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นายทองอินทร์  ถมทองค า 
นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย   
นายเพียง  ทองย้อย 
นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน                
นายวิชาญ   บุญมาก 
นายเสกสรร  สวยล้ า 
นายจ่าง  ใจกล้า 
นายทองอินทร์  ถมทองค า 
นายนฤพล  ม่วงจาบ 
นายหล่ า  ด้วงเอี๊ยก 
นายสมศักดิ์  ใจซื่อ 
นายไร  เข็มทอง 
นายบุญมี  พัดแก้ว 
นายชา  สีนวล 
นายณัฏฐนันท์  พานิช 
นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ           
นายสุทัศน์  เสียงโสม 
นายพร้อย  ใจน้ า 
นายโยธิน  แสงจันทร์      
นายไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 

ประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก 
เลขานุการสภา อบต.ทุ่งคอก 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 2 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8 
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 13 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 14 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15 
สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16 

ทองอินทร์  ถมทองค า 
สุชิน  ร าพึงจิตต์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย   
เพียง  ทองย้อย 
ธวัชชัย  เซี่ยงฉิน                
วิชาญ   บุญมาก 
เสกสรร  สวยล้ า 
จ่าง  ใจกล้า 
ทองอินทร์  ถมทองค า 
นฤพล  ม่วงจาบ 
หล่ า  ด้วงเอี๊ยก 
สมศักดิ์  ใจซื่อ 
ไร  เข็มทอง 
บุญมี  พัดแก้ว 
ชา  สีนวล 
ณัฏฐนันท์  พานิช 
พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ          
สุทัศน์  เสียงโสม 
พร้อย  ใจน้ า 
โยธิน  แสงจันทร์           
ไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 
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ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นางสีดา  จินดารัตน์                สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 3     ลาป่วย 

2. นายเสนีย์  ศิริพันธ์                  สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 5     อยู่ระหว่างกักตัว     

3. นายชลอ  แจ้งประจักษ์            สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 7     ลาป่วย 

4. นายประพันธ์  ใจซื่อ                สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12   ลาป่วย 

5. นางบุญปลูก  รามจุล               สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15   คาดว่าจะเป็นกลุ่มเส่ียงสูง 

6. นายสุเทพ   เกิดสมบูรณ์           สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 16   อยู่เวร LQ    

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 
4 นางสาวเรวดี  เกรียงไกร คนงาน เรวดี  เกรียงไกร 

     เวลา 09.20 น. เลขาฯ เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกเข้าประชุม 21 คน ไม่เข้าประชุม 

5 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน ครบองค์ประชุมและเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและท าความเคารพ

พระบรมฉายาลักษณ์  และอ่านประกาศสภาฯ กล่าวเปิดประชุม 

เลขาฯ               ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนอื่น  

                       ต้องขอมติท่ีประชุมขอจดบันทึกรายงานการประชุมแบบย่อเพื่อให้สภาฯ ให้ความเห็นชอบ 

                       ( เพราะถ้าพิมพ์หรือจดบันทึกถอดเทปกันทุกตัวอักษรก็คงไม่เกิดประโยชน์อันใดมากนักเอาแต่ 

                        สาระส าคัญของการประชุมก็พอจึงขอหารือท่ีประชุมครับ ( ประธานหารือท่ีประชุม)   

มติท่ีประชุม          เห็นชอบให้จดบันทึกการประชุมแบบย่อได้ 

เสนอ ขออนุญาตจดบันทึกรายงานการประชุมแบบย่อเพราะมีเรื่องรายละเอียดมากขอบันทึกเอาแต่สาระส าคัญ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้บันทึกรายงานการประชุมแบบย่อได้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ                 วันนี้เป็นวันประชุมสภาฯสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ซึ่งเราได้ก าหนดไว้ 13-27 

                       ส.ค.64 รวม 15 วัน ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกเริ่มสมัยประชุม นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  

                       ได้ยื่นญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 มาให้บรรจุในระเบียบวาระประชุม 
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                       เมื่อวันท่ี 13  สิงหาคม 2564 แล้ว การประชุมวันนี้เป็นการประชุมโดยใช้มาตรการทางสังคมและ 

