
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 

วันท่ี 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

*********** 

ผู้เข้าประชุม 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สุรพล  ตันกสิกิจ 
2 นายทองอินทร์  ถมทองค า รองนายก อบต.ทุ่งคอก ทองอินทร์  ถมทองค า 
3 นายอ านาจ  แช่กัง รองนายก อบต.ทุ่งคอก อ านาจ  แช่กัง 
4 นายวีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย เลขานุการนายก อบต.ทุ่งคอก วีระยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
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ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
5 นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา นักจัดการงานท่ัวไป ชก กัญพรพฒัน์  แก้วตา 
6 นางสาวกาญจนา  วิหคโต ผู้ช่วย จพง.ธุรการ สาวกาญจนา  วิหคโต 
7 นางสาวเรวดี  เกรียงไกร คนงานท่ัวไป เรวดี  เกรียงไกร 

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

7 คนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกมาพร้อมทุกหมู่บ้านแล้ว จึงเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

และท าความเคารพธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ อ่านประกาศอ าเภอสองพี่น้อง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งคอก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ตามล าดับ 

เลขานุการสภาฯ  ขอความเห็นชอบบันทึกรายงานการประชุมต่อสภาฯ โดยขอบันทึกรายงานแบบย่อ 

มติท่ีประชุม       ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์อนุญาตให้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ แบบย่อได้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน                  ท่ีเชิญท่านมาประชุมวันนีก้็ด้วยท่ีประชุมอ าเภอสองพี่น้องเมื่อวันศุกร์ท่ีผ่านมาท่านนายกฯและ 

                        ท่านปลัดฯได้ไปร่วมประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในอ าเภอ 

                        สองพี่น้องรุนแรงขึ้นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17 รองรับไมไ่หวจึงได้ขอเปิด 

                        โรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมเพื่อลดปัญหาให้กับประชาชน แต่สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีอนุมัติ 

                         ให้เปิดแห่งเดียวคือท่ีวัดท่าจัด ส่วนท่ีหนองวัลย์เปรียงและรางสะแกสูง เปิดได้แค่เป็น CI ท าให้ 

                        ค่าใช้จ่ายท่ีจะได้รับไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องระดมทุนจาก อปท.ต่างๆในอ าเภอสองพี่น้องเพื่อช่วยกัน 

                        เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 มาเป็นค่าใช้จ่ายจึงเชิญท่านมาประชุม 

                        อย่างเร่งด่วนในวันนื้และมีเรื่องพิจารณาอื่นๆท่ีต้องแก้ไขอีกหลายเรื่อง 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งท่ีแล้ว 

ประธานฯ           ครั้งท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาองค์การองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  

                       ประจ าปี พ.ศ. 2565  เลขาฯได้ท าส าเนารายงานการประชุมให้แล้วหากมีจุดหนึ่งจุดใดไม่ถูกต้องก็ขอ 

                       แก้ไขได้ตลอดระยะเวลาการประชุมก็จะขอมติท่ีประชุมไว้ก่อน ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรรับรอง 

                       รายงานการประชุมสภาองค์การองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สมัยสามัญ สมัยท่ี 1  

                       ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2565 โปรดยกมือครับ 
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มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก สมัยสามัญ  

                         สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2565 ด้วยคะแนนรับรอง 15  เสียง   

                         งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) 

ระเบียบวาระท่ี 3    ญัตติด่วน 

                         ( ไม่มี ) 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 

                         ( ไม่มี ) 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธาน               วันนี้มีเรื่องพิจารณาหลายเรื่อง ต่อไปขอเชิญเลขาครับ 

เลขาฯ                       ขอบคุณท่ีประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านนายก ท่านผู้บริหาร  

                          ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีประธานแจ้งไปแล้วในวาระท่ี 1 เป็นเรื่องส าคัญ 

                          ประกอบกับสภาฯชุดนี้ได้เข้ามาใหม่จึงจ าเป็นต้องเสนอร่างระเบียบของสภาองค์การบริหารส่วน 

                          ต าบลทุ่งคอกเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานของ LPA ด้วยจึงมีเรื่องท่ีจะเสนอ 

                          เข้าสู่สภาฯดังนี้ 

                          1.  (ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการ 

                          ประชุมและปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก พ.ศ. 2565 (ส านักปลัดฯ) 

                               นิติกร ส านักปลัดฯ เสนอ  เพื่อให้เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานของ LPA  

