บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคอกสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2563

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคอก
*********
ผู้เข้าประชุม
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อ – สกุล
นายนิพนธ์ สัตยารังสรรค์
นายสุชิน ราพึงจิตต์
พ.อ.อ.การะเวก สีทา
นางสีดา จินดารัตน์
นายวีระยุทธ ตันหยงธัชชัย
นายเพียง ทองย้อย
นายธวัชชัย เซี่ยงฉิน
นายวิชาญ บุญมาก
นายเสกสรร สวยล้า
นายเสนีย์ ศิริพันธ์
นายทองอินทร์ ถมทองคา
นายจ่าง ใจกล้า
นายชลอ แจ้งประจักษ์
นายนฤพล ม่วงจาบ
นายสมศักดิ์ ใจซื่อ
นายไร เข็มทอง
นายบุญมี พัดแก้ว
นายชา สีนวล
นายณัฏฐนันท์ พานิช
นางพรวิมนต์ ทัศนสุวรรณ
นายประพันธ์ ใจซื่อ
นายสุทัศน์ เสียงโสม
นางบุญปลูก รามจุล
นายโยธิน แสงจันทร์

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

ลายมือชื่อ
นิพนธ์ สัตยารังสรรค์
สุชิน ราพึงจิตต์
พ.อ.อ.การะเวก สีทา
สีดา จินดารัตน์
วีระยุทธ ตันหยงธัชชัย
เพียง ทองย้อย
นายธวัชชัย เซี่ยงฉิน
วิชาญ บุญมาก
เสกสรร สวยล้า
เสนีย์ ศิริพันธ์
ทองอินทร์ ถมทองคา
จ่าง ใจกล้า
ชลอ แจ้งประจักษ์
นฤพล ม่วงจาบ
สมศักดิ์ ใจซื่อ
ไร เข็มทอง
บุญมี พัดแก้ว
ชา สีนวล
ณัฏฐนันท์ พานิช
พรวิมนต์ ทัศนสุวรรณ
ประพันธ์ ใจซื่อ
สุทัศน์ เสียงโสม
บุญปลูก รามจุล
โยธิน แสงจันทร์

-2ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
25 นายไพฑูรย์ สุวรรณเล็ก
26 นายสุเทพ เกิดสมบูรณ์

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16 ไพฑูรย์ สุวรรณเล็ก
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16 สุเทพ เกิดสมบูรณ์

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นายหล่า ด้วงเอี๊ยก สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 8 ลาป่วย
2. นายพร้อย ใจน้า
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 14 ลาป่วย
ชื่อ – สกุล

นายสุรพล ตันกสิกิจ
นายอานาจ แซ่กัง
นางสาวปาริชาติ เจริญศิลป์
นางกัญพรพัฒน์ แก้วตา
นางสาวเรวดี เกรียงไกร

ตาแหน่ง
นายก อบต.ทุ่งคอก
รองนายก อบต.ทุ่งคอก
หัวหน้าสานักปลัดฯ
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
คนงานทั่วไป

ลายมือชื่อ
สุรพล ตันกสิกิจ
อานาจ แซ่กัง
ปาริชาติ เจริญศิลป์
กัญพรพัฒน์ แก้วตา
เรวดี เกรียงไกร

เวลา 09.30 น. เลขานุการตรวจสอบองค์ประชุมมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเข้าประชุม 25 คน ไม่เข้าประชุม 2
คน ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน ครบองค์ประชุม
เลขาฯ

เชิญนายนิพนธ์ สัตยารังสรรค์ ประธานสภาฯ ทาหน้าที่ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัยและทาความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวเปิดประชุมฯ

ประธานฯ

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี
พ.ศ.2563วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ครับ

เลขาฯ

ขอหารือที่ประชุมจะขอจดบันทึกรายงานการประชุมแบบย่อเพื่อให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบ (เพราะ
ถ้าพิมพ์หรือจดบันทึกถอดเทปกันทุกตัวอักษรก็คงไม่เกิดประโยชน์อนั ใดมากนักเอาแต่สาระสาคัญ

มติที่ประชุม

ของ การ ประชุมก็พอจึงขอหารือที่ประชุมครับ ) ( ประธานหารือที่ประชุม)
เห็นชอบให้จดบันทึกการประชุมแบบย่อได้

-3ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ

เราได้กาหนดสมัยฯประชุมสามัญสมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563 ไว้ระหว่างวันที่ 7 - 21 พฤษภาคม
2563 รวม 15 วัน เลยกาหนดเอาวันนี้เป็นวันประชุม

เลขาฯ

1. สืบเนื่องจาก นายสุวรรณ หมื่นราษฎร์ ตาแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคอก
ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 263 ทาให้ตาแหน่งประธานสภาฯว่างลง และเมื่อตาแหน่งว่างลง
เราได้เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคอกและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งคอก เมื่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี
2563 และนายอาเภอสองพี่น้องได้แต่งตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. นางเสาวณี หมื่นราษฏร์ หน.ฝ่ายสวัสดิการสังคมและสวัสดิการ สอบคัดเลือกตาแหน่งผู้อานวยการ
กองสวัสดิการสังคมฯ (อานวยการระดับต้น)ได้ และเมื่อวานนี้ได้รายงานตัวผ่านระบบอินทราเน็ตแล้ว
เลือกลงที่ อบต.บ่อสุพรรณ คงเดินทางวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เราก็เสียบุคคลสาคัญไป ส่วนอีกคน
หนึ่งก็สอบได้สอบคัดเลือกตาแหน่งผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคมฯ (อานวยการระดับกลาง) คงรอ
เรียกใช้บัญชีคราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานฯ
ในการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เลขาฯ ได้ทาสาเนาฯให้แล้วหากพบว่ามีจุดหนึ่งจุดใดจะเสนอขอแก้ไข
และหากพิจารณาแล้วพบว่าไม่ถูกต้องก็ขอให้เสนอแก้ไขได้ตลอดระยะเวลาการประชุมนี้เลย..........
มติที่ประชุม

และขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือครับ....
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยที่ 3

ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 25
ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ด่วน
ประธานฯ

ขอเชิญเลขาฯ

เลขาฯ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่สภาฯมอบหมายคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี -

-4ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่
ประธานฯ

เลขาฯแจ้งว่ามีเรื่องพิจารณา 3 เรื่อง
1. ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีมาตั้งเป็นรายใหม่
แผนงานการศึกษา โอนงบประมาณค่าไฟฟ้าและอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ศพด.
2. ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลมาตั้งเป็นรายใหม่
แผนงานการพาณิชย์ โอนงบประมาณอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ประปาตัวใหม่
3. ขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายช่วยประชาชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่ยังไม่ได้รับ
การช่วยเหลือในบางกลุ่ม
4. ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสมตามแผนพัฒนาฯและตามอานาจหน้าที่
ขอเชิญเลขาฯชี้แจง

เลาขาฯ

เรื่องที่ 1 ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีมาตั้งเป็นรายใหม่ แผนงานการศึกษา โอนงบประมาณ
ค่าไฟฟ้าและอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ศพด. สืบเนื่องจากการประเมินการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นมี
การประเมินเรื่องการประหยัดพลังงานทาให้ต้องมีการขอแยกการใช้ไฟฟ้าของ ศพด. ออกจาก
สานักงานเพื่อให้ค่า FT ลดลงและจะได้ประหยัดงบประมาณลง องค์การบริหารส่วนตาบลจึงได้ทา
เรื่องไปขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าซึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอาเภอสองพี่น้องได้มาทาการสารวจ
และแจ้งประเมินค่าใช้จ่ายแล้วตามหนังสือที่อ้างถึง เป็นเงิน 57,385 บาท และเมื่อมีการขยายเขต
ไฟฟ้าแล้วก็ต้องมีค่ากระแสไฟฟ้าตามมา จึงอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 โดยขอโอนมาจาก งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา รายการเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล มาตั้งจ่ายในงบดาเนินการ
หมวดค่าสาธารณูปโภค รายการค่ากระแสไฟฟ้า จานวน 50,000 บาท และโอนมาตั้งในงบเงิน
อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนหน่วยงานอื่น เป็นค่าอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก แก่สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอาเภอสองพี่น้อง จานวน
57,385 บาท การโอนครั้งนี้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่นจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานฯ

เลขาฯได้ชี้แจงให้ทราบแล้วท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ.......(ไม่มี)....ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
อภิปรายก็จะขอมติที่ประชุมเลย ให้เลขาฯตรวจสอบองค์ประชุม (องค์ประชุม 25 คน)
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่จาก งบบุคลากร

-5หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา รายการเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล มาตั้งจ่ายในงบดาเนินการ
หมวดค่าสาธารณูปโภค รายการค่ากระแสไฟฟ้า จานวน 50,000 บาท และโอนมาตั้งในงบเงิน
อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนหน่วยงานอืน่ เป็นค่าอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก แก่สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอาเภอสองพี่น้อง จานวน
57,385 บาท โดยอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 การโอนครั้งนีไ้ ด้ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่จาก งบบุคลากร หมวดเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา รายการเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล มาตั้งจ่ายในงบดาเนินการ หมวดค่าสาธารณูปโภค
รายการค่ากระแสไฟฟ้า จานวน 50,000 บาท และโอนมาตั้งในงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทอุดหนุนหน่วยงานอื่น เป็นค่าอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคอก
แก่สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอาเภอสองพี่น้อง จานวน 57,385 บาท โดยอาศัยอานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ข้อ 27 ได้ (ด้วยคะแนนเสียง 25 : 0 เสียง)

ประธานฯ
เลขาฯ

ต่อไปขอเชิญเลขาฯ
เรื่องที่ 2 ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกาลมาตั้งเป็นรายใหม่ แผนงานการพาณิชย์ ขอโอนงบ
ประมาณอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อประปาตัวใหม่ที่ได้รับจัดสรรจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 5 ล้านบาทเศษผู้รับจ้างชนะการประกวดราคาคือห้าง เอ็น.
พี.นวกิจ (ผู้ใหญ่ทม) ได้ในราคา 3 ล้านบาทเศษ แต่ไม่มีค่าขยายเขตไฟฟ้ามาให้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งคอกจึงต้องจัดหางบประมาณมาดาเนินการเองและเป็นรายการที่เกิดขึ้นใหม่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลจึงได้ทาเรื่องไปขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าซึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอาเภอสองพี่น้อง
ได้มาทาการสารวจและแจ้งประเมินค่าใช้จ่ายแล้วตามหนังสือที่อ้างถึง เป็นเงิน 356,281 บาท ต้องขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ แผนงานการพาณิชย์มาดาเนินการ โดยอาศัยอานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ข้อ 27 ขณะนี้เริ่มดาเนินการตอกเสาเข็มแล้ว จากการตรวจสอบงบประมาณสามารถขออนุมัติโอน
งบประมาณจาก งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการขยายเขตประปา

-7เพิ่มเติม หมู่ที่ 1-16 มาตั้งจ่ายในงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนหน่วยงานอื่น
เป็นค่าอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาหมู่ที่ 3 แก่สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา
อาเภอสองพี่น้อง จานวน 356,281 บาท โดยไม่มีปัญหากับการบริหารงบประมาณแต่อย่างใด การโอน
ครั้งนี้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ.27 จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา
ประธานฯ

เลขาฯได้ชี้แจงให้ทราบแล้วท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ.......(ไม่มี)....ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
อภิปรายก็จะขอมติที่ประชุมเลย ให้เลขาฯตรวจสอบองค์ประชุม (องค์ประชุม 25 คน)
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่
มาตั้งจ่ายในงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนหน่วยงานอื่น เป็นค่าอุดหนุนการ
ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาหมู่ที่ 3 แก่สานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอาเภอสองพี่น้อง จานวน
356,281 บาท โดยอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

มติที่ประชุม

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 27 ได้โปรดยกมือครับ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณจาก งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ
โครงการขยายเขตประปาเพิ่มเติม หมู่ที่ 1-16 มาตั้งจ่ายในงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท
อุดหนุนหน่วยงานอื่น เป็นค่าอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาหมู่ที่ 3 แก่สานักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค สาขาอาเภอสองพี่น้อง จานวน 356,281 บาท การโอนครั้งนี้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ.27 ได้ (ด้วยคะแนนเสียง 25 : 0 เสียง)

ประธานฯ
เลขาฯ

ต่อไปขอเชิญเลขาฯ
เรื่องที่ 3 ขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายช่วยประชาชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่ยังไม่ได้รับ
การช่วยเหลือในบางกลุ่ม โดยใช้อานาจตามระเบียบการช่วยเหลือประชาชน พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ประกอบหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2207 ลงวันที่ 14 เมษายน
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามที่ได้เกิด
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ได้เกิดขึ้นและแพร่กระจายไปยัง
ประเทศต่างๆทั่วโลก และประเทศไทยโดยศูนย์บริหารการป้องกันโรคโควิดแห่งชาติ (ศบค.) ได้ออก
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) ทั่วทุกจังหวัดและรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่างทั้งมีการลงทะเบียน

-8ช่วยเหลือผู้ว่างงาน เกษตรกร ผู้ใช้แรงงานต่างๆ และมาตรการพักชาระหนี้ และลดค่าประแสไฟฟ้า
และค่าอินเตอร์เน็ต แต่มีผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่กระจาย การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาตรการป้องกันการแพร่กระจาย การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเป็นจานวนมาก กระทรวงมหาดไทยจึงขอความ
ร่วมมือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือภาครัฐบ้าง ในการนี้องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคอกถึงไม่จะไม่มี
ผู้ป่วยในพื้นที่แต่เมื่อมีมาตรการป้องกันออกมาจึงทาให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ดังกล่าวจึงจะดาเนินโครงการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเบื้องต้น ตามประกาศ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคอก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบ
ในการดารงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ลงวันที่
12 พฤษภาคม 2563 โดยมีกาหนดขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14, 15 และ 18 พฤษภาคม 2563 ในเวลา
ราชการ รวม 3 วัน โดนกาหนดคุณสมบัติดังนี้ (ตามสถานะการคลัง)
คุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับความช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทยและมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในตาบลทุ่งคอก
(2) ผู้สูงอายุไม่ต่ากว่า 70 ปีขึ้นไป (นับแต่วันที่ประกาศ)
(3) เด็กแรกเกิด ถึง อายุ 5 ปี (นับถึงวันที่ประกาศ)
(4) ผู้ปว่ ยติดเตียงในพื้นที่ตาบลทุ่งคอก (ยกเว้นผู้ได้รับการช่วยเหลือตาม (2) แล้ว
(5) ผู้สูงอายุต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จรายเดือนจากสานักงาน
ประกันสังคม
(6) ต้องไม่เป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐตามมาตรการช่วยเหลือความ
เดือดร้อนจากผลกระทบในการดารงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( COVID-19) เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ยากจน ไร้ที่พึ่ง
(7) หากผู้ขึ้นทะเบียนและได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว ภายหลังผู้นั้นได้รับการช่วยเหลือจาก
มาตรการช่วยเหลือภาครัฐจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว ต้องนาเงินที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคอก
ส่งคืนภายใน 7 วัน

-9มีผู้มาขอขึ้นทะเบียนรับความช่วยดังนี้
1. ผู้สูงอายุไม่ต่ากว่า 70 ปีขึ้นไป จานวน 502 คน
2. เด็กแรกเกิด ถึง อายุ 5 ปี
3. ผู้ปว่ ยติดเตียง