                       ภายใต้พระราชก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ จึงต้องแยกการประชุมเป็น 2 ห้อง ห้องประชุมสภาฯ  

                       3 กลุ่ม ห้องประชุมธรรมาภิบาล 2 กลุ่ม  

                         และมีพนักงานส่วนต าบลย้ายเข้ามาบรรจุท่ี อบต.ทุ่งคอกเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ได้แก่ 

                            1. นายณัฏฐพล  กาฬพักดี  นายช่างโยธาช านาญงาน เทศบาลต าบลกระจัน อ าเภออู่ทอง 

                       ย้ายมาด ารงต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน กองช่าง อบต.ทุ่งคอก และฝ่ายเลขาฯ  

                       มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้สภาฯ ได้ทราบ ขอเชิญเลขาฯ 

ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ประธานฯ             ในการประชุมครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาฯ สามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันท่ี 13 

                         พฤษภาคม 2563  เลขาฯ ได้ท าส าเนาฯให้แล้วหากพบว่ามีจุดหนึ่งจุดใดจะเสนอขอแก้ไขและหาก 

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

                         และขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ  

                         สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 ตามท่ีเลขาฯ เสนอขอแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องด่วน 

ประธาน               เลขาฯแจ้งมา สถานการณ์โควิด - 19 ในพื้นท่ีต าบลทุ่งคอก 

เลขาฯ                  ตอนนี้ก าลังมีกลุ่มเส่ียงสูงหลังจากมาตรการกักตัวห้ามเดินทางในกลุ่ม 29 จังหวัดตามพระราช 

                          ก าหนดภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินฯ อบต.ต้องท าท่ีรองรับการเดินทางกลับจากต่างจังหวัดมากักตัว 

                          และกลุ่มเส่ียงในหมู่บ้าน โดยความร่วมมือของวัด โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                          โดยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกได้ด าเนินการแล้ว 2 ลักษณะดังนี ้

                          1. สถานท่ีกักกัน (LQ) ใช้สถานท่ีโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิยา สามารถกักกันได้ 90 คนเศษ 

                          2. สถานพักคอย ใช้กุฏิและอาคารของวัดเป็นที่พักคอย สามารถเข้าพักได้ 30 คนเศษ 

                          และต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีช่วยกันท าต้ังแต่จัดต้ังศูนย์จนถึงปัจจุบัน ต้องขอกราบขอบคุณท่าน 

                          เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์และ ผอ.ร.ร.หนองวัลย์เปรียงวิทยาท่ีอนุเคราะห์สถานท่ี ขอบคุณก านัน  

                          ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ อสม. อป.พร. และเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีช่วยกันท างานภารกิจนี้ให้ส าเร็จไปด้วยดี 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

                          ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานฯ             ในวันนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณา 1 เรื่อง  

                         1. เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 1) 

                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

                         งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้สภาฯ พิจารณาตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี 

                         งบประมาณองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 23 วรรคสอง แล้ว ขอเชิญท่านนายกฯ 

                         ได้แถลงต่อท่ีประชุมครับ 

นายกฯ               แถลงต่อสภาฯ 
                       ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกทุกท่าน 
                                     บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
                       งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นโอกาสนี้  
                        คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน  
                       ได้ทราบสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและเหตุผล และแนวนโยบายการด าเนินการในปี 
                       งบประมาณ 2565  โดยต้ังประมาณการรายรับไว้ จ านวน 78,055,000 บาท และต้ังประมาณการ 
                       รายจ่ายไว้ จ านวน 78,055,000 บาท และรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปาไว้จ านวน 3,732,900  
                       บาท ดังต่อไปนี้  
                                 1. สถานการณ์คลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564  องค์การบริหารส่วน 

                        ต าบลทุ่งคอก มีสถานะการเงิน  ดังต่อไปนี้ 

                                             1.1.1  เงินฝากธนาคาร                                         42,467,277.60  บาท 

                                             1.1.2  เงินสะสม                                                 14,816,789.18  บาท 

                                             1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม                                     15,479,657.62  บาท 