                          จึงเสนอ(ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกฯ เข้ามาให้สภาฯพิจารณาให้ความ 

                          เห็นชอบมีท้ังหมด 17 ข้อตาม (ร่าง) การพิจารณาสามารถพิจารณา 3 ได้ และเมื่อสภาฯ ให้ความ 

                          เห็นชอบแล้ว จะได้ให้ประธานสภาฯประกาศใช้โดยเปิดเผยซึ่งก็เช่นเดียวกับสภาผู้แทนนั่นแหละ 

                          เพื่อความสงบเรียบร้อยในการประชุม รายละเอียดตาม (ร่าง) ท่ีแจกให้ท่านแล้ว (สมาชิกพิจารณา 

                          ตาม) 

ประธาน                ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญครับ.....(ไม่มี)... ถ้าไม่มีจะขอมติท่ีประชุมการพิจารณา  

                          เป็นการพิจารณา 3 รวด การลงมติจะใช้วิธีเปิดเผยโดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ท่านสมาชิกท่านใด 
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                         เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟัง 

                         การประชุมและปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก พ.ศ. 2565 โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติ (ร่าง)ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟัง 

                         การประชุมและปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเห็นชอบ 

                         15  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) 

เลขาฯ                  ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับ และจะได้ส่ง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  

                         ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  

                          พ.ศ. 2565 ให้ประธานสภาฯ ลงนาม และประกาศใช้ต่อไป 

ประธาน                2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งท่ี 3) 

                          เปล่ียนแปลง (ครั้งท่ี 3) แก้ไข (ครั้งท่ี 3) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก อ าเภอสองพี่น้อง 

                          ขอเชิญเลขาฯ 

เลขาฯ                  ขอบคุณท่ีประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านนายก ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯ  

                          และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ก็เป็นไปตามระเบียบ 

                          กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548  รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี  

                          3 พ.ศ.2561  ในหมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 21 ,ข้อ 22  

                           และข้อ 22/2 อบต.ทุ่งคอกได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสนับสนุนแผนไปเมื่อ 

                          วันท่ี 9 มีนาคม 2565 ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และผ่านการประชาคม 

                          ต าบลทุ่งคอกไปเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2565 แล้ว ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นผู้บริหาร 

                          ท้องถิ่นสามารถประกาศใช้ได้เลย แต่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภา 

                          องค์การบริหารส่วนต าบลเสียก่อนผู้บริหารจึงจะประกาศใช้และปิดประกาศให้ประชาชนทราบ 

                          ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แต่โครงการอุดหนุนท่ีท าการปกครองสองพี่น้องโครงการจัดต้ังศูนย์ผู้ติดเช้ือ 

                          โคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นเรื่องเร่งด่วนจึงขอยกเว้นไม่ปฏิบัติเรื่องระยะเวลาเพราะอ าเภอ 

                          สองพี่น้องไม่มีเงินส ารองแล้ว ส่วนโครงการอื่นท่ีเพิ่มเติมในแผนก็ต้องรอสามสิบวันหลังประกาศใช้ 

                           จึงจะด าเนินการได้ ส าหรับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง  

                           แก้ไข (ครั้งท่ี 3 ) มีท้ังหมด 11 หน้า (รายละเอียดตามร่างฯ) ท่ีแจกให้แล้วขอให้ท่านสมาชิก 
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                           ได้ตรวจสอบตามไปด้วย 

                           1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 2 แผนงาน 

                                1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพิ่มเติม 11  โครงการ งบประมาณ 2,217,000  

                           บาท 

                                1.2 แผนงานการเกษตร เพิ่มเติม 2 โครงการ งบประมาณ 642,400 บาท 

                             รวม 13  โครงการ  งบประมาณ  2,841,400  บาท 

                           3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

                                3.1  แผนงานสาธารณสุข  จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 45,000 บาท 

                            รวม 1  โครงการ  งบประมาณ  45,000  บาท 

                           4)  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร 

                                4.1  แผนงานบริหารทั่วไป เพิ่มเติม 3  รายการ (ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้) งบประมาณ  

                           22,000 บาท 

                                4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน เพิ่มเติม 3 รายการ งบประมาณ 90,000 บาท 