จานวน 469 คน
จานวน 16 คน

รวมทั้งสิ้น 987 คน
ตามประกาศองค์บริหารส่วนตาบลทุ่งคอกจะจ่ายช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต คนละ 500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 493,500 บาท แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้
จาเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายการรับเงิน การ
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561 ข้อ 89 (1) -(4)
สถานะการการคลัง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 อบต.มีเงินสะสม 13,158,321.10 บาท
1.สาหรับเงินเดือนสมาชิกแพนักงานและลูกจ้าง 3 เดือน เป็นเงิน 4,500,000 บาท
2. สาหรับกันไว้สาหรับสาธารณภัย 10 % จานวน 7,200,000 บาท
รวมเงินต้องกันไว้ตามระเบียบทั้งสิ้น 11,7000,000 บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้จ่ายได้
1,458,321.10 บาท ในการช่วยเหลือประชาชนตามยอดที่มาขึ้นทะเบียนจานวน 987 คน เป็นเงิน
493,500 บาท
จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบ
ตามระเบียบการช่วยเหลือประชาชน พ.ศ.2560 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 3
ประกอบหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2207 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการดารงชีพจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) โดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา การตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 493,500 บาท
หมายเหตุ อาจจ่ายต่ากว่านี้หลังการตรวจสอบผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร ผู้ได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากประกันสังคม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

-10ประธานฯ

เลขาฯได้ชี้แจงให้ทราบแล้วท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ.......(ไม่มี)....ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
อภิปรายก็จะขอมติที่ประชุมเลย ให้เลขาฯตรวจสอบองค์ประชุม (องค์ประชุม 25 คน)
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก
ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( COVID-19) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน พ.ศ.2560 (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ประกอบหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2207 ลงวันที่
14 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ในการดารงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา การ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
493,500 บาท ได้โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจาก
ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( COVID-19) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน พ.ศ.2560 (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ประกอบหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2207 ลงวันที่
14 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ในการดารงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา การ
ตรวจเงินของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 89 เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น

ประธานฯ

493,500 บาท ได้ (ด้วยคะแนนเสียง 25 : 0 เสียง)
ต่อไปขอเชิญเลขาฯ

เลขาฯ

เรื่องที่ 4. ขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่และแก้ไขปัญหาความต้องการของ
พี่น้องประชาชน ตามที่ได้มีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี 2561-2565 และทบทวนแผนและ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2563 ได้แจ้งปัญหาและความต้องการต่อพี่น้อง
ประชาชนในหลายด้าน ผู้บริหารจึงเสนอโครงการพัฒนาเพื่อสร้างงานในพื้นทีแ่ ละแก้ไขปัญหารวมถึง
การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจระยะอย่างเร่งด่วนตามหนังสือกระทรวงการคลังให้รีบเร่งดาเนินการ
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27,195,726.37 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษา การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ตามระเบียบให้กัน
เงินไว้ร้อยละ 15 ของเงินทุนสารองเงินสะสม ข้อ 87 (2)
จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสารองสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายการรับเงิน
การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561 ข้อ 87 (2) ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายรอด จันทจิต เลียบ
คลองส่งน้า 1ซ-11ซ-2ข ถึง ถนนลาดยางเขตติ ด ต่ อ ต.กระตี บ หมู่ ที่ 1 บ้ า นบั ว ขาว ต.ทุ่ ง คอก
อ.สองพี่ น้ อ ง จ.สุ พ รรณบุ รี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา
0.15 เมตร งบประมาณ 435,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก
รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 2 หน้า 21 )
1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่ ม ต้น จากรอยต่อ คอนกรีต เดิม บริเ วณ
ข้ างวัดเทพพิทักษ์ ถึงถนนลาดยางสายเทพพิทักษ์ป้ายเขต หมู่ที่ 2 บ้านเทพพิทักษ์ ต.ทุ่งคอก
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 318,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก
รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 4 หน้า 23 )
1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากรอยต่ อ ถนน คสล.เดิ ม บริ เ วณบ้ า นาย
วิ นั ย เหลื อ งวั ฒ นวิ ไ ล ถึ ง ทางแยกรอยต่ อ ถนน คสล.เดิ ม หมู่ที่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง ต.
ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 70.00 เมตร
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รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 6 หน้า 25 )
1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่ ม ต้น จากถนนลาดยางกลางหมู่บ้ าน บริ เวณ
บ้ า นนางแก่ น ศรีนวล ถึง ถนนลาดยางสายทุ่ ง คอก-สนามบิ น บริ เ วณไร่ น ายเชย ปั ญ ญามาก
ไพบู ลย์ หมู่ ที่ 4 บ้ า นดอนกอก ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 294,900 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่าย
ขาดเงินกองทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ ใ นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 77 หน้า 104 )
1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากแยกทางหลวงหมายเลข 3358-ทับเสนา
รักษ์ ถึงบริเวณศิวิไลรีสอร์ท หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมัน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 176,800
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่าย
จากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 2 หน้า 4 )
1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น
จากถนนคสล.เดิม บริเวณโรงงานตุ๊กตานายเอกศักดิ์ ธีระโรจนพงศ์ถึงบริเวณบ้านนายธนาศิ ล ป์
ตั น กสิ กิ จ หมู่ ที่ 6 บ้ า นโป่ ง ต.ทุ่ ง คอก อ.สองพี่ น้ อ ง จ.สุ พ รรณบุ รี ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ระยะทางยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 449,000 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงิน
จ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 17 หน้า 32 )
1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคั น คลองชลประทานเริ่ ม ต้ น จากบริ เ วณบ้ า น
นางลั่ น ทม นาคอาภา ถึ ง เขตติ ด ต่ อ ตาบลศรีสาราญ บริเวณบ้านนางสาวสุปราณีย์ พ่อค้า
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ระยะทางยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 434,600 บาท (รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาด
เงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏอยู่ ใ นแผนพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 19 หน้า 33 )
1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ สุ กรีวนัส
ถึงบริเวณบ้านนายเสนาะ สวยล้า หมู่ ที่ 9 บ้านลองตอง ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมฝังท่อระบายน้าและบ่อพัก คสล. ขนาด Ø 40 ซม. งบประมาณ
281,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 183 หน้า 140 )
1.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นจากรอยต่อถนนคอนกรีตเดิมบริเวณโรงอิฐ
ถึงบริเวณบ้านนายจร เขียวหวาน หมู่ที่ 11 บ้านปากคอก ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 449,000
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่าย
จากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 4 หน้า 5 )
1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายอนันต์ คาหอม ถึง ทาง
แยกถนนทางหลวง 321 บริเวณป้ อ มตารวจ หมู่ ที่ 13 บ้ า นรางเที ย น ต.ทุ่ ง คอก อ.
สองพี่ น้ อ ง จ.สุ พ รรณบุ รี ขนาดผิ ว จราจรกว้ า ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 435,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก
รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
ลาดับที่ 27 หน้า 38 )