                                             1.1.4  รายการกันไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไมไ่ด้เบิกจ่ายจ านวน – โครงการ        

                                             1.1.5  รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเบิกจ่ายจ านวน-โครงการ   

                                 2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

                                      (1)  รายรับจริงท้ังส้ิน  65,100,870.98  บาท ประกอบด้วย     

                                            หมวดภาษีอากร                                                      473,151.98  บาท  
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                                            หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                      151,194.00  บาท  

                                            หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                          272,818.51  บาท  

                                            หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                       -           บาท  

                                            หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                   7,491.69   บาท 

                                            หมวดรายได้จากทุน                                                         -         บาท 

                                            หมวดภาษีจัดสรร                                                29,893,743.80   บาท 

                                            หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                                         34,302,471.00   บาท 

                                     (2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยก าหนดวัตถุประสงค์                4,056,660.00  บาท  

                                     (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน 55,470208.18  บาท ประกอบด้วย   

                                           งบกลาง                                                            18,733,444.00   บาท  

                                           งบบุคลากร                                                        16,822,552.00   บาท  

                                           งบด าเนินการ                                                       6,033,712.71  บาท    

                                           งบลงทุน                                                           11,708.032.00   บาท  

                                           งบรายจ่ายอื่น                                                                      -    บาท     

                                           งบเงินอุดหนุน                                                  2,172,467.47     บาท  

                                    (4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยก าหนดวัตถุประสงค์ 4,056,660.00    

                          บาท 

                                    (5)  มีการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี   12,455,821.10   บาท                                       

                                        ค าแถลงงบประมาณ 

                                                     ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

                               2.1  รายรับ 

                                                           รายรับ                                         ประมาณการ พ.ศ.2565 

                               รายได้จัดเก็บ 

                                     หมวดภาษีอากร                                                         2,530,000.00     บาท 

                                     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                            217,000.00     บาท 

                                     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                384,500.00     บาท 

                                     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                             -            บาท 
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                                     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                        15,500.00    บาท 

                                      รวมรายได้จัดเก็บ                                                        3,158,500.00    บาท 

                                รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ 

                                      หมวดภาษีจัดสรร                                                      35,608,000.00    บาท 

                                      รวมรายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้                           35,608,000.00    บาท 

                                 รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้                                                       

                                      หมวดเงินอุดหนุน                                                     39,300,000.00    บาท 

                                      รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้                                      39,300,000.00    บาท 

                                            รวมท้ังส้ิน                                                        78,055,000.00    บาท 

                            2.2  รายจ่ายงบประมาณ 

                                                งบ                                                               ประมาณการปี 2565 

                                             งบกลาง                                                         26,110,740.00    บาท 
                                             งบบุคลากร                                                     22,672,682.00    บาท 
                                             งบด าเนินการ                                                  18,026,278.00     บาท 
                                             งบลงทุนงบ                                                      8,887,300.00     บาท 
                                             งบเงินอุดหนุน                                                   2,334,000.00     บาท 
                                             รายจ่ายอื่น                                                           24,000.00     บาท 
                                             รวมรายจ่ายจากงบประมาณ                                 78,055,000.00     บาท 

           บันทึกหลักการและเหตุผล 

            ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

         ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

        อ าเภอสองพี่น้อง          จังหวัดสุพรรณบุรี 

                                                 ด้าน                                                                 ยอดรวม  

                               ด้านบริหารทั่วไป   

                               แผนงานบริหารงานท่ัวไป                                                    16,274,716.00    บาท  

                               แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                          2,324,800.00    บาท 
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                          ด้านบริการชุมชนและสังคม 

                               แผนงานการศึกษา                                                            9,495,418.00    บาท 

                               แผนงานสาธารณสุข                                                          3,714,044.00    บาท 

                               แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                     2,265,000.00    บาท 

                               แผนงานเคหะและชุมชน                                                     5,726,682.00    บาท 

                               แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                      1,280,000.00    บาท 

                               แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                           1,220,000.00    บาท 

                          ด้านการเศรษฐกิจ 

                               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                         8,993,600.00    บาท  

                               แผนงานการเกษตร                                                              650,000.00    บาท 