                                4.3  แผนงานเคหะและชุมชน เพิ่มเติม 2 รายการ งบประมาณ 37,500 บาท 

                         รายละเอียดตามร่างแผนฯ จึงน าเรียนมาเพื่อพิจารณา 

ประธาน               ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญครับ.....(ไม่มี)... ถ้าไม่มีจะขอมติท่ีประชุมการพิจารณา  

                         เป็นการพิจารณา 3 รวด การลงมติจะใช้วิธีเปิดเผยโดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ท่านสมาชิกท่านใด 

                         เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แก้ไข (ครั้งท่ี 3 )  

                         โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แก้ไข 

                         (ครั้งท่ี 3)  ด้วยคะแนนเห็นชอบ 15  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) 

ประธาน               เมื่อท่านสมาชิกมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แก้ไข 

                         (ครั้งท่ี 3) จะได้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกต่อไป 

                         3. เรื่องขออนุมัติเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวง 

                         ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
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                          ขอเชิญเลขาฯ 

เลขาฯ                    ขอบคุณท่ีประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านนายก ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกฯ  

                          และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปัญหานี้เกิดทุกปีแทนท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะ 

                          ก าหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะก าหนดก่อนพิจารณาร่างงบประมาณในช่วงเดือน 

                          สิงหาคม แต่กลับมาก าหนดใหม่เดือนธันวาคมของทุกปีก็เลยต้องล าบากต่อพวกเราท่ีต้องมา 

                          เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

                          ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับล่าสุด ข้อ 28 จึงจะซื้อมาใช้งานได้ไม่งั้น  

                          สตง.ก็จะเล่นงานอีก ส าหรับท่ีขอเปล่ียนแปลงตามเอกสารที่แนบครับ 

                           3.1  กองคลัง งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไป ขอเปล่ียนแปลง 4 รายการ งบประมาณ  

                           ลดลง 300 บาท ดังนี้ 

                                 3.1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  

                           นิ้ว) ราคา 22,000 บาท 

                                 3.1.2  เครื่องพิมพ์แบบฉีดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 2,600 บาท 

                                 3.1.3  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink Tang Printer) จ านวน 4,000  

                           บาท (ลดลง 300 บาท) 

                                3.1.4  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท  

                                แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวง 

                         ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

                         รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

ประธาน               ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญครับ.....(ไม่มี)... ถ้าไม่มีจะขอมติท่ีประชุมการพิจารณา  

                         เป็นการพิจารณา 3 รวด การลงมติจะใช้วิธีเปิดเผยโดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ท่านสมาชิกท่านใด 

                         เห็นชอบให้เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กร 

                         ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับล่าสุด ข้อ 28 ของกองคลังได้โปรด 

                         ยกมือครับ 
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มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการ 

                          งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับล่าสุด  

                          ข้อ 28 ของกองคลัง จ านวน 4 รายการให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

                          ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ได้ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 15  

                          เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) 

                          3.2  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข  

                          ขอเปล่ียนแปลง 3 รายการ งบประมาณ ลดลง 300 บาท ดังนี้ 

                                 3.2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  

                           นิ้ว) ราคา 22,000 บาท 

                                 3.2.2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink Tang Printer) จ านวน 4,000  

                           บาท (ลดลง 300 บาท) 

                                3.3.3  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท  

                                แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวง 

                         ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

                         รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการ 

                          งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับล่าสุด  

                          ข้อ 28 ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จ านวน 3 รายการให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงดิจิทัล 

                          เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ได้  

                          ด้วยคะแนนเห็นชอบ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) 

                          3.3  กองช่าง  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน 

                          ขอเปล่ียนแปลง 3 รายการ งบประมาณ ลดลง 300 บาท ดังนี้ 

                                 3.3.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  

                           นิ้ว) ราคา 30,000 บาท 
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                                3.3.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล* ราคา 22,000 บาท 

                                3.3.3  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ราคา 5,700 บาท  

                                แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวง 

                          ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

                          รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

มติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบวิธีการ 

                          งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับล่าสุด  

                          ข้อ 28 ของกองช่าง จ านวน 3 รายการให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

                          ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศเมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 ได้  

                          ด้วยคะแนนเห็นชอบ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) 

ประธาน                 4.  รายงานความเห็นชอบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจ าปี 

                           งบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอเชิญเลขาฯ 

เลขาฯ                   ขอบคุณท่ีประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านนายก ท่านผู้บริหาร  

