก่อสร้าง 

                     ปรับปรุงขยายก าลังระบบผลิตประปา หมู่ท่ี 3 เพื่อก่อสร้างถังน้ าใสระบบประปาหมู่ 3 บ้านหนอง 

                       วัลย์เปรียง จ านวน 500,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังน้ าใสระบบประปา 

                       หมู่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง ขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถัง ตามแบบมาตรฐาน 

                       กรมทรัพยากรน้ า รายละเอียดตาม ปร.4 และ ปร.5 กองช่าง อบต.ทุ่งคอก งบประมาณท้ังส้ิน  

                       500,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมรายจ่ายเฉพาะการกิจการ 

                       ประปา ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับท่ี 6  

                       หน้า 210  (สมาชิกเห็นชอบ 27 เสียง ประธานงดออกเสียง) 

                       เรื่องท่ี  2. โครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี กระทรวงมหาดไทย 

                      ได้มีหนังสือซักซ้อมยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อด าเนินโครงการ 

                      กระตุ้นเศรษฐกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการได้ตามหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ 

                       ว 3866 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2562  

 



-6- 

 

                       สถานะการคลัง  ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 

                       มีเงินสะสม (เดิม)                                                        มีอยู่ท้ังส้ิน  10,610,681.66  บาท 

                       ปีงบประมาณ 2562 มีรายรับ                                         จ านวน      67,591,801.58  บาท 

                       ปีงบประมาณ 2562 มีรายจ่าย                                        จ านวน      57,525,975.99  บาท 

                       รายรับสูงกว่ารายจ่าย                                                   จ านวน      10,065,825.59  บาท 

                       กันไว้เป็นทุนส ารองเงินสะสม 15%                                   จ านวน        1,509,873.83  บาท 

                       ตกเป็นเงินสะสม                                                         จ านวน        8,555,951.75  บาท 

                       รวม อบต.ทุ่งคอก มีเงินสะสม                                          มีอยู่ท้ังส้ิน  19,166,632.41  บาท 

                       เงินทุนส ารองเงินสะสม (เดิม)                                          มีอยู่ท้ังส้ิน  27,301,677.64  บาท 

                      รวม อบต.ทุ่งคอกมีเงินทุนส ารองเงินสะสม                           มีอยู่ท้ังส้ิน  28,811.551.47  บาท 

                      ( ยังคงค้างจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 1 โครงการ จ านวน  1,490,500  บาท) 

                       เงินสะสมมีท้ังส้ิน  19,166,632.41  บาท   

                       กันไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจ านวน  3 เดือน               จ านวน         4,300,000   บาท 

                       ส ารองกรณีสาธารณภัย (ตามความจ าเป็น (เดิม 10% )           จ านวน         7,199,600   บาท 

                       รวมท่ีต้องกันไว้                                                           จ านวน       11,499,600   บาท 

                       คงมีเงินสะสมท่ีสามารถใช้ได้                                           จ านวน     7,667,032.44   บาท 

                       คณะผู้บริหาร  จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังนี้ 

                1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 2 บ้านเทพพิทักษ์ 

        จุดเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางอุบล รื่นบุตร ถึงบริเวณบ้านนายบุญมี ปั้นทอง ขนาดผิวจราจร 

   กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 768.00  

   ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ 

   ใบ ปร. 5 งบประมาณท้ังส้ิน 496,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงิน 

   สะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

   ข้อ 29 หน้า 88 

             2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง 

       จุดเริ่มต้นจากถนนลาดยางสายหนองชัน-ปากคอก จุดเริ่มบ้านนายฉุ๋ง แซ่อึ้ง ถึงทางหลวง 

  หมายเลข 321 สพ.-นฐ. จุดปั๊ม ปตท. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 156.00 เมตร  
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 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ี ตามแบบ  

 อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และใบ ปร. 5 งบประมาณท้ังส้ิน 498,000 บาท ( รวม    

 ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 65 หน้า 100 

            3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 4 บ้านดอนกอก 

     จุดเริ่มต้นจากถนนลาดยางสายหนองชัน-ปากคอก จุดเริ่มไร่นายสนอง ใจเอื้อย ถึงถนนลาดยาง 

  บริเวณบ้านนายอาทร จินดารัตน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา 

  0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ี ตามแบบ อบต. 

  ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และใบ ปร. 5 งบประมาณท้ังส้ิน 500,000 บาท ( รวมภาษี 

  มูลค่าเพิ่มแล้ว ) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 74 หน้า 103 

            4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 6 บ้านโป่ง 

      จุดเริ่มต้นจากถนนลาดยาง 3358 สายทุ่งคอก-ดอนตาเพชร แยกบ้านปรางค์  ถึงถนนลาดยาง 

  สายหนองหมัน-ทับเสนารักษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา  

  0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ี ตามแบบ อบต. 

  ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และใบ ปร. 5 งบประมาณท้ังส้ิน 498,000 บาท ( รวมภาษี 

  มูลค่าเพิ่มแล้ว ) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 115 หน้า 117 

             5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 11 บ้านปากคอก 

       จุดเริ่มทางแยกถนนลาดยาง สายปากคอก-ทุ่งเข็น บริเวณบ้านนางจอม สระทองจาง ถึงไร่นาย 

   สุพจน์ จันทรวานิช (หลังปั๊มน้ ามันบางจาก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 90.00  

   เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ี  

   ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และใบ ปร. 5 งบประมาณท้ังส้ิน 233,000 บาท  

   ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ 

   การโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 209 หน้า 148 

                  6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 12 บ้านทุ่งเข็น 

      จุดเริ่มต้นจากถนน คสล. หน้าโรงงานปลาร้า ถึงบริเวณบ้านนางฮั้ว ศรีจันทร์อยู่ ขนาดผิวจราจร 
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   กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 560.00 

   ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ 

   ใบ ปร. 5 งบประมาณท้ังส้ิน 362,000 บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาด 

   เงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 

   2565) ข้อ 235 หน้า 157 

                  7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 13 บ้านรางเทียน 

       จุดเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายอนันต์ ค าหอม ถึงทางแยกถนนทางหลวง 321 บริเวณป้อมต ารวจ 

   ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อย 

   กว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตาม 

   ใบ ปร.4 และใบ ปร. 5 งบประมาณท้ังส้ิน 498,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )ต้ังจ่ายจากเงิน 

   จ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 

    -2565) ข้อ 253 หน้า 163 

                       8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 14 บ้านโป่งตะไล้ 

       จุดเริ่มต้นคันคลองชลประทาน 1ซ-2ซ-8ซ เริ่มต้นจากถนน คสล. เดิม บริเวณบ้านนางสมหมาย  

   โมอ่อน ถึงเขตติดต่อ หมู่ 7 ต าบลหนองบ่อ บริเวณบ้านนายวินัย แซ่อุน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  

   เมตร ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ 

   ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และใบ ปร. 5     

   งบประมาณท้ังส้ิน 498,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม  

   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 261  

   หน้า 166 

             9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 15 บ้านทุ่งเจริญ 

       จุดเริ่มบริเวณนานายเรือง ใจซื่อ ถึงถนนลาดยางบริเวณบ้านนายภราดร ส าเนียงแจ่ม ขนาด 

    ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  

    780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ีตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4  

    และใบ ปร. 5  งบประมาณท้ังส้ิน 498,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) ต้ังจ่ายจากเงินจ่าย 

    ขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 

    2565) ข้อ 281 หน้า 172  รวมเป็นเงินท่ีขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมท้ังส้ิน  4,081,000 บาท 
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                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธาน               ตามหนังสือซักซ้อมด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3866 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2562 ได้ก าหนดให้กัน 

                         เงินส ารองละเงินส ารองกรณีเกิดภัยพิบัติให้กันไว้ตามสมควรก็ตาม แต่เลขาได้ช้ีแจงแล้วขอกันเงิน 

                         ไว้ตามเดิมเพราะเงินท่ีฝ่ายบริหารขอจ่ายขาดก็เพียง 4,081,000 บาท ท่านสมาชิกท่านใดจะ 

               อภิปรายก็เชิญ....(ไม่มี)....ประธานจึงให้เลขาฯตรวจสอบองค์ประชุม..(องค์ชุม 28 คน)   

                    ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 9 โครงการเป็นเงิน 4,081,000 

               บาทได้ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  

               การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4)  

               พ.ศ.2561 ข้อ. 89 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 27 คน) 

                    ท่านสมาชิกท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 9 โครงการเป็นเงิน  

               4,081,000 บาทได้ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  

               การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติม 

               ถึงฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ข้อ. 89 โปรดยกมือครับ (ไม่มี) 

มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมมีมติเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 9 โครงการเป็นเงิน 4,081,000 

               บาทได้ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  

               การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4)  

               พ.ศ.2561 ข้อ. 89 โปรดยกมือครับ (สมาชิกเห็นชอบ 27 คน ประธานงดออกเสียง) ดังนี้ 

                   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 2 บ้านเทพพิทักษ์ 

        จุดเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนางอุบล รื่นบุตร ถึงบริเวณบ้านนายบุญมี ปั้นทอง ขนาดผิวจราจร 

    กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 768.00  

    ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ 

    ใบ ปร. 5 งบประมาณท้ังส้ิน 496,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงิน 

    สะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

    ข้อ 29 หน้า 88 

              2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ม. 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง 

       จุดเริ่มต้นจากถนนลาดยางสายหนองชัน-ปากคอก จุดเริ่มบ้านนายฉุ๋ง แซ่อึ้ง ถึงทางหลวง 

   หมายเลข 321 สพ.-นฐ. จุดปั๊ม ปตท. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 156.00 เมตร  

   หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ี ตามแบบ  
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 อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และใบ ปร. 5 งบประมาณท้ังส้ิน 498,000 บาท ( รวม    

 ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 65 หน้า 100 

            3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 4 บ้านดอนกอก 

     จุดเริ่มต้นจากถนนลาดยางสายหนองชัน-ปากคอก จุดเริ่มไร่นายสนอง ใจเอื้อย ถึงถนนลาดยาง 

  บริเวณบ้านนายอาทร จินดารัตน์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา 

  0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ี ตามแบบ อบต. 

  ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และใบ ปร. 5 งบประมาณท้ังส้ิน 500,000 บาท ( รวมภาษี 

  มูลค่าเพิ่มแล้ว ) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 74 หน้า 103 

            4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 6 บ้านโป่ง 

      จุดเริ่มต้นจากถนนลาดยาง 3358 สายทุ่งคอก-ดอนตาเพชร แยกบ้านปรางค์  ถึงถนนลาดยาง 

  สายหนองหมัน-ทับเสนารักษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา  

  0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ี ตามแบบ อบต. 

  ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และใบ ปร. 5 งบประมาณท้ังส้ิน 498,000 บาท ( รวมภาษี 

  มูลค่าเพิ่มแล้ว ) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 115 หน้า 117 

             5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 11 บ้านปากคอก 

       จุดเริ่มทางแยกถนนลาดยาง สายปากคอก-ทุ่งเข็น บริเวณบ้านนางจอม สระทองจาง ถึงไร่นาย 

   สุพจน์ จันทรวานิช (หลังปั๊มน้ ามันบางจาก) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 90.00  

   เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ี  

   ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และใบ ปร. 5 งบประมาณท้ังส้ิน 233,000 บาท  

   ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ 

   การโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 209 หน้า 148 

                  6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 12 บ้านทุ่งเข็น 

      จุดเริ่มต้นจากถนน คสล. หน้าโรงงานปลาร้า ถึงบริเวณบ้านนางฮั้ว ศรีจันทร์อยู่ ขนาดผิวจราจร 

   กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 560.00 
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   ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ 

   ใบ ปร. 5 งบประมาณท้ังส้ิน 362,000 บาท  ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาด 

   เงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 

   2565) ข้อ 235 หน้า 157 

                  7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 13 บ้านรางเทียน 

       จุดเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายอนันต์ ค าหอม ถึงทางแยกถนนทางหลวง 321 บริเวณป้อมต ารวจ 

   ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อย 

   กว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตาม 

   ใบ ปร.4 และใบ ปร. 5 งบประมาณท้ังส้ิน 498,00 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) ต้ังจ่ายจากเงิน 

   จ่ายขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 

    -2565) ข้อ 253 หน้า 163 

                       8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 14 บ้านโป่งตะไล้ 

       จุดเริ่มต้นคันคลองชลประทาน 1ซ-2ซ-8ซ เริ่มต้นจากถนน คสล. เดิม บริเวณบ้านนางสมหมาย  

   โมอ่อน ถึงเขตติดต่อ หมู่ 7 ต าบลหนองบ่อ บริเวณบ้านนายวินัย แซ่อุน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00  

   เมตร ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ 

   ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ี ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และใบ ปร. 5     

   งบประมาณท้ังส้ิน 498,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) ต้ังจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม  

   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อ 261  

   หน้า 166 

             9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 15 บ้านทุ่งเจริญ 

       จุดเริ่มบริเวณนานายเรือง ใจซื่อ ถึงถนนลาดยางบริเวณบ้านนายภราดร ส าเนียงแจ่ม ขนาด 

    ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  

    780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างตามสภาพพื้นท่ีตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4  

    และใบ ปร. 5  งบประมาณท้ังส้ิน 498,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) ต้ังจ่ายจากเงินจ่าย 

    ขาดเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 

                         2565) ข้อ 281 หน้า 172   

นายกฯ                ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีผ่านความเห็นชอบโครงการให้เพื่อประโยชน์ของประชาชนครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติอื่นๆ 

ประธาน             ขอเชิญเลขาฯ 

เลาขาฯ              1. ตอนนี้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ผ่านกระบวนการตามข้ันตอน 