                          ด้านการด าเนินงานอื่น 

                               แผนงานงบกลาง                                                             26,110,740.00    บาท 

                                                                                                   รวม        78,055,000.00    บาท  

                      และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 3,732,900.00    บาท  

                                      แผนงานการพาณิชย์                                                   3,732,900.00    บาท 

                                                                                                    รวม         3,732,900.00   บาท 

เหตุผล 

                                     เพื่อใช้ในการด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร ท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา 

               องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

                  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                   พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

                            ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

                                   ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                                    อ าเภอสองพี่น้อง          จังหวัดสุพรรณบุรี 

                                          โดยเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อาศัย 

                         อ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 

                         87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก และโดย 
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                         อนุมัติของนายอ าเภอสองพี่น้อง ดังต่อไปนี้ 

                             ข้อ 1.  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า " ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 " 

                             ข้อ 2.  ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 

                             ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  

                         78,055,000.00  บาท 

                              ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน 

                         อุดหนุนท่ัวไปเป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน   78,055,000.00  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน 

                         ได้ดังนี ้

                                                    แผนงาน                                                       ยอดรวม 

                               ด้านบริหารทั่วไป   

                               แผนงานบริหารงานท่ัวไป                                                   16,274,716.00    บาท  

                               แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                         2,324,800.00    บาท 

                          ด้านบริการชุมชนและสังคม 

                               แผนงานการศึกษา                                                            9,495,418.00    บาท 

                               แผนงานสาธารณสุข                                                          3,714,044.00    บาท 

                               แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                     2,265,000.00    บาท 

                               แผนงานเคหะและชุมชน                                                     5,726,682.00    บาท 

                               แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                      1,280,000.00    บาท 

                               แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                           1,220,000.00    บาท 

                          ด้านการเศรษฐกิจ 

                               แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                         8,993,600.00    บาท  

                               แผนงานการเกษตร                                                              650,000.00    บาท 

                          ด้านการด าเนินงานอื่น 

                               แผนงานงบกลาง                                                             26,110,740.00    บาท 

                                                                                                   รวม        78,055,000.00    บาท  

                      ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากเงินรายได้ เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 3,732,900.00    

บาท ดังนี้ 
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                                 งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า)                               922,900.00 บาท              

                                งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)2,135,000.00 บาท 

                                งบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง )                             675,000.00  บาท 

รวมรายจ่าย           3,732,900.00  บาท 

                        ข้อ 6.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
                 ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน 
                    ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                  ข้อ 7.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
ประกาศ   ณ  วันท่ี            กันยายน  2564 

 
(  นายสุรพล  ตันกสิกิจ  ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
                                              อนุมัติ 
               
 
                                   ( นายไพฑูรย์  วงศ์วรีกูล ) 
                                      นายอ าเภอสองพี่น้อง 

                     รายละเอียดตามร่างฯ ท่ีแจกให้ท่านแล้วจึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา ส าหรับรายละเอียดขอให้ปลัดฯ 

                     ได้ช้ีแจงครับ 

พ.อ.อ.การะเวก  สีทา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงในรายละเอียดของร่างฯ 

ประธาน            ท่านนายกฯ ก็เสนอท่านไปหมดแล้ว....ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญครับ.....( เว้นระยะไว ้

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

                       ไม่มี. ) ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายก็จะขอมติท่ีประชุมเลยครับ ให้เลขานับองค์ประชุม 

เลขาฯ               นับองค์ประชุม มีสมาชิกในห้องประชุม 21 คน ไม่มาประชุม 6 คน  

ประธาน            ขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้พิจารณา โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

                       2562 ( 20 : 0 ) (ประธานงดออกเสียง) (ผ่านวาระท่ี 1)        
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ประธาน             ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านท่ีรับหลักการแห่งร่างฯ ในวาระท่ี 1 เนื่องจากข้อบัญญัติงบประมาณ 

                       รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  เป็นข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินของ อบต.จะพิจารณา 3 วาระ 

                       รวดมิได้ จึงต้องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้สภาพิจารณาต่อไป 

