
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันที ่4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 

********* 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
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นายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
นางสีดา  จินดารัตน์ 
นายเพียง  ทองย้อย 
นายวีรยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
นายธวัชชัย  เซี่ยงฉิน 
นายนิพนธ์  สัตยารังสรรค์ 
นายวิชาญ   บุญมาก 
นายเสกสรร  สวยล้ า 
นายเสนีย์  ศิริพันธ ์
นายจ่าง  ใจกล้า 
นายทองอินทร์  ถมทองค า               
นายชลอ  แจ้งประจักษ์ 
นายหล่ า  ด้วงเอี๊ยก 
นายสมศักดิ์  ใจซื่อ 
นายไร  เข็มทอง 
นายบุญมี  พัดแก้ว                        
นายณัฏฐนันท์  พานิช            
นายประพันธ ์ ใจซื่อ 
นางพรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
นายสุทัศน์  เสียงโสม 
นายสุชิน  ร าพึงจิตต์ 
นายพร้อย  ใจน้ า 
นางบุญปลูก  รามจุล 
นายโยธิน  แสงจันทร์ 

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

สุวรรณ  หมื่นราษฎร์ 
พ.อ.อ.การะเวก  สีทา 
สีดา  จินดารัตน์ 
เพียง  ทองย้อย 
วีรยุทธ  ตันหยงธัชชัย 
ธวัชชัย  เซี่ยงฉิน 
นิพนธ์  สัตยารังสรรค์ 
วิชาญ   บุญมาก 
เสกสรร  สวยล้ า 
เสนีย์  ศิริพันธ ์
จ่าง  ใจกล้า 
ทองอินทร์  ถมทองค า              
ชลอ  แจ้งประจักษ์ 
หล่ า  ด้วงเอี๊ยก 
สมศักดิ์  ใจซื่อ 
ไร เข็มทอง 
บุญมี  พัดแก้ว                       
ณัฏฐนันท์  พานิช           
ประพันธ ์ ใจซื่อ 
พรวิมนต์  ทัศนสุวรรณ 
สุทัศน์  เสียงโสม 
สุชิน  ร าพึงจิตต์ 
พร้อย  ใจน้ า 
บุญปลูก  รามจุล 
โยธิน  แสงจันทร์ 
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ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

26 
27 
 

นายสุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
นายไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 

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

สุเทพ  เกิดสมบูรณ์ 
ไพฑูรย์  สุวรรณเล็ก 

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นายพยงค์  โตอาจ                        รองประธานสภา อบต.ทุ่งคอก             

2. นายนฤพล  ม่วงจาบ                      สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 8      

3. นายชา  สีนวล                            สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคอก หมู่ท่ี 10    

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายสุรพล  ตันกสิกิจ นายก อบต.ทุ่งคอก  สุรพล  ตันกสิกิจ 
2 นายอ านาจ  แซ่กัง รองนายก อบต.ทุ่งคอก อ านาจแซ่กัง 
3 นางกัญพรพัฒน์  แก้วตา นักจัดการท่ัวไป ช านาญการ กัญพรพฒัน์  แก้วตา 
4 นางสาวเรวดี  เกรียงไกร คนงานท่ัวไป เรวดี  เกรียงไกร 

             

                  เลขานุการตรวจสอบองค์ประชุม เวลา 09.30 น. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกมา

ประชุม  26 คน ไม่มา 3 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน ครบองค์ประชุม และเชิญนายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์ ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ประธานท่ีประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ท าความเคารพธงชาติและพระบรม

ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเปิดประชุมตามล าดับต่อไป และขออนุญาตต่อท่ีประชุมขอบันทึกการประชุม

แบบย่อ 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 

                  ท่านนายกฯ ท่านปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วขอเปิด 

                  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2562 วันท่ี 4 

พฤศจิกายน 2562 ครับ   

ประธาน            1. แจ้งอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

                      ต าบลทุ่งคอกสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2562 จนจบ  
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน            พนักงานส่วนต าบลทุ่งคอกขอโอนย้าย ขอเชิญเลขาฯ 