                       ครบถ้วน นายอ าเภอสองพี่น้องได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้มีผลต้ังแต่วันท่ี 1  

                       ตุลาคม 2562 แล้ว 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมรับทราบ 

                       2.  ขอเชิญท่านสมาชิกไปร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวนัปิยะมหาราชวันพุธท่ี 23 ตุลาคม 2562  

                       เวลา 07.45 น. การจัดพวงมาลา อบต.ด าเนินการแล้วการแต่งกายชุดปกติขาวสวมหมวก (เนื่องจาก 

                       เป็นพิธีกลางแจ้ง) เดิมเคารพธงชาติเสร็จนายอ าเภอจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะแล้วเริ่มวาง 

                       พวงมาลาและตามด้วยหน่วยงานต่างๆเสร็จพิธี 

                       หมายเหตุ อาจเปล่ียนแปลงตามแต่กระทรวงมหาดไทยแจ้งมาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมรับทราบ 

                       3. การเลือกตั้งท้องถิ่นมีเพียงขา่วมาบ้างแต่ยังไม่มีอะไรแน่นอนเดิมเป็นอ านาจของ คสช. เมื่อ คสช. 

                      หมดวาระการก าหนดให้มีการเลือกตั้งก็เป็นหน้าท่ีของ ครม. ซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสการเลือกตั้ง กทม.  

                      แต่ก็เป็นเพียงการกระพือข่าวเท่านั้น จะบอกว่าขากงบประมาณก็คงไม่ใช่เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่น 

                      ก็ใช้งบประมาณของท้องถิ่นตอนนี้ก็โยนกนัไปโยนกันมาระหว่าง กกต. กับ ครม. แต่ช่ังมันเถอะไม่ 

                      เลือกเราก็อยู่กันต่อไปนานๆก็ดี 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมรับทราบ 

                      4. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญชวนสมัครวิ่งเพื่อโครงการพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของ 

                      แผ่นดิน เดินวิ่ง มินิฮาฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

                      เพื่อรายได้จัดต้ังกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิรว่มจิตต์น้อมเกล้า  

                      ในวันอาทิตย์ท่ี 15 ธันวาคม 2562 สตาร์ทเวลา 05.00 น. จุดเริ่มต้นบึงบ้านโพธิ์  แบ่งเป็น 3 ประเภท 

                      คือ  

                       1. ประเภท VIP FUN RUN 5 กม. ค่าสมัคร ค่าสมัคร 1,000 บาท 

                       2.  ประเภทท่ัวไป ค่าสมัคร 400 บาท แบ่งเป็น 2 ระยะคือ  

                            2.1  FUN RUN 5 กม.  

                            2.2  MINI 10.5 กม.แบ่งแประเภทตามช่วงอายุ 
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                        สมัครได้ท่ี อปท.ทุกแห่งต้ังแต่วันท่ี 21-31 ตุลาคม 2562 ( เว้นวันหยุดราชการ) ตามเอกสารที่แจก 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมรับทราบ 

                        5. ทราบข่าวจากทางส่ือว่าต้ังแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเบ้ีย 

                        ยังชีพผู้สูงอายุ เบ้ียผู้พิการ เบ้ียผู้ป่วยเอดส์เอง จะมีผลกระทบกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วน 

                         ท้องถิ่น  โดยเฉพาะงบด้านบุคลากร ซึ่งอาจเกินร้อยละ 40 ท าให้ต้องมีการปรับลดบุคลากรลง 

                         โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีต าแหน่งซ้ าซ้อนกับข้าราชการและบุคลากรท่ีไม่จ าเป็นลง (รอความชัดเจน 

                         อีกครั้ง) งานนี้ให้เราท าการส ารวจท างานให้มาโดยตลอดแล้วก็ถีบหัวส่งเราท้องถิ่นไม่มีความส าคัญ 

                         อีกแล้ว 

นายกฯ                1.  ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอเรื่องต่างๆเข้าสู่สภาพิจารณาก็ไม่เคยมี 

                         ปัญหาเพราะฝ่ายบริหารพยายามแบ่งปันงบประมาณให้ทุกหมู่บ้านไปสร้างผลงานกันมากบ้างน้อย 

                         บ้างตามความจ าเป็นโดยเฉพาะวันนี้ก็เรื่องถังน้ าใสเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปาให้กับหมู่ ท่ี 15  

                         ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมรับทราบ 

                         2.  การอยู่ในต าแหน่งก็ขอให้พวกเราได้อยู่อย่างพี่อย่างนอ้งมีอะไรก็ให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 