                       เรื่องท่ี 6 คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญเลขาฯครับ 

เลขาฯ               ส าหรับเรื่องท่ี 6 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จะพิจารณา 3 วาระรวดมิได้  

                       จึงต้องมีการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญประจ าสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 

                       ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 103 (1) 

                       เข้ามาท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญตัติขึ้นมา 1 คณะ 

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

                       103 การเสนอช่ือให้สมาชิกหรือผู้บริหารเป็นผู้เสนอ หากสมาชิกเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกผู้รับรอง 

                       ไม่น้อยกว่าสองคน กรณีผู้บริหารเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอช่ือเสนอได้ไม่จ ากัดจ านวนการ 

                       คัดเลือกจะใช้วิธีการเลือกรองประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังการ 

                      ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

                      โดยเลือกกรรมการแปรญัตติจะเลือกทีละต าแหน่งจนครบตามจ านวนท่ีสภาเห็นชอบ โดยผู้ท่ีได้ 

                      คะแนนสูงสุดแต่ละต าแหน่งจะได้เป็นกรรมการแปรญัตติเพื่อท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

                      ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565  

ประธาน            ต่อไปจะให้สมาชิกฯ ได้เสนอว่าควร จะมีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน ขอเชิญครับ.. 

นางพรวิมนต์ ทัศนสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12 เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน 

                       นายสมศักดิ์ ใจซื่อ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 และนายนฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8 รับรอง 

ประธาน             สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นขอเชิญเสนอครับ.....(ไม่มีใครเสนอ)......ประธานถามท่ีประชุม 

                       อีกครั้ง สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นขอเชิญเสนอครับ.....(ไม่มีใครเสนอ)......ถ้าไม่มีใคร 

                       เสนอถือว่าสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คน  

เลขาฯ               นับองค์ประชุม มีสมาชิกในห้องประชุม 21 คน ไม่มาประชุม 6 คน  

ประธาน             ขอมติท่ีประชุมสมาชิกท่านใดเห็นควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คนโปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมมีมติให้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน ( 20 : 0 ) (ประธานงดออกเสียง)  

ประธาน             ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 ครับ..... 
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นายโยธิน  แสงจันทร์ อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15  เสนอ นายจ่าง  ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6 เป็นกรรมการแปร 

                       ญัตติคนท่ี 1 โดยมีนางพรวิมนต์ ทัศนสุวรรณ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 12 และนายสุทัศน์  เสียงโสม 

                       ส.อบต.หมู่ท่ี 13 เป็นผู้รับรอง 

ประธานฯ           สมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 ก็เชิญ .....(ไม่มี)....สมาชิกท่านใด 

                       จะเสนอผู้อื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 ก็เชิญ .....(ไม่มี)....สมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่น  

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

                       เพิ่มเติม) มีผู้เสนอคนเดียว สมาชิกท่านใดเห็นควรให้นายจ่าง  ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6 

                       เป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 โปรดยกมือครับ  

มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกนายจ่าง  ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6 เป็นกรรมการแปรญัตติ 

                       คนท่ี 1 ( 20 : 0 ) (ประธานงดออกเสียง) 

ประธานฯ           ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 ครับ..... 

นายจ่าง  ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6 เสนอ นายสมศักดิ์ ใจซื่อ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 เป็นกรรมการแปร 

                       ญัตติคนท่ี 2 โดยมีนายสมศักด์ิ ใจซื่อ ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 9 และนายนฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต. 

                       หมู่ท่ี 8 เป็นผู้รับรอง 

ประธานฯ           สมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 ก็เชิญ ....(ไม่มี).... สมาชิกท่านใดจะเสนอ 

                       ผู้อื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 ก็เชิญ .....(ไม่มี)....สมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นเป็นกรรมการ 

                       แปรญัตติ คนท่ี 2 ก็เชิญ .....(ไม่มี)....ประธานจึงนับ 1  นับ 2 นับ 3  (ไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม)  

                       มีผู้เสนอคนเดียว สมาชิกท่านใดเห็นควรให้นายโยธิน  แสงจันทร์ อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15  เป็น 

                       กรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 โปรดยกมือครับ  

มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกนายโยธิน  แสงจันทร์ อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15  เป็นกรรมการแปรญัตติ 

                       คนท่ี 2 ( 20 : 0 ) (ประธานงดออกเสียง) 

ประธานฯ           ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 ครับ..... 

