
 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ที ่               / ๒๕63                 วันที่ 12 มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 
2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เรียน  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  

  ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่  73/2563  ลงวันที่  5 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตร หมู่ 17 บ้าน
ต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีอำนาจหน้าที่ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง นั้น 

 

  ในการนี้จึงขอเชิญขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง
พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 13 มีนาคม 
2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง โดยพร้อมเพรียงกัน   
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายสุนัน  เทียบเพชร) 

 ผู้อำนวยการกองช่าง 
                                                    ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ที ่         / ๒๕63                    วันที่  13  มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 

เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตร หมู่ 
17 บ้านต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................. 
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทองผ่านปลัดเทศบาล 

  ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 73/2563  เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้
ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง เลขที่ 16/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ในการนี้ นายเฉลิม  ทรายงาม ผู้รับ
จ้างได้มีหนังสือแจ้งลงปฏิบัติงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม  
3 ช่วง ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ในวงเงิน 86,500.-บาท 
(แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาท) เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2563 ในส่วนนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีการออก
ตรวจหน้างานแล้ว พบว่าได้มีการลงงานดำเนินการก่อสร้างอย่างรวดเร็ว พบว่ามีการเทลูกรังแล้วบางส่วน และ
ดำเนินการไปได้มากพอสมควรมีการทำงานอย่างต่อเนื่องดี นั้น 

  ในการนี้จึงขอเชิญขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุม เพ่ือพิจารณาในเรื่องนี้
และขอรายงานสรุปผลการประชุม มติที่ประชุมมีความเห็นว่า ผู้รับจ้างรีบเข้าดำเนินการดีมาก ซ่ึงผู้รับจ้างมีการเท
ลูกรังแล้วบางส่วน และดำเนินการไปได้มากพอสมควรมีการทำงานอย่างต่อเนื่องหากแล้วเสร็จประชาชนจะได้
สัญจรเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรได้สะดวก จึงเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                                    (นายสุนัน  เทียบเพชร) 

                                                                      ประธานกรรมการฯ 
 

ความเห็นปลัดเทศบาล
.............................................................. ................................................................................................  
 

                                                              (ลงชื่อ)............................................... 
                                                                (นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์) 

                           ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
 

ข้อสั่งการนายกเทศมนตรี
........................................................................................... ................................................................ 
 

                                                               (ลงชือ่)............................................... 
                                                                         (นายสมพงษ์  ยอดวงศ์) 
                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง 
 



 

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม 

 (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คร้ังที่ 1 /2563  

วันที่  13  มีนาคม  2563   เวลา 13.00 น. 
 ณ  กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง 

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุนัน เทียบเพชร ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

 ประธานกรรมการ 

8 นางสาวอมร ถนอมสัตย์ 

 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญ
การ 

 กรรมการ 

7 ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์  ปรีชา 
 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

 

 กรรมการและ
เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบัณฑิต  เสมา นายช่างโยธาชำนาญงาน  ผู้ควบคุมงาน 

 

2 นายอภิวัฒน์ ยวงสุวรรณ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 

 

 ผู้ควบคุมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระการประชุม  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม  
(จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

คร้ังที่ 1 /2563  
วันที่   13  มีนาคม  2563   เวลา 13.00 น. 
 ณ  กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

********************************************************************************* 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
3.1 การติดตามการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร 
หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม 

 (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คร้ังที่ 1 /2563  

วันที่  13  มีนาคม  2563   เวลา 13.00 น. 
 ณ  กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง 

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุนัน เทียบเพชร ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

นายสุนัน ประธานกรรมการ 

8 นางสาวอมร ถนอมสัตย์ 

 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญ
การ 

นางสาวอมร กรรมการ 

7 ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์  ปรีชา 
 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

 

ว่าท่ีร.ต.ณันทวัฒน์   กรรมการและ
เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบัณฑิต  เสมา นายช่างโยธาชำนาญงาน นายบัณฑิต   ผู้ควบคุมงาน 

 

2 นายอภิวัฒน์ ยวงสุวรรณ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 

 

นายอภิวัฒน์ ผู้ควบคุมงาน 

 

 

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี- 

 

ผู้ร่วมประชุม  2  คน 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.  

 

นายสุนัน เทียบเพชร ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง  ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เป็นประธานกรรมการในการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

 

นายสุนัน เทียบเพชร   ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทองที่ 73/2563 
ลงวันที่  5 มีนาคม 2563  แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน
สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม  (จ่ายขาดเงิน
สะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  งบประมาณ 86,500.-บาท เพ่ือให้เป็นไปตาม 

                         
 

                                                                                                                         ระเบียบ... 



-2- 

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ได้เชิญคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุม เพ่ือติดตามและดำเนินการตรวจรับพัสดุ 
ว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นใด  ลำดับต่อไป ขอเชิญ ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์  ปรีชา กรรมการ
และเลขานุการ ได้มอบเอกสารให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมแจ้งรายละเอียด
ให้กับคณะกรรมการทุกท่านทราบ ครับ 

 

ที่ประชุม    รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

 

ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์ ปรีชา ไม่มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก ครับ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

3.1 การติดตามการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่
การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์ ปรีชา เรียน คณะกรรมการทุกท่าน ตามเอกสารที่ท่านได้รับ ให้กรรมการทุกท่านพิจารณา 
เอกสารที่ท่านได้รับร่วมกันพิจารณาตามสัญญาจ้างเลขที่ 16/2563 ลงวันที่ 5 
มีนาคม 2563 ได้ตกลงจ้าง นายเฉลิม  ทรายงาม เป็นผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพื้นท่ีการเกษตร บ้านต้อนอุดม หมู่ 17      
ช่วงที่ 1 สายช่วงจากถนนลาดยาง (บ้านเขว้า - โนนจาน) ไปหนองเรือ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,200    
ช่วงท่ี 2 สายไปป่าเก็บเห็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร  
ช่วงที่ 3 สายไปหนองแหว่ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร และปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน ช่วงบ้านสารวัตรกำนัน กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 