                          ท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับข้อมูลท่ัวไปก็เหมือนเดิมจะเปล่ียนก็เฉพาะ 

                          จ านวนประชากร เรายังคงก าหนดยุทธศาสตร์ต่างๆไว้ 5 ยุทธศาสตร์เช่นเดิม 

                           ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2564  (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่

อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ

ที่ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 

ที่การยกเลิก 

จ านวน

โครงการที่มี

การเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

86 21.83 23 5.84 - - - - - - 394 100 

2.การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

0 0.00 - - - - - - - - 12 100 

3. การพัฒนา

สังคม 

28 22.40 1 0.80 - - - - - - 125 100 
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4. การพัฒนาด้าน

การเมือง การ

บริหาร 

11 37.93 1 3.45 - - - - - - 29 100 

5.การพัฒนาและ

อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2 15.38 - - - - - - - - 13 100 

รวม 127 22.16 25 4.36 - - - - - - 573 100 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ปี 2564 ที่ได้ด าเนินการทั้งหมด (งานแล้วเสร็จและงานรอเบิกจ่าย) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีจ านวน  109 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  27.66 
2. ด้านเศรษฐกิจ  ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
3. ด้านสังคม  มีจ านวน  29  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 23.20 
4. ด้านการเมือง การบริหาร  มีจ านวน  12  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  41.38 
5. ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีจ านวน 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 15.38 

รวมทุกยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการทั้งสิ้น  152  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 26.53 

การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยท าการประเมิน

และรายงานทุก ๆ ครั้ง หลงัจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินแล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน...................องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก..................................................  

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 

ไม่ม ี
การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ /  
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
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5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

/  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล /  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน /  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ิน /  
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
     ของท้องถ่ิน 

/  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

/  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน /  
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน /  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา /  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด /  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน /  

 
 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

      ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน        

ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

        ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
        1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.........องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งคอก............................................... 
        2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน.....................ตุลาคม...2564.............................................................. 

        ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2564 
        3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
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ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 394 109 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12 - 
3. การพัฒนาด้านสังคม 125 29 
4. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 29 12 
5. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

13 2 

รวม 573 152 
       
      ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
      4. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ควร
ปรับปรุง 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 25.63% 68.75% 5.62% 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 25.00% 71.88% 3.12% 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 24.38% 71.25% 4.37% 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 26.25% 71.25% 2.50% 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 25.63% 71.87% 2.50% 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 28.75% 70.00% 1.25% 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 28.13% 70.62% 1.25% 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 23.75% 73.13% 3.12% 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 25.00% 71.25% 3.75% 

ภาพรวม 25.83% 71.11% 3.06% 
        
        5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
       ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

          1) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 
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ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 8.5 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.7 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.2 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.6 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.5 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.9 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.4 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการกิจกรรม 8.8 

ภาพรวม 8.58 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      1) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 7.9 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.4 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.8 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.1 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.2 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.6 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.4 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการกิจกรรม 8.5 

ภาพรวม 8.24 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม 
        1) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

- 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 8.7 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.4 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.3 
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4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.5 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.8 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.6 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการกิจกรรม 8.9 

ภาพรวม 8.60 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
       1) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 8.1 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.8 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.2 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.4 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.6 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.8 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการกิจกรรม 8.7 

ภาพรวม 8.36 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      1) ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 7.8 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.8 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.1 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8.0 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 8.8 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.7 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการกิจกรรม 8.9 

ภาพรวม 8.34 
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      5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564  (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

ยุทธศาสตร์ 

 
งบปกติ 

เงินสะสม/เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

 
รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

7,077,700 19.61 12,076,100 100 19,153,800 39.77 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - - - 
3. การพัฒนาสังคม 25,181,710.10 69.78 - - 25,181,710.10 52.28 
4. การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร 