นายนฤพล  ม่วงจาบ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 เป็นผู้รับรองเสนอ นายเสกสรร  สวยล้ า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 เป็นกรรมการ 

                       แปรญัตติ 

                       คนท่ี 3  โดยมีนายไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 5 และนายชา  สีนวล ส.อบต. 

                       ทุ่งคอก หมู่ท่ี 10  เป็นผู้รับรอง 
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ประธานฯ           สมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 ก็เชิญ .....(ไม่มี)....สมาชิกท่านใดจะเสนอ 

                       ผู้อื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 ก็เชิญ .....(ไม่มี).......สมาชิกท่านใดจะเสนอผู้อื่นเป็นกรรมการ 

                       แปรญัตติ คนท่ี 3 ก็เชิญ .....(ไม่มี)....ประธานจึงนับ 1  นับ 2 นับ 3  (ไม่มีผู้เสนอเพิ่มเติม)  

                       มีผู้เสนอคนเดียว สมาชิกท่านใดเห็นควรให้นายเสกสรร  สวยล้ า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 เป็น 

                       กรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เลือกนายเสกสรร  สวยล้ า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 เป็นกรรมการแปรญัตติ 

                       คนท่ี 3 ( 20 : 0 ) (ประธานงดออกเสียง) 

ประธานฯ           เป็นอันว่าได้กรรมการแปรญัตติครบ 3 คน ดังนี้ 

                        1.   นายจ่าง  ใจกล้า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 6 

                        2.   นายโยธิน  แสงจันทร์ อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 15   

                        3.   นายเสกสรร  สวยล้ า ส.อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 4 

                       ต่อไปให้กรรมการท้ัง 3 ท่านไปเลือกกันเองเป็นประธาน 1 คน และเลขาฯ  1 คน มอบให้เลขาสภาฯ 

                       ไปด าเนินการประชุมคัดเลือกกันเอง ก าหนดวันรับค าขอแปรญัตติซึ่งตามระเบียบก าหนดไว้ไม่น้อย 

                       กว่า 24 ช่ัวโมง วันละ 8 ช่ัวโมงจะต้องใช้เวลา 3 วัน 

เลขาฯ               ขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติท้ัง 3 ท่าน เพื่อคัดเลือกประธานฯ และเลขาฯ ในเวลา 12.30 น.เลย 

                      (คณะกรรมการประชุมกัน)  

ประธานฯ          ก าหนดเริ่มวันรับค าขอแปรญัตติเริ่มต้ังแต่วันท่ี 19 สิงหาคม 2564  ไปถึงวันท่ี 25 สิงหาคม 2564   

                      เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ผู้ท่ียื่นค าขอแปรญัตติไว้ 

                      จะต้องมาพบคณะกรรมการแปรญัตติในวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก  

                      อบต.ทุ่งคอก ซึ่งการเสนอค าแปรญัตติหากนายกฯและคณะกรรมการแปรญัตติไม่เห็นชอบกับท่าน  

                      ท่านต้องยื่นค าขอสงวนค าแปรญัตติไว้ ด้วยมิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับอนญุาตให้อภิปรายร่างในสภาฯ  

                      ในขั้นการเสนอค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ จึงแจ้งให้นายกฯและสมาชิกฯทราบ 

มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมรับทราบ 

ประธาน             (หารือกับเลขาฯ) ต่อไปจะเป็นการก าหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ  

                       สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563  ครั้งท่ี 2 เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติเสนอรายงานการแปรญัตติ 

                       ต่อสภาฯ ในวาระท่ี 2 และลงมติในวาระท่ี 3 ต่อไป ส าหรับสมัยประชุมเราจะมีแค่วันท่ี 27 สิงหาคม  

                        2564 คณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมในวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม 
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                        เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ส าหรับผู้ไม่ได้มาประชุมในวันนี้จ านวน 5 ท่าน ให้เลขาฯ 