-141.11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางแยกถนนคอนกรีตจุดเริ่มต้นบริเวณบ้าน
นางสายบัว หงส์เวียงจันทร์ ถึงจุดบริเวณบ้านนางหมวย เกิดสมบูรณ์ หมู่ที่ 14 บ้านโป่งตะไล้ ต.
ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขนาดผิ ว จราจรกว้ าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00
เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 435,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก
รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 5
หน้า 5 )
1.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายภราดร สาเนียงแจ่ม ถึง
เขตติดต่อหมู่ 9 หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งเจริญ ต.ทุ่ง คอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขนาดผิ ว จราจรกว้ าง
5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 435,200 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงิน
จ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ ใ นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 32 หน้า 41 )
1.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากรอยต่อ ถนนลาดยางสายหนองหมัน-ทับเสนา
รักษ์ ถึงถนนลาดยาง สายทางหลวง3358 สายทุ่งคอก– ดอนตาเพชร หมู่ที่16 บ้านหนองกระทุ่ม ต.
ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 126.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 434,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก
รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ตั้งจ่ายจากเงิน
จ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ ใ นแผนพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 33 หน้า 42 )
2. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง
2.1 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยางสาย บ้านบัวขาว – บ้านเทพพิทักษ์
หมู่ 1,2 ตาบลทุ่งคอก ช่วง กม. 4+650 – กม. 4+850 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 200
เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1.00 เมตร งบประมาณ 491,600
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจาก

-15เงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 2 หน้า 16 )
2.2 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยางสาย แยกทางหลวงหมายเลข 3358
– บ้านทับเสนารักษ์ หมู่ 5,6,7,16 ตาบลทุ่งคอก ช่วง กม. 1+300 – กม. 1+500 ขนาดผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1.00 เมตร
งบประมาณ 491,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4
และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 5 หน้า 17 )
2.3 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยางสาย แยกทางหลวงหมายเลข 3358
(โรงเรียนบ้านโป่ง) – ทางแยกถนนลาดยางสายบ้านทับเสนารักษ์ หมู่ 6 ตาบลทุ่งคอก ช่วง กม. 0+000
– กม. 0+200 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1.00 เมตร งบประมาณ 491,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตาม
แบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 6 หน้า 17 )
2.4 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากทางแยกถนนทางหลวง
3260 สายบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ถึงบริเวณโรงงานปลาร้า หมู่ 12 บ้านทุ่งเข็น ตาบลทุ่งคอก ช่วง กม.
0+800 – กม. 1+055 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 255 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง งบประมาณ 324,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียด
ตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 238 หน้า 158
3. โครงการก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระน้าประปา ระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านโป่ง ขนาดพื้นที่ 285 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณ 118,150 บาท บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาด
เงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 2 หน้า 8 )
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4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เปิดทางใหม่) เริ่มต้นจากประตูน้าคลองระบายน้าชลประทาน ถึง
สะพาน คสล.เขตติดต่อ ต.หนองบ่อ หมู่ที่ 14 บ้านโป่งตะไล้ ต.ทุ่งคอก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ระยะทางยาว 280.00 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้า คสล.Ø 40 ซม. จานวน 17 ท่อน งบประมาณ
131,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ลาดับที่ 275 หน้า 170 )
5. โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างโซล่าเซลล์ขนาด 40 วัตต์ เสากัลป์วาไนซ์ ขนาด
4 นิ้ว สูง 6.00 เมตร. บริเวณย่านชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง
5.1 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างโซล่าเซลล์ขนาด 40 วัตต์ เสากัลป์วาไนซ์
ขนาด4 นิ้ว สูง 6.00 เมตร.บริเวณย่านชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง ตาบลทุ่งคอก จานวน 15
จุดๆละ 29,746 บาท พร้อมค่าแรงติดตั้งรวมเป็นเงิน 446,190 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม แผนงานเคหะและชุมชน (อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 7 หน้า 6 )
5.2 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างโซล่าเซลล์ขนาด 40 วัตต์ เสากัลป์วาไนซ์ ขนาด
4 นิ้ว สูง 6.00 เมตร.บริเวณย่านชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านทับเสนารักษ์ ตาบลทุ่งคอก จานวน 15 จุดๆละ
29,746 บาท พร้อมค่าแรงติดตั้ง รวมเป็นเงิน 446,190 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.
ทุ่งคอก ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
ลาดับที่ 8 หน้า 6 )
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,723,430 บาท ( เจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน )
แต่จากการตรวจสอบพบว่าโครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่างโซล่าเซลล์ขนาด 40
วัตต์ เสากัลป์วาไนซ์ ขนาด 4 นิ้ว สูง 6.00 เมตร. กองช่างพึ่งมาแจ้งว่าไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ปี พ.ศ.2563 แต่อยู่ในปี พ.ศ. 2564 จึงเห็นควรขอถอน
โครงการไฟฟ้าโซล่าเซลทั้ง 2 โครงการออกจากการพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสมออกไป

ก่อน จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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เลขาฯได้ชี้แจงให้ทราบแล้วเป็นอันว่าขอถอนการพิจารณาข้อ 5. ในข้อ 5.1 และข้อ 5.1 ออกไปก่อน
คงเหลือโครงการข้อ 1 ถึงข้อ 4 ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ.......(ไม่มี)....ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
อภิปรายก็จะขอมติที่ประชุมเลย ให้เลขาฯตรวจสอบองค์ประชุม (องค์ประชุม 25 คน)
ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนสารองเงิน
สะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา กา
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 87 (2) ตามที่เลขาฯชี้แจงโปรดยก

มติที่ประชุม

มือครับ
ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม เพื่อดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองต่อความต้องการต่อพี่น้องประชาชนได้ (ด้วยคะแนนเสียง 25 : 0 ) ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายรอด จันทจิต เลียบ
คลองส่งน้า 1ซ-11ซ-2ข ถึง ถนนลาดยางเขตติ ด ต่ อ ต.กระตี บ หมู่ ที่ 1 บ้ า นบั ว ขาว ต.ทุ่ ง คอก
อ.สองพี่ น้ อ ง จ.สุ พ รรณบุ รี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา
0.15 เมตร งบประมาณ 435,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก
รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 2 หน้า 21 )
1.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่ ม ต้ น จากรอยต่อ คอนกรี ต เดิม บริ เวณ
ข้ า งวัดเทพพิทักษ์ ถึงถนนลาดยางสายเทพพิทักษ์ป้ายเขต หมู่ที่ 2 บ้านเทพพิทักษ์ ต.ทุ่งคอก
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 318,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก
รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง
(ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 4 หน้า 23)
1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากรอยต่ อ ถนน คสล.เดิ ม บริ เ วณบ้ า นนาย

วิ นั ย เหลื อ งวั ฒ นวิ ไ ล ถึ ง ทางแยกรอยต่ อ ถนน คสล.เดิ ม หมู่ที่ 3 บ้านหนองวัลย์เปรียง
-18ต. ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 70.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 202,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก
รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปล
(ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 6 หน้า 25 )
1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่ ม ต้น จากถนนลาดยางกลางหมู่บ้ าน บริ เวณ
บ้ า นนางแก่ น ศรีนวล ถึง ถนนลาดยางสายทุ่ ง คอก-สนามบิ น บริ เ วณไร่ น ายเชย ปั ญ ญามาก
ไพบู ลย์ หมู่ ที่ 4 บ้ า นดอนกอก ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 294,900 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่าย
ขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ ใ นแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)ลาดับที่ 77 หน้า 104 )
1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากแยกทางหลวงหมายเลข 3358-ทับเสนา
รักษ์ ถึงบริเวณศิวิไลรีสอร์ท หมู่ที่ 5 บ้านหนองหมัน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 176,800
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่าย
จากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
ลาดับที่ 2 หน้า 4 )
1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้น
จากถนนคสล.เดิม บริเวณโรงงานตุ๊กตานายเอกศักดิ์ ธีระโรจนพงศ์ถึงบริเวณบ้านนายธนาศิ ล ป์
ตั น กสิ กิ จ หมู่ ที่ 6 บ้ า นโป่ ง ต.ทุ่ ง คอก อ.สองพี่ น้ อ ง จ.สุ พ รรณบุ รี ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ระยะทางยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 449,000 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่าย
ขาดเงินกองทุนเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 17 หน้า 32 )
-191.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคั น คลองชลประทานเริ่ ม ต้ น จากบริ เ วณบ้ า น
นางลั่ น ทม นาคอาภา ถึ ง เขตติ ด ต่ อ ตาบลศรีสาราญ บริเวณบ้านนางสาวสุปราณีย์ พ่อค้า
หมู่ที่ 8 บ้านกระถินแดง ต.ทุง่ คอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทางยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 434,600 บาท (รวมภาษี
มูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาด
เงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ปรากฏอยู่ ใ นแผนพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 19 หน้า 33 )
1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ สุ กรีวนัส
ถึงบริเวณบ้านนายเสนาะ สวยล้า หมู่ ที่ 9 บ้านลองตอง ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
กว้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมฝังท่อระบายน้าและบ่อพัก คสล. ขนาด Ø 40 ซม. งบประมาณ
281,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 183 หน้า 140 )
1.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นจากรอยต่อถนนคอนกรีตเดิมบริเวณโรงอิฐ
ถึงบริเวณบ้านนายจร เขียวหวาน หมู่ที่ 11 บ้านปากคอก ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 449,000
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่าย
จากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 4 หน้า 5 )
1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากบริเวณบ้านนายอนันต์ คาหอม ถึง ทาง
แยกถนนทางหลวง 321 บริเวณป้ อ มตารวจ หมู่ ที่ 13 บ้ า นรางเที ย น ต.ทุ่ ง คอก อ.
สองพี่ น้ อ ง จ.สุ พ รรณบุ รี ขนาดผิ ว จราจรกว้ า ง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 435,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก

รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
-20อุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)
ลาดับที่ 27 หน้า 38 )
1.11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางแยกถนนคอนกรีตจุดเริ่มต้นบริเวณบ้าน
นางสายบัว หงส์เวียงจันทร์ ถึงจุดบริ เวณบ้านนางหมวย เกิดสมบูรณ์ หมู่ที่ 14 บ้านโป่งตะไล้ ต.
ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขนาดผิ ว จราจรกว้ าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00
เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 435,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก
รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 5
หน้า 5 )
1.12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายภราดร สาเนียงแจ่ม ถึง
เขตติดต่อหมู่ 9 หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งเจริญ ต.ทุ่ง คอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขนาดผิ ว จราจรกว้ าง
5.00 เมตร ระยะทางยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 435,200 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงิน
จ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ ใ นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 32 หน้า 41)
1.13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากรอยต่อ ถนนลาดยางสายหนองหมัน-ทับเสนา
รักษ์ ถึงถนนลาดยาง สายทางหลวง3358 สายทุ่งคอก– ดอนตาเพชร หมู่ที่16 บ้านหนองกระทุ่ม ต.
ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 126.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 434,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก
รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ตั้งจ่ายจากเงิน
จ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ ใ นแผนพั ฒ นา
ลาดับที่ 33 หน้า 42 )
2. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง
2.1 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยางสาย บ้านบัวขาว – บ้านเทพพิทักษ์
หมู่ 1,2 ตาบลทุ่งคอก ช่วง กม. 4+650 – กม. 4+850 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 200

เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1.00 เมตร งบประมาณ 491,600
-21บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจาก
เงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 2 หน้า 16 )
2.2 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยางสาย แยกทางหลวงหมายเลข 3358
– บ้านทับเสนารักษ์ หมู่ 5,6,7,16 ตาบลทุ่งคอก ช่วง กม. 1+300 – กม. 1+500 ขนาดผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1.00 เมตร
งบประมาณ 491,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4
และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 5 หน้า 17 )
2.3 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยางสาย แยกทางหลวงหมายเลข 3358
(โรงเรียนบ้านโป่ง) – ทางแยกถนนลาดยางสายบ้านทับเสนารักษ์ หมู่ 6 ตาบลทุ่งคอก ช่วง กม. 0+000
– กม. 0+200 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1.00 เมตร งบประมาณ 491,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตาม
แบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินทุนสารองเงินสะสม
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 6 หน้า 17 )
2.4 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มต้นจากทางแยกถนนทางหลวง
3260 สายบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ถึงบริเวณโรงงานปลาร้า หมู่ 12 บ้านทุ่งเข็น ตาบลทุ่งคอก ช่วง กม.
0+800 – กม. 1+005 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 255 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง งบประมาณ 324,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียด
ตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลาดับที่ 238 หน้า 158
3. โครงการก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระน้าประปา ระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านโป่ง ขนาดพื้นที่ 285 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณ 118,150 บาท บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5 ตั้งจ่ายจากเงินจ่าย

ขาดเงินกองทุนเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
-222561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลาดับที่ 2 หน้า 8 )
4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (เปิดทางใหม่) เริ่มต้นจากประตูน้าคลองระบายน้าชลประทาน ถึง
สะพาน คสล.เขตติดต่อ ต.หนองบ่อ หมู่ที่ 14 บ้านโป่งตะไล้ ต.ทุ่งคอก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ระยะทางยาว 280.00 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้า คสล.Ø 40 ซม. จานวน 17 ท่อน งบประมาณ
131,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตามแบบ อบต.ทุ่งคอก รายละเอียดตามใบ ปร.4 และ ปร.5
ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินกองทุนเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ลาดับที่ 275 หน้า 170 )
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,831,050 บาท ( หกล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน )
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ขอขอบคุณสภาฯ ที่ผ่านความเห็นชอบให้ทั้ง 3 เรื่อง ทุกอย่างล้วนมีความจาเป็นต่อพี่น้องประชาชน
ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประหยัดค่าไฟฟ้าโดยแยกมิเตอร์เพื่อค่าไฟฟ้าถูกลง การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
ประปาแห่งใหม่ การอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และงาน
ตามอานาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ
เลขาฯ