เลขาฯ               เรียนท่านสมาชิกฯ  

                       1.  ในเดือนท่ีผ่านมามีพนักงานส่วนต าบล ส.อ.นันทภพ  น้ าทิพย์ ต าแหน่ง นายช่างโยธา อาวุโส  

                        กองช่าง อบต.ทุ่งคอก ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน กองช่าง อบต.หัวนา  

                        อ.เดิมบางนางบวช ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี เห็นชอบแล้วเมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 แต่ขอให้ 

                        ชะลอไปก่อน รอการหารือ ก.อบต. (กลางก่อน) เนื่องจากการลดระดับ และหากหนังสือกลับมา 

                        ก็คงได้เดินทางประมาณมกราคม 2563 

                       2.  นางสาวพรเพ็ญ  แสนแก้ว ครูผู้ดูแลเด็ก ช านาญการ ศพด.อบต.ทุ่งคอก (ร.ร.วัดทุ่งเข็น) ขอโอน 

                       (ย้าย) ไปด ารงต าแหน่ง ครูช านาญการ ร.ร.บ้านโป่งประชาอุทิศ 3 ทม.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี รอมติ  

                       ก.ท.จ.ราชบุรี เมื่อมีมติก็ส่งให้ ก.อบต.จ.สุพรรณบุรีพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ประธาน             เมื่อคราวท่ีแล้วเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 

                       ประจ าปี พ.ศ.2562 วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร 

                       ส่วนต าบลทุ่งคอก เลขาฯได้ท าส าเนาให้แล้ว ขอเชิญท่านสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

                       หากมีจุดหนึ่งจุดใดไม่ถูกต้องก็เสนอขอแก้ไขได้ตลอดระยะเวลาการประชุม....(ไม่มี)...จึงขอมติ 

                      ท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม       ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกวิสามัญ สมัยท่ี  

                      2 ครั้งท่ี 1  ประจ าปี พ.ศ.2562 วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ( รับรอง 25 เสียง ไม่รับรอง  

                      0 เสียง ประธานงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 

- ไม่มี   - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เครื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มี   - 

ระเยียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธาน             จากเรื่องท่ีบรรจุไว้ในระเบียบวาระมี 3 เรื่อง 
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                       เรื่องท่ี 1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจ าปีงบประมาณ 2562 สืบเนื่องจากระเบียบ 
                       กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
                       (รวมท้ังแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561)  ตามเอกสารที่แจก ขอสรุปคร่าวๆดังนี้ 
                       ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นป ี2562  (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

                       แบบท่ี 1 การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการครบท้ัง  

                       18 ตัวชี้วัด 

                       แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานของ อปท.ตามรายละเอียดซึ่งอย่างน้อยให้มีการรายงานผล 

                       ปีละ 1 ครั้ง 

                       ในส่วนของผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามจ านวนและงบประมาณตามแผน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ปีที่ 1  2561 ปีที่ 2  2562 ปีที่ 3  2563 ปีที่ 4  2564 รวม 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

234 65,496,900 207 58,478,900 202 56,663,900 197 49,307,400 841 229,947,100 

2. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

10 730,000 10 720,000 10 720,000 10 720,000 40 2,890,000 

3. การพัฒนา
ด้านสังคม 

110 30,237,400 104 27,108,600 104 27,108,600 104 27,108,600 422 111,563,200 

4. การพัฒนา
เมืองและการ
บริการ 

67 6,072,000 66 4,935,000 66 4,935,000 66 4,935,000 265 20,877,000 

5.การพัฒนา
และอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15 1,420,000 16 3,820,000 16 3,820,000 16 3,820,000 63 12,880,000 

รวม 436 103,956,300 403 95,062,500 398 93,247,500 393 85,891,000 1,631 378,157,300 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 ต้ังแต่ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่

ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่

ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 

ที่การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่

มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

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

1.การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

103 49.76 16 7.73 - - - - - - 207 100 
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ต่อ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่

ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่

ยังไม่ได้ 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 

ที่การยกเลิก 

จ านวนโครงการที่

มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

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

2.การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

7 70.00 - - - - - - - - 10 100 

3. การพัฒนาสังคม 58 55.77 - - - - - - - - 104 100 

4. การพัฒนาด้าน

การเมือง การบริหาร 

32 48.48 1 0.96 - - - - - - 66 100 

5.การพัฒนาและ

อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

3 18.75 1 1.51 - - - - - - 16 100 

รวม 203 50.37 18 4.47 - - - - - - 403 100 

                หมายเหตุ จ านวนโครงการท่ีด าเนินการและท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการรวมเป็นโครงการท่ีปฏิบัติได้ 221 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.84      

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562  (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6,096,250 17.32 13,501,900 100 19,598,150 40.24 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 84,100 0.24 - - 84,100 0.17 

3. การพฒันาสังคม 23,597,346.40 67.03 - - 23,597,346.40 48.45 

4. การพัฒนาด้านการเมือง การ

บริหาร 

5,345,351.11 15.18 - - 5,345,351.11 10.98 

5.การพฒันาและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

79,280 0.23 - - 79,280 0.16 

รวม 35,202,327.51 100 13,501,900 100 48,704,227.51 100 

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

6. โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2562 
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โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ

แล้ว 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังมิได้

ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่

เบิกจ่ายไป 

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศDLTV 

- 

 

- 

 

/ 

 

/ 

- 

 

- 

790,000 

 

29,200 

790,000 

 

29,200 

 

ส่วนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

            1.  จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอกับการด าเนินงาน 

            2.  บุคลากรไม่เพียงพอและไม่ตรงต่อความต้องการในการด าเนินงาน 

            3.  พื้นท่ีกว้างขวางไม่อ านวยต่อการด าเนินงาน 

            4.   มีภาระหน้าท่ีเพิ่มมากขึ้น/ภารกิจถ่ายโอน 

            5.  ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีการเปล่ียนแปลงบ่อย 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี 

        ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

         1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.........องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก............................................... 

         2. วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน.....................ตุลาคม...2562.............................................................. 

         ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2562 

         3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 207 119 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 10 7 

3. การพัฒนาด้านสังคม 104 59 
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4. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 66 33 

5. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

   สิ่งแวดล้อม 

16 3 

รวม 403 221 

 

       ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 

        4. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ควร

ปรับปรุง 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 25.00% 71.88% 3.12% 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 25.63% 68.75% 5.62% 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 21.88% 75.00% 3.12% 

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กจิกรรม 18.12% 78.75% 2.50% 

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 25.00% 70.00% 5.00% 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 28.13% 68.75% 3.12% 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 26.87% 71.88% 1.25% 

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 21.88% 75.00% 3.12% 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 23.75% 75.00% 1.25% 

ภาพรวม 24.10% 72.78% 3.12f% 

         5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภาพรวม  8.39 

            ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ภาพรวม  8.12 

            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม ภาพรวม 8.51 

            ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ภาพรวม 8.32 

            ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภาพรวม 8.25 

             ส่วนรายละเอียดรายจ่ายต่างท่ีเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2562 ขอให้ดูตามเอกสาร 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมรับทราบ 
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                     2. ขอความเห็นชอบขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งท่ี 2/2562 จ านวน 1 โครงการ  
                     ต่อไปขอเชิญเลขาฯช้ีแจง 
เลขาฯ                ขอบคุณครับ  เรียนท่านประธาน ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                     ตามท่ีกองสวัสดิการสังคมฯ อบต.ทุ่งคอก ได้จัดสรรงบประมาณเบ้ียผู้พิการปีงบประมาณ 2560  
                     เพิ่มเติมจ านวน 19 ราย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณมาให้ 19 ราย 
                     ดังกล่าวเมื่อเดือนกันยายน 2562 จ านวน 196,000 บาท ซึ่งเป็นรายจ่ายนอกปีงบประมาณและ 
                     มีข้ันตอนต่างๆบางรายยังอยู่บางรายเสียชีวิตแล้วเงินดังกล่าวก็จะตกแก่ทายาทจะต้องมีการตรวจสอบ 
                     ความถูกต้องให้เรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ก าหนดเสียก่อน กองสวัสดิการสังคมฯได้ด าเนินการตาม 
                     ขัน้ตอนเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกได้ท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
                     สุพรรณบุรีแล้วตามหนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ี สพ 0023.4/18941 ลงวันท่ี 24กันยายน 2562 และ 
                     หนังสืออ าเภอสองพี่น้องท่ี 0023.12/1442 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2562  อาศัยอ านาจตามระเบียบ 
                     กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
                     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 4 และค าส่ังกระทรวงมหาดไทย  
                     ท่ี 181/2548 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2548 อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ยกเว้นการปฏิบัติ 
                     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และ 
                     การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 เพื่อใช้เงินสะสม 
                     ไปจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิตามท่ีได้รับจัดสรรได้ตามท่ีขอ 
                      สถานะการคลัง  ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 