                        อย่าได้ใช้อ านาจบาดใหญ่สร้างอิทธิพลจะไม่เป็นผลดีกับเรา ท่ีผ่านมาก็มีผู้น าบางต าบลมีต าแหน่ง 

                        แล้วใช้อ านาจบาดใหญ่สร้างอิทธิพลและมีลักษณะอันธพาลรุมท าร้ายคนจนได้รับบาดเจ็บและ 

                        ภรรยาแขนหัก เป็นการกระท าเกินกว่าเหตุและมิใช่วิสัยผู้น าท่ีต้องห้ามปรามกลับยุยงส่งเสริมก็ว่า 

                        กันตามกระบวนการทางกฎหมายมีต าแหน่งอ านาจหน้าท่ีต้องท าให้ถูกต้อง ต้องสร้างคุณงามความดี  

                        มิใช่เช่นท่ีเล่ามา 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมรับทราบ 

                        3. โครงการขุดลอกเร่งด่วนส าหรับภัยแล้ง อบต.ทุ่งคอกได้มา 4   

                            3.1  เส้นหมู่ 6 – 16  ด าเนินการเสร็จแล้ว 

                            3.2  เส้นหมู่ 16 - 14 ด าเนินการเสร็จแล้ว 

                            3.3  เส้นหมู่ 1-2 ด าเนินการใกล้เสร็จแล้ว 

                            3.4  เส้นหมู ่8 รอด าเนินการ 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมรับทราบ 
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นายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3 ขอทราบความก้าวหน้าเรื่องการบริหารจัดการขยะของ อบต.ทุ่งคอก 

เลขาฯ                 ตอนนี้โครงการมีความก้าวหน้าพอสมควรคาดว่าปีหน้าคงได้ด าเนินการท่ีเรายังไม่ขยับตรงนี้เพราะ 

                         หากเริ่มกระบวนการแล้วการจัดซื้อรถซื้อถังขยะไม่ยากแต่มีปัญหาเรื่องท่ีท้ิงแม้แต่เทศบาลต าบล 

                         ทุ่งคอกเองก็มีปัญหาเพราะสาธารณสุขเขต 5 มาตรวจแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่เทศบาลได้ 

                         สร้างเตาเผาขึ้นมาแล้วสามารถเผาได้วันล่ะ 2.5 ตัน ส่วนขอเราก็ยังคงท าอะไรไม่ได้ เพราะท าอะไร 

                         ไปแล้วมันต้องท าท้ังต าบลมีค่าธรรมเนียมทุกบ้านจะยอมกันไหม ก็น่าเห็นใจในแหล่งชุมชนท่ีไม่มี 

                         ท่ีท้ิงการคัดแยกจึงเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดตอนนี้ ส่วนท่ีท้ิงกันข้างทางเห็นแล้วก็ไม่สบายใจคนไทยเราไม่มี 

                         วินัยไม่สนใจจริง ดูญี่ปุ่นบ้านเขาน้ าท่วมไม่มีขยะลอยตามน้ าเลยบ้านเราถุงด าเกล่ือนข้างถนน 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมรับทราบ 

นายวิชาญ  บุญมาก  ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4  เรื่องน้ าในคลองส่งน้ า 8ซ2ซ น้ าไม่ค่อยจะมามีการปิดบ่อยเป็นเพราะ 

                          อะไร 

นายกฯ               ช้ีแจงว่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆเพราะแต่ละคลองก็จะมีผู้ได้รับการแต่งต้ังให้ดูแลอยู่ก็มีหน้าท่ีคอยดูแล 

                        สอดส่องว่าน้ ามีเพียงพอหรือไม่ บริหารการปิด-เปิดอยู่ ส่วนน้ าไปทางปลายคลองมากอาจเป็น 

                        เพราะเจ้าหน้าท่ีชลประทานบังคับน้ าไปทางนั้นก็ได้ทาง เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมรับทราบ 

ประธาน              สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอให้ท่ีประชุมทราบอีกก็เชิญ...(ไม่มี)...ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ 

                        ปิดประชุมเวลา 11.50 น. 

                                                              (ลงช่ือ) พ.อ.อ.                          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                                 ( การะเวก   สีทา ) 
                                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                  (ลงช่ือ)                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม    

                                                             (  นายประพันธ์  ใจซื่อ  )                                                    

                                                   (ลงช่ือ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม      

                                                             ( นายสุทัศน์  เสียงโสม  )    

                                                  (ลงช่ือ)                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                            (  นายเสกสรร  สวยล้ า   ) 
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                                          ตรวจแล้วถูกต้อง 

 

 

                                     (นายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์) 

                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

 

 

 