ต่อไปขอเชิญเลขาฯ
เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานทุกท่านที่ช่วยกันอยู่เวรด่านตรวจคัดกรอง
โควิด-19 ที่ป้อมตารวจหนองวัลย์เปรียงจานวน 3 ครั้ง เป็นจุดที่จังหวัดสุพรรณบุรีกาหนดได้รับความ
ร่วมมืออย่างดีโดยเฉพาะท่านนายกฯและรองนายกฯต้องอยู่คอยอานวยความสะดวกทุกวันรวมทั้ง
ต้องออกงบประมาณต่างๆสนับสนุนการทางานแต่ท้องถิ่นถูกละเลยจากภาครัฐโดยเฉพาะรัฐบาลกลาง
ไม่ให้ความสาคัญกับท้องถิ่นเราจึงเป็นผู้ปิดทองหลังเพราะแต่ก็โชคดีแล้วที่ไม่มีคนตาบลของเราติดมัน
เรื่องที่ 2 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ธนาคารทุกธนาคารจะผ่อนปรนการ
ชาระหนี้ให้ 3 เดือน และขอแจ้งสมาชิกที่กู้เงินจาก ธนาคารออมสินไว้ แล้วกองคลังหักไว้ จะถูกส่งเข้า
บัญชีคืนให้ในเดือนนี้
เรื่องที่ 3 เรื่องการเลือกตั้งยังคงอีกนานแค่ กกต.ท้องถิ่นยังต้องรอตรวจสอบคุณสมบัติแต่ให้กัน
งบประมาณสาหรับการเลือกตั้งเอาไว้

-23เรื่องที่ 4 สานักงานทางหลวงท้องถิ่นย่อยมาขอใช้ที่ดิน นสล.หนองชัน ก่อสร้างสานักงานโดยเอาที่ติด
ถนนและติดคลอง เป็นที่ที่พี่ยาทาอ้อย อบต.ทุ่งคอกไม่ขัดข้องให้ทางหลวงชนบททาเรื่องขอใช้ที่ดิน
จากกระทรวงมหาดไทยต่อไป
เรื่องที่ 5 ถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ที่ได้รับจัดสรรจากเงินอุดหนุเฉพาะกิจมาจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมา 5 ล้านเศษ ผู้รับจ้างฟันราคามาเหลือ 3 ล้านเศษ (ดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
ตามแบบ) อบต.ทุ่งคอกได้ทาโครงการถนนลาดยางจากเงินเหลือจ่ายไปแล้ว
เรื่องที่ 6 ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ที่ได้รับจัดสรรจากเงินอุดหนุเฉพาะกิจมาจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นมา 5 ล้านเศษ ผู้รับจ้าง หจก.เอ็นพีนวกิจ ฟันราคามาเหลือ 3 ล้านเศษ
(กาลังดาเนินการ) ตอกเสาเข็มแล้ว อบต.ทุ่งคอกได้ทาโครงการสร้างถังน้าใสเพิ่มเติมจากเงินเหลือ
จ่ายไปแล้ว
เรื่องที่ 7 อบต.ทุ่งคอกได้ย้ายดินจากที่ก่อสร้างประปาไปที่ ร.ร.บ้านโป่งเพื่อเตรียมการสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแล้วรอเรื่องตอบกลับมาจากธนารักษ์จังหวัดอยู่เมื่อดาเนินการเรียบร้อยก็จะดาเนินการ
ประธานฯ

สร้างต่อไป
ต่อไปท่านสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอก็เชิญ

นายวิชาญ บุญมาก ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 4 สอบถามเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลเคยจัดทาไว้ในแผนพัฒนาแล้วแต่ก็มีการเสนอ
เข้ามาเพียง 2 หมู่บ้าน อยากจะให้ อบต.ดาเนินการเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า
นายสุเทพ เกิดสมบูรณ์ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 16 แจ้งว่าไฟฟ้าในหมู่บ้านตกอยากให้ อบต.ช่วยประสานไฟฟ้ามาตรวจสอบ
ให้หน่อยครับ
นายวิชาญ บุญมาก ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 4 แจ้งว่าไฟฟ้าในหมู่บ้านตกอยากให้ อบต.ช่วยประสานไฟฟ้ามาตรวจสอบ
ให้หน่อยครับ
นายไร เข็มทอง ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 9 เสนออยากให้ อบต.ซื้อรถกระเช้าได้แล้วของเราต้องซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบ่อย
จะได้ไม่ต้องปีนขึ้นไปซ่อม
นายกฯ

เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลก็เห็นว่าถ้าติดตั้งได้เราจะประหยัดค่าไฟฟ้าลงและช่วงนี้ราคาก็ไม่แพงแล้วเพียงแต่

อยากจะทดลองก่อนว่าจะทนไหมใช้งานได้นานไหมบังเอิญต้องถอนออกไปก่อน
นายวิชาญ บุญมาก ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ที่ 4 ขอบคุณอีกครั้งครับ

-24ประธานฯ

สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอให้ที่ประชุมทราบอีกก็เชิญ...(ไม่มี)...ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ
ปิดประชุมเวลา 11.50 น.
(ลงชื่อ) พ.อ.อ.

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

( การะเวก สีทา )
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