3,812,059.88 10.56 - - 3,812,059.88 7.91 

5.การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

19,270 0.05 - - 19,270 0.04 

รวม 36,090,739.98 100 12,076,100 100 48,166,839.98 100 
       

                      ส าหรับรายละเอียดการเบิกจ่าย สามารถเปิดดูได้จากระบบคอมพิวเตอร์ระบบ elas ของกรมส่งเสริม 
                 การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ประธาน       เลขาฯได้ช้ีแจงในส่วนส าคัญให้ทราบท้ังหมดแล้ว ท่านสมาชิกท่านใดจะซักภามก็เชิญ...(ไม่มี).....ถ้าไม่มี 
                  สมาชิกท่านใดซักถาม ก็ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกรับทราบ 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 
ประธาน         5. เรื่องการขอใช้ท่ีดิน นสล ฉบับท่ี  2099/2508  ของ 4 หน่วยงาน คือ อบต.ทุ่งคอก โรงเรียน 
                   บ้านหนองวัลย์เปรียง โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา และแขวงการทางหลวงชนบทท่ี 2 สุพรรณบุรี 
                   ส านักงานท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขาสองพี่น้อง ให้ท้ัง 4 หน่วยงานด าเนินการขอใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
                   ดังกล่าวซึ่งรายละเอียดท่ีต้องยื่นท่ีส าคัญก็คือผู้มีอ านาจในการขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อรังวัด 
                   แบ่งแยกเพื่อขอข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ ซึ่งจะต้องมีการเพิกถอนตามมาตรา 9 คือ ต้องออกเป็นพระราช 
                   กฤษฎีกา ซึ่งเมื่อวันศุกร์ท่ีผ่านมาประชาคมต าบลก็เห็นชอบให้ใช้ได้ละไม่ขัดข้อง มันจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ 
                   แล้วแต่ แต่ต้องส่งโครงการไปขอใช้ก่อน แต่หน่วยที่ต้องรีบด่วนมากท่ีสุดก็คือ 
                     5.1  โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวทิยา เพราะต้องเปล่ียนแปลงฐานะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 
                   ราชวิทยาลัยสุพรรณบุรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2564 จะต้องรีบด าเนินการเพื่อท าค า 
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                   ของบประมาณให้ทันซึ่งเดิมโรงเรียนมีพื้นท่ีประมาณ 48 เศษ และคณะกรรมการติดตามและวางแผนท่ี 
                   ก่อสร้างแล้วพื้นท่ีต้องไม่น้อยกว่า 50 ไร่ ท่านนายกและคณะกรรมการก็ได้ตกลงแนวเขตกันโดยให้พื้นท่ี 
                   โรงเรียนมาชิดกับทางสระน้ าประปาเรามีเนื้อที่ประมาณ 68 ไร่เศษ 
                       5.2  แขวงทางหลวงชนบทท่ี 2 สุพรรณบุรี จะขอใช้พื้นท่ีระหว่างถนนลาดยาง อบจ.สุพรรณบุรีฝ่ัง 
                   ทิศตะวันตก ถึงแนวเขตคลอง 8 ซ 2 ซ เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่เศษ 
                       5.3  โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง เนื้อที่ขอใช้แต่เดิมประมาณ 60 ไร ่
                       5.4  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ขอใช้เนื้อที่ประมาณ 60 ไร่เศษ 
                   ซึ่งเมื่อวันศุกร์ท่ีผ่านมาก็ได้ผ่านการประชุมประชาคมต าบลทุ่งคอกแล้ว เราเองมีหน้าท่ีดูแลแต่ไม่มีหน้าท่ี 
                   อนุญาตหรือไม่อนุญาต เมื่อหน่วยงานราชการขอใช้ก็ได้แค่พิจารณาผ่านความเห็นชอบว่าไม่ขัดข้องและ 
                   กระบวนการขอใช้ท่ีดินเพื่อทบวงการเมืองหรือส่วนราชการก็ต้องขอใช้ท่ีท่ีดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขา 
                   อ าเภอสองพี่น้อง เมื่อส านักงานท่ีดินฯมาออกรังวัดแผนท่ีรูปแปลงแล้วจะต้องส่งเอกสารไปเพิกถอนตาม 
                   มาตรา 9 เพื่อออกเป็นพระราชกฤษฎีกาต่อไป 
ประธาน       เลขาฯได้ช้ีแจงในส่วนส าคัญให้ทราบท้ังหมดแล้ว ท่านสมาชิกท่านใดจะซักภามก็เชิญ...(ไม่มี).....ถ้าไม่มี 
                  สมาชิกท่านใดซักถาม ก็ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกรับทราบและไม่ขัดข้อง 
มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติรับทราบและไม่ขัดข้องให้ท้ัง 4 หน่วยงานใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ นสล. ฉบับท่ี  

                   2099/2508 ได้ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) 