                       อบต.ทุ่งคอก เงินสะสมมีท้ังส้ิน  19,166,632.41  บาท   

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

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

                       รวมท่ีต้องกันไว้                                                           จ านวน       11,499,600   บาท 

                       คงมีเงินสะสมท่ีสามารถใช้ได้                                           จ านวน     7,667,032.44   บาท 

                        1.  ขอจ่ายขาดเงินสะสมครั้งท่ี 1/2563  จ านวน   4,081,000 บาท 

                        คงเหลือเงินสะสมหลังจากขอกันไว้ จ านวน 11,499,600   บาท  และหักจ่ายขาดเงินสะสมครั้งท่ี  

                        1/2563  จ านวน  4,081,000 บาท  เหลือจ านวน  3,586,032.44  บาท 

                        2.  ขอจ่ายขาดเงินสะสมครั้งท่ี 2/2563  เป็นเงินค่าเบ้ียยังชีพผู้พิการเพิ่มเติม จ านวน  196,000  

                        บาท 

                        คงเหลือเงินสะสมท้ังส้ิน 3,390,032.44 บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 
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ประธาน               เลขาได้ช้ีแจงแล้วขอกันเงินไว้ตามเดิมแล้ว ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ....(ไม่มี)... 

                          ประธานจึงให้เลขาฯตรวจสอบองค์ประชุม..(องค์ชุม 26 คน)   

                              ท่านสมาชิกท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อน ามาจ่ายเป็นเงินเบ้ียผู้พิการปีงบประมาณ  
                          2560 เพิ่มเติมจ านวน 19 ราย ดังกล่าว  จ านวน 196,000 บาท อาศัยอ านาจตามระเบียบ 
                        กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
                         ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ4 และค าส่ังกระทรวง  
                        มหาดไทย ท่ี 181/2548 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2548 อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  
                        ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงินการ 
                        เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
                        ข้อ 89 เพื่อใช้เงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิตามท่ีได้รับจัดสรรได้ตามท่ีขอ 
                        ได้โปรดยกมือครับ  
มติท่ีประชุม           ท่ีประชุมมีมติเห็นควรอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจ านวน 196,000 บาท เพื่อน ามาจ่ายเป็นเงินเบ้ีย 
                         ผู้พิการปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมจ านวน 19 ราย ดังกล่าว ได้ 

              (สมาชิกเห็นชอบ 25 คน ประธานงดออกเสียง)  

ประธาน               เรื่องท่ี 3  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งท่ี1ขอเชิญเลขาฯ 

เลขาฯ                 เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกได้ 

                         จัดท าโครงการคัดแยกขยะ แต่มีขยะพิษของหมู่บ้านต่างๆมีปริมาณมากต้องน าไปท าลายตาม 

                         กรรมวิธีท่ีถูกต้องซึ่งหน่วยงานท่ีรับขยะพิษเราไปท าลายคือเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในการนี้ 

                         กองสาธารณสุขแจ้งว่าไม่มีเครื่องช่ังน้ าหนักท่ีจะใช้สอบทานก่อนส่งไปท าลายในอัตรากิโลกรัมละ 

                         25 บาท จึงขอโอนงบประมาณมาต้ังเป็นรายจ่ายใหม่โดยขอโอนงบประมาณจากงบบุคลากร  

                         หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า รายการเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลจ านวน 12,300 บาท  