                        แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบ 
ประธานฯ            ทางองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกมีเรื่องจะช้ีแจงให้สมาชิกทราบขอเชิญเลขาฯครับ 

เลขาฯ                ขอบคุณท่านประธานฯ มีเรื่องจะช้ีแจงให้ท่านสมาชิกทราบหลายเรื่องดังนี้ 

                         1. เรื่องศูนย์พักคอย และศูนย์กักกัน ผู้มีความเส่ียงโควิด 19 ทุก อปท.จะต้องสร้างท่ีกักกันผู้เส่ียง 

                         สูงในพื้นท่ี และผู้เดินทางมาจากต่างถิ่นเข้าพัก  ของเราจัดท าไว้ทั้ง 2 ประเภท โดยใช้งบประมาณ 

                         จาก อบต.ทุ่งคอกท้ังหมด  ท่ีกักกันรับได้ประมาณ 90 คน  ท่ีพักคอยรับได้ประมาณ 30 คน 

                         2. ด่านโควิด ท่ีหน้าวัดศรีเฉลิมเขตเป็นด่านตามค าส่ัง ผวจ.ฯ บริหารโดยอ าเภอสองพี่น้อง 

                         3.  โรงพยาบาลสนามอ าเภอสองพี่น้อง ณ ศสิ รีสอร์ท เปิดเมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2564 รับได้  

                         240 เตียง ส่วนการเข้าพักเป็นการบริหารศูนย์โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17 และ 

                         ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสองพี่น้อง  ส่วนเรื่องอืน่ 

                         4. ส.อบต.โยธินฯ ได้รับมอบหมายจากชาวบ้านหมู่ท่ี 15 ให้มาขอความอนุเคราะห์จาก อบต.             

                         ทุ่งคอก ให้วางท่อทางเข้าออกให้ใหม่เนื่องจากเกิดกรณีพิพาทเรื่องท่ีดินท่ีเป็นทางเข้าออกเดิม   

                         กลุ่มชาวบ้านได้ร่วมเงินกันซือ้ท่ีดินเพื่อเป็นทางออกใหม่แล้วจะยกให้เป็นทางสาธารณประโยชน์  

                         โดยจะมีการรังวัดกันในวนัท่ี 8 กันยายน 2564 นี้ ได้แจ้งกองช่างทราบแล้ว ให้รอความเรียบร้อย 

                         จากการรังวัดก่อน 

นายกฯ                         ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีช่วยกันท าต้ังแต่จัดต้ังศูนย์จนถึงปัจจุบัน ต้องขอกราบขอบคุณท่าน 

                          เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์และ ผอ.ร.ร.หนองวัลย์เปรียงวิทยาท่ีอนุเคราะห์สถานท่ี ขอบคุณก านัน  

                          ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ อสม. อป.พร. และเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีช่วยกันท างานภารกิจนี้ให้ส าเร็จไปด้วยดี 

                          ตามท่ีปลัดแจ้งไปแล้ว 

                          1. เรื่องศูนย์กักกัน (LQ) ผู้มีความเส่ียงโควิด 19 ทุก อปท.จะต้องสร้างท่ีกักกันผู้เส่ียงสูงในพื้นท่ี  

                          และผู้เดินทางมาจากต่างถิ่นเข้าพัก ของเราจัดท าท่ีผอ.ร.ร.หนองวัลย์เปรียงวิทยา ท่ีกักกันรับได้ 

                          ประมาณ 90 คน   

                          2. ท่ีพักคอยท่ีวัดเทพพิทักษ์ รับได้ประมาณ 30 คน เพื่อรองรับผู้ป่วยท่ีตรวจผลแล๊ปปิดเทส 2  

                          ขีดแล้ว รอไปตรวจท่ีโรงพยาบาลและรอการตรวจผลจากโรงพยาบาลก่อเข้า รพ.สนามฯ 

                          ของเราจัดท าไว้ทั้ง 2 ประเภท โดยใช้งบประมาณจาก อบต.ทุ่งคอกท้ังหมด  
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                         3. ด่านตรวจโควิด – 19 หมู่ท่ี 1 ต าบลทุ่งคอก ท่ีหน้าวัดศรีเฉลิมเขตเป็นด่านตามค าส่ัง ผวจ.ฯ  