                   6. ขออนุมัติโอนงบประมาณมาต้ังเป็นรายจ่ายใหม่หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงาน 
                   ราชการโครงการจัดต้ังศูนย์ผู้ติดเช้ือโคโรน่า2019 (COVID-19) ประจ าปีงบประมาณ2565 
ประธาน         ขอเชิญเลขาช้ีแจงครับ 
เลขาฯ            ส าหรับโครงการท่ีต้องโอนมาต้ังเป็นรายจ่ายใหม่ เพื่ออุดหนุนส่วนราชการและองค์กรการกุศลสามารถ 
                    ท าได้โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                    พ.ศ.2541 รวมท้ังท่ีแก้ไขจนถึงปจัจุบัน พ.ศ. 2563  ข้อ 27 เนื่องจากเป็นโครงการทางด้านสาธารณสุข 
                    จึงขอโอนเงินจากงบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า รายการเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  
                    กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มาต้ังจ่ายอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสองพี่น้อง โครงการจัดต้ัง 
                    ศูนย์ผู้ติดเช้ือโคโรน่า2019 (COVID-19) ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 45,000 บาท และไม่เป็น 
                    ปัญหากับการบริหารงานแต่อย่างใด การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตาม 
                    ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                    พ.ศ.2541 รวมท้ังท่ีแก้ไขจนถึงปจัจุบัน พ.ศ. 2563  ข้อ 27 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 
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ประธาน           ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญครับ.....(ไม่มี)... ถ้าไม่มีจะขอมติท่ีประชุมครับ การลงมติจะใช้วิธี 