                         มาต้ังจ่ายในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องช่ัง 

                         น้ าหนักระบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัมจ านวน 1 เครื่องรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายหลังโอน  

                         การโอนครั้งนี้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 

                         งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 ข้อ 27 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 

ประธาน              เลขาได้ช้ีแจงแล้ว ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็เชิญ....(ไม่มี)...ประธานจึงให้เลขาฯตรวจสอบองค์ 

                        ประชุม..(องค์ชุม 26 คน)   

                             สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณครั้งท่ี  1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก 
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                         จากงบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า รายการเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลจ านวน 

                         12,300 บาท มาต้ังจ่ายในงบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ 

                         การเกษตร  เครื่องช่ังน้ าหนักระบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัมจ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,300 

                         บาท ได้โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม          ท่ีประชุมมีมติเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณจากจากงบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 

                         ประจ า รายการเงินเดือนพนกังานส่วนต าบลจ านวน 12,300 บาท มาต้ังจ่ายในงบลงทุน หมวด 

                         ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  เครื่องช่ังน้ าหนักระบบดิจิตอล ขนาด  

               300 กิโลกรัมจ านวน 1 เครื่อง เป็นเงนิ 12,300 บาท ได้  (สมาชิกเห็นชอบ 25 คน ประธาน 

              งดออกเสียง)  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่นๆ 

ประธาน             ขอเชิญเลขาฯช้ีแจง 

เลขาฯ                1.  เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีข้ึนในปีหน้า (2563) 

                        2.  งานวันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก วันกษัตริย์โลก 5 ธันวาคม คณะรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย 

                       ยังไม่แจ้งมาน่าจะมีกิจกรรมต้องท า ความคืบหน้าเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบ 

                        3.  รายรับ-รายจ่าย อบต.ปีงบประมาณ 2562 

                       มีเงินสะสม (เดิม)                                                     มีอยู่ท้ังส้ิน    10,610,681.66  บาท 

                       ปีงบประมาณ 2562 มีรายรับ                                         จ านวน      67,591,801.58  บาท 

                        (ต่ ากว่าประมาณการ 500,000 บาทเศษ) 

                       ปีงบประมาณ 2562 มีรายจ่าย                                        จ านวน      57,525,975.99  บาท 

                       รายรับสูงกว่ารายจ่าย                                                   จ านวน      10,065,825.59  บาท 

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

                       ตกเป็นเงินสะสม                                                         จ านวน        8,555,951.75  บาท 

                        รวมอบต.ทุ่งคอก มีเงินสะสม                                          มีอยู่ท้ังส้ิน  19,166,632.41  บาท 

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

                      รวม อบต.ทุ่งคอกมีเงินทุนส ารองเงินสะสม                            มีอยู่ท้ังส้ิน  28,811.551.47  บาท 

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

                       เงินสะสมมีท้ังส้ิน  19,166,632.41  บาท   

มติท่ีประชุม        ท่ีประชุมรับทราบ 
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                         4.  การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดทุ่งเข็น 

                         ขอเชิญทุกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมมีการประกวดนางนพมาศ เป็นงานในหน้าท่ีพวกเราต้องช่วยกัน 

                         งดกระทงท่ีท าจากโฟมนายอ าเภอฝากก าชับมาว่าเป็นนโยบายจังหวัดสุพรรณบุรี 

                         5.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับสมัครวิ่งเพื่อการกุศลท่ีสระบ้านโพธิ์ ต าบลบ้านโพธิ์  

                         อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. หมดเขตสมัคร 31 ตุลาคม  

                          2562  มี 3 ประเภท  

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

                           2.   FUN RUN 5 กม ค่าสมัคร 200 ค่าเส้ือ 200 

                           3.   ระยะ 10.5 กม  ค่าสมัคร 200 ค่าเส้ือ 200  (แบ่งตามช่วงอายุ) 

                         6.  การท ากิจกรรมเทิดพระเกียรติ 904 ท้องถิ่นต้องท าเดือนละครั้งการกระท าต้องสมพระเกียรติ 

                        เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จให้ทอดหมวกและผ้าพันคอออกก่อนไปท าส่ิงใด ท้องถิ่นก็ต้องท าใคร 