                         บริหารโดยอ าเภอสองพี่น้อง 

                         4.  โรงพยาบาลสนามอ าเภอสองพี่น้อง ณ ศสิ รีสอร์ท เปิดเมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2564  

                         รับได้ 240 เตียง ส่วนการเข้าพักเป็นการบริหารศูนย์โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17  

                         และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสองพี่น้อง   

                         5. ส่วนเรื่อง อสม.ผมได้ขอถอนก าลังกลับมาอยู่เวรท่ี ร.พ.สนาม ศสิ รีสอร์ท และ ท่ี ร.ร. 

                         หนองวัลย์เปรียงวิทยา ส่วนหัวหน้าส่วนราชการของ อบต.ย้ายมาอยู่เวรท่ี รพ.สนาม ศสิรีสอร์ท  

                         รวมท้ังฝ่ายปกครอง ส่วนสมาชิกเราอยู่ 2  ท่ีคือท่ี ร.ร.หนองวัลย์เปรียงวิทยา และวัดเทพพิทักษ์ 

                         ให้ฝ่ายปกครองหมู่ท่ี 2 และ ส.อบต.หมู่ท่ี 2 ดูแล 

                                    งานนี้ต้องขอขอบคุณผู้เสียสละอย่างมากคือ คุณวิรัตน์  ระฆัง ท่ีเป็นจิตอาสา คอยไปส่ง 

                         ผู้ติดเช้ือ ไปส่งท่ีพักคอย พาไปตรวจท่ี รพ. พาไปส่งท่ี รพ.สนาม โดยไม่มีค่าจ้างใดๆเลย.และคุณ 

                         ณรงค์ศักดิ์ ปิฏิปฏิมารัตน์ น้องบอลของเราก็มีความส าคัญคอยไปเปิดประตูและส่งข้าวให้ปิด-เปิด 

                         ประตูศูนย์พักคอยวัดเทพพิทักษ์ น าขยะจากท่ีกักกันไปเผาให้ต้องขอช่ืนชม ถือว่าเป็นก าลังส าคัญ 

                         ของเรา ส่วนส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจะเป็นห้องน้ าต่างๆได้ท้ังซ่อมและสร้างให้ใช้พร้อมแล้ว 

ประธาน               เนื่องจาก นายประพันธ์  ใจซื่อ ส.อบต.หมู่ท่ี 12 กรรมการตรวจรายงานการประชุมไม่ได้เข้า 

                         ประชุมจึงขอเสนอให้นายจ่าง  ใจกล้า ส.อบต.หมู่ท่ี 6 เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทน 

มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้นายจ่าง  ใจกล้า ส.อบต.หมู่ท่ี 6 เป็นกรรมการตรวจรายงาน 

                         การประชุมแทน 

ประธาน               สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกก็เชิญ......ถ้าไม่มีขอย้ าเรื่องการยื่นค าขอแปรญัตติระหว่างวันท่ี 19  

                         สิงหาคม 2564 ถึง 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น และนัดประชุมสภาครั้งต่อไปวันท่ี  

                          27 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกขอปิด 

                         ประชุมครับส่วนผู้ไม่ได้มาประชุมวันนี้ให้เลขาฯท าหนังสือแจ้งผู้ท่ีไม่ได้เข้ามาประชุมด้วย ขอปิด 

                         ประชุมครับ 

                         ปิดประชุม เวลา 12.00 น          
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                                                          (ลงช่ือ) พ.อ.อ.                     ผู้จดบันทึกการประชุม 

                                                                           ( การะเวก  สีทา ) 

                                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

                                                   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

                                                  (ลงช่ือ)                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม    

                                                             (  นายจ่าง  ใจกล้า   )                                                    

                                                  (ลงช่ือ)                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม      

                                                              ( นายสุทัศน์  เสียงโสม  )    

                                                  (ลงช่ือ)                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                            (  นายเสกสรร  สวยล้ า   ) 

                                                        
 

รับรองถูกต้อง 
 
                                        
                                                         ( นายทองอินทร์  ถมทองค า ) 
                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

 

 

 

 