                      เปิดเผยโดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณจากงบบุคลากร      
                     หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า รายการเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล กองสาธารณสุขและ 
                     ส่ิงแวดล้อม มาต้ังจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน เพื่ออุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสองพี่น้อง โครงการ 
                     จัดต้ังศูนย์ผู้ติดเช้ือโคโรน่า2019 (COVID-19) ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 45,000 บาท ได้ 
                      โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม       ท่ีประชุมมีมติเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณจากงบบุคลากร  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  
                      รายการเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม มาต้ังจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน  
                      เพื่ออุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสองพี่น้อง โครงการจัดต้ังศูนย์ผู้ติดเช้ือโคโรน่า2019 (COVID-19)  
                      ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 45,000 บาท ได้ด้วยคะแนนเห็นชอบ 15 เสียง งดออกเสียง 1  
                      เสียง (ประธาน) 
ประธาน             7.  ขอความเห็นชอบให้เช่าท่ีดินของวัดทุ่งเข็นเป็นท่ีก่อสร้างประปาผิวดิน และประปาบาดาล 
                       ขนาดใหญ่ เป็นเวลา 20 ปี เพื่อใช้เป็นน้ าอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน หมู่ท่ี 11,12,13 และ15 
                       ขอเชิญเลขาฯครับ 
เลขาฯ                   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกได้รับงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ าบาลดาลมา 
                       ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่สามารถใช้ด่ืมได้ท่ีบริเวณวัดทุ่งเข็นแต่เนื่องจากระเบียบของ 
                       ส านักงานพระพุทธศาสนาท่ีก าหนดไว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าเรือ่งขออนุญาตและ 
                       ขอเช่าตามห้วงระยะเวลาท่ีตกลงกัน ประกอบกับประปาตัวเดิมท่านเจ้าอาวาสก็อนุญาตให้ 
                       ด าเนินการได้คราวละ 3 ปี ได้ปรึกษาส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีเห็นควรให้ท าเรื่อง 
                       ขอเช่ามาในคราวเดียวกันเลย ท้ัง 2 แห่ง มีพื้นท่ีรวมกัน 3 งาน 75 ตารางวา และให้ท าเรื่องขอเช่า 
                       ท่ีดินของวัดเป็นเวลา 20 ปี เพื่อน ามาจัดท าระบบประปาให้บริการประชาชน จึงเรียนมาเพื่อขอ 
                       ความเห็นชอบให้เช่าท่ีดินของวัดทุ่งเข็นเป็นท่ีก่อสร้างประปาผิวดิน และประปาบาดาลขนาดใหญ่  
                       เป็นเวลา 20 ปี ส่วนค่าเช่าให้เป็นไปตามอัตราท่ีส านักงานพระพุทธศาสนาก าหนด 
ประธาน             มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ ...ไม่มี.. ถ้าไม่มีจะขอมติท่ีประชุมเลย ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
                       ให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกขอเช่าท่ีดินของวัดทุ่งเข็น เนื้อที่ 3 งาน 75 ตารางวา เป็นเวลา  
                       20 ปี เพื่อน ามาจัดท าระบบประปาผิวดิน และระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ได้ โปรดยกมือครับ 
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มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกขอเช่าท่ีดินของวัดทุ่งเข็น เนื้อที่ 3 งาน  
                       75 ตารางวา เป็นเวลา 20 ปี เพื่อน ามาจัดท าระบบประปาผิวดิน และระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  
                       ได้ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 15 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน) 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่นๆ 
ประธาน            ขอเชิญเลขาฯช้ีแจง 
เลขาฯ               เรื่องท่ี 1  การจ าหน่ายบัตรธารากาชาดเดิมได้เรียกเก็บไปแล้วครั้งหนึ่ง บังเอิญวา่จังหวัดสุพรรณบุรี 
                       ได้ท าสัญญากับองค์กรต่างๆในการจัดงานไปแล้ว จ าเป็นต้องมีเงินไปจ่ายเขาจึงส่งบัตรธารากาชาด  
                       มาให้ อบต.ทุ่งคอก จ านวน 100 บัตร ช่วยจ าหน่ายหารายได้ไปจ่ายหน่วยงานต่างๆท่ีได้ท าสัญญา 
                       ไว้สักคนละ 5 ใบๆละ 20 บาท ขออนุญาตให้กาญจนา  วิหคโต น าไปจ าหน่ายให้กับสมาชิกเราและ 
                       ส่งเงินให้กับท้องถิ่นอ าเภอ ส่วนเวรธารากาชาด อบต.ทุ่งคอก อยู่เวรพลัดแรกของวันท่ี 18 มีนาคม  
                       2565 เวลา 15.00 น-18.00 น. จะไปตักเองหรือฝากเจ้าหน้าท่ี อบต.ทุ่งคอกท่ีไปอยู่เวรตักให้ก็ได้ 
                       เรื่องท่ี 2  ต้องขอขอบคุณ ผอ. รร.บ้านหนองวัลย์เปรียง ท่ีเสียสละโรงเรียนให้อ าเภอสองพี่น้อง  
                       จัดต้ังศูนย์รับดูและผู้ติดเช้ือโคโรน่า2019 (COVID-19) เพื่อรับผู้ป่วยท้ังอ าเภอมาไว้ และอีกแห่งหนึ่ง 
                       ท่ีวัดรางสะแกสูง 
                       เรื่องท่ี 3  อบต.ไม่ต้องอยู่เวรรกัษาความปลอดภัย อ าเภอสองพี่น้อง ต้ังจากปลัดฯ รองปลัดฯ ก านัน 
                       และสารวัตรก านันเป็นหัวหน้าชุด และฝ่ายปกครอง ( ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจากทุ่งคอก  
                       บ่อสุพรรณ และหนองบ่อ) รับผิดชอบท่ีศูนย์รับผู้ป่วยติดเช้ือโคโรน่า2019 (COVID-19) ท่ี โรงเรียน 
                       บ้านหนองวัลย์เปรียง 
                        เรื่องท่ี 4 เรื่องท่ีดินสาธารณประโยชน์หมู่ท่ี 8  
เลขาฯ                ได้เข้าท่ีประชุม คบร. แล้ว คบร.พิจารณาเฉพาะท่ีทับซ้อนประมาณ 2 งานเศษ แต่อีกฝ่ายต้องการ 
                        ทราบว่าขอบเขตท่ีดินสาธารณะมีแค่ไหนยังคลุมเครืออยู่จึงจะเข้าสู่การพิจารณาก็น่าจะเหลือ 
                        ประมาณ 18 ไร่ ส่วนเรื่องการเข้าไปแผ้วถางท าประโยชน์ของพี่วิชัยฯได้ให้ชลอไว้แล้ว 
ประธาน             สมาชิกมีอะไรที่จะเสนอก็เชิญครับ   ถ้าไม่มีขอปิดประชุมครับ 
                        ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 

                                                                  (ลงช่ือ) พ.อ.อ.                          ผู้จดบันทึกการประชุม 

                                                                                   ( การะเวก  สีทา)      

                                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงช่ือ)                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            (นางบุญปลูก  รามจุล) 

(ลงช่ือ)                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                            (นายเสกสรร  สวยล้ า) 

 (ลงช่ือ)                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                        (นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 