                        ท่ียังไม่ได้สมัครให้ไปสมัครได้ท่ีห้องปกครองอ าเภอ 1-9 ของทุกเดือนใช้บัตรประชาชนใบเดียว เมื่อ 

                        ได้หมวกได้ผ้าพันคอมาจะได้เหมือนๆกันท่ีประชุมก าหนดทุกวันศุกร์ส้ินเดือนเวลา 09.00 น. เป็น 

                        วันท ากิจกรรม 

                         7.  ท้องถิ่นอ าเภอแจ้งว่าผู้ใดจะขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศต้องท าเรื่องล่วงหน้าไมน่้อยกว่า  

                         15 วัน มิฉะนันหากจังหวัดอนุญาตไม่ทันแล้วเดินทางจะมีความผิดได้ท้ังสมาชิกและพนักงาน ถ้า 

                         ภายในประเทศสมาชิกก็ขออนุญาตประธานสภาฯ รองนายกฯ เลขาพนักงานขออนุญาตนายกฯ  

                         ประธานสภาฯ นายกฯ ขออนุญาตนายอ าเภอ 

                         8.  อ าเภอสองพี่น้องได้แบ่งหน้าท่ีปลัดอ าเภอใหม่ในส่วนปลัดอ าเภอผู้ประสานงานต าบลทุ่งคอก 

                         คือ นายปิยะพงศ์  จันทร์อนันต์ ปลัดอ าเภอช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง 

                         (ป.อาวุโส) ย้ายมาใหม่จาก อ.บางปลาม้า  ส่วนนายอ าเภอไปแน่รอค าส่ังระหว่างปลัดจังหวัดกับ 

                         ย้ายอ าเภอเพราะอยู่มา 5 ปีแล้ว 

                          9.  กระทรวงมหาดไทยเตรียมการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมจัดพิธีพระราชทานพระ 

                          บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน่าจะ 

                         ประมาณเดือนธันวาคมของเราท้ังส่วนราชการและครัวเรือนต่างๆประมาณ 3,000 กว่า 

                         10.  คดีศาลปกครองท่ีหมู่ 12 ยังไม่จบผู้ร้องไปร้องคัดค้านไว้ก็คงต้องอกีระยะหนึ่งเพราะเป็นสิทธิ 
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                      ท่ีเขาจะอุทธรณ์ได้แต่เราก็สบายใจเพราะตุลาการศาลปกครองกลางลงความเห็นมาแล้วไปถึงศาล 

                      ปกครองสูงสุดก็คงท านองเดียวกัน ส่วนท่ีหมู่ท่ี 5 ก็ทราบว่าข้ึนศาลกันวันนี้ก็ปล่อยเขาไปส่วนท่ี 

                      เกี่ยวข้องกับเราอัยการ และ ปปช.ยังไม่เรียกก็รอไปก่อน 

นายกฯ             เรื่องขยะฝากสมาชิกทุกท่านท าเป็นตัวอย่างด้วย และขยะอันตรายก็มากแล้วต้องส่งไปก าจัดแล้ว 

                      เช่นเดียวกับท่ีเราไปดูงานท่ีเชียงรายต้องขนมาท าลายท่ีสมุทรปราการ ก็มีค่าใช้จ่ายตันละ 25,000  

                      บาท 

                      ส่วนเรื่องงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเป็นหน้าท่ีของเราของท้องถิ่นมิใช่หน้าท่ีผู้ใหญ่บ้านเขาแต่ 

                      เราไปปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากเขาได้ 

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

                        ปิดประชุมเวลา 11.50 น. 

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

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                  (ลงช่ือ)                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม    

                                                             (  นายประพันธ์  ใจซื่อ  )                                                    

                                                   (ลงช่ือ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม      

                                                             ( นายสุทัศน์  เสียงโสม  )    

                                                  (ลงช่ือ)                                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                            (  นายเสกสรร  สวยล้ า   ) 

                                          ตรวจแล้วถูกต้อง 

 

 

                                     (นายสุวรรณ  หมื่นราษฎร์) 

                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 



 

 

 

 
 

 