โดยลงลูกรังผิวถนน หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ (บางตอน) ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อย งบประมาณ 
86,500.-บาท  และผู้รับจ้างได้แจ้งหนังสือเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
พ้ืนที่การเกษตร บ้านต้อนอุดม หมู่ 17  ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยมีกำหนดงาน
แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นั้น ขอให้คณะกรรมการฯพิจารณาตามเอกสารหนังสือที่ได้รับ
อย่างละเอียด และขอเรียนช่างผู้ควบคุมงาน ชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญ ครับ 

 

นายบัณฑิต  เสมา เรียนคณะกรรมการฯทุกท่าน ตามหนังสือที่ได้รับจากผู้รับจ้าง ได้แจ้งเข้าดำเนินงานใน
วันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยมีกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 15 วัน ผมจะเข้าไปเพ่ือ
ควบคุมงานให้ได้ตามสัญญา จะแจ้งให้คณะกรรมตรวจรับพัสดุออกติดตามในทันที่ ครับ 

 

 

 

 

                                                                                                                   นางสาวอมร... 
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นางสาวอมร ถนอมสัตย์  เรียน คณะกรรมการฯทุกท่าน  ดิฉันมีความเห็นว่าตามสัญญาจะมีนำลูกรังลงผิวถนน     
เป็นช่วงทั้งหมด 3 ช่วง  กรณี  ผู้รับจ้างดำเนินการช่วงใดช่วงหนึ่งหรือบางช่วง   ขอให้ผู้
ควบคุมงานแจ้งกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อติดตามและดำเนินการตรวจรับพัสดุ ทุกครั้ง 
ค่ะ  
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

นายสุนัน เทียบเพชร จากการความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกท่าน จะติดตามความคืบหน้าอีก
ครั้ง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการนำลูกรังมาตามสัญญาจ้าง และขอขอบคุณคณะกรรมการ 
ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มาก ครับ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  

  -ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา 14.15 น. 

 

                          (ลงชื่อ)............................................ 
                                          (ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์  ปรีชา) 
                            ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                                                          กรรมการฯและเลขานุการ 

 

                                                                 (ลงชื่อ)............................................... 
                                             (นายอภิวัฒน์ ยวงสุวรรณ) 
                                                             ผูช้่วยช่างเขียนแบบ 

                                                           ผู้ควบคุมงาน  

 

                                                                 (ลงชื่อ)............................................... 
                                                                          (นางสาวอมร  ถนอมสัตย์) 
                                                                            นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
                                                                                   กรรมการฯ 

 

                                                       (ลงชื่อ)...........................................                   
                                               (นายบัณฑิต  เสมา) 
                                                  นายช่างโยธาชำนาญงาน 

              ผู้ควบคุมงาน  

 

                (ลงชื่อ).................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

              (นายสุนัน  เทียบเพชร) 

             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
          ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

 

 



ภาพการประชุม โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร  
หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ค่าดำเนินการโครงการ 86,500.-บาท วันที่ 13 มีนาคม 2563 

******************** 

 

 
 

 
 

  รับรองภาพถ่าย 

 

  (ลงชื่อ)............................................ 
    (ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์  ปรีชา) 

   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

      กรรมการฯและเลขานุการ 
 



   

   

                                                       บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ที ่               / ๒๕63                วันที่ 16 มีนาคม  พ.ศ.๒๕63 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 
2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เรียน  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  

  ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 73/2563  เรื่อง แต่งตั่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้
ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีอำนาจหน้าที่ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง นั้น 

 

  ในการนี้จึงขอเชิญขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง
พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 17 มีนาคม 
2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง โดยพร้อมเพรียงกัน   
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายสุนัน  เทียบเพชร) 

  ผู้อำนวยการกองช่าง 
                                                      ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ที ่         / ๒๕63                    วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 

เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตร หมู่
17 บ้านต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................. 
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทองผ่านปลัดเทศบาล 

  ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่ 73/2563  เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้
ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง เลขท่ี 16/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ในการนี้ นายเฉลิม  ทรายงาม ผู้รับ
จ้างได้มีหนังสือแจ้งลงปฏิบัติงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อมอุดม  
3 ช่วง ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ในวงเงิน 86,500.-บาท 
(แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาท) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ในส่วนนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีการออก
ตรวจหน้างานแล้ว พบว่าได้มีการลงงานดำเนินการก่อสร้างอย่างรวดเร็ว พบว่ามีการเทลูกรังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และมีการทำงานอย่างต่อเนื่องดี นั้น 

  ในการนี้จึงขอเชิญขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ประชุม เพ่ือพิจารณาในเรื่องนี้
และขอรายงานสรุปผลการประชุม มติที่ประชุมมีความเห็นว่า ผู้รับจ้างรีบเข้าดำเนินการดีมาก ซ่ึงผู้รับจ้างมีการเท
ลูกรังแล้วบางส่วน และดำเนินการไปได้มากพอสมควรมีการทำงานอย่างต่อเนื่องหากแล้วเสร็จประชาชนจะได้
สัญจรเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรได้สะดวก จึงเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                                    (นายสุนัน  เทียบเพชร) 

                                                                      ประธานกรรมการฯ 
 

ความเห็นปลัดเทศบาล
.............................................................. ................................................................................................  
 

                                                              (ลงชื่อ)............................................... 
                                                                (นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์) 

                           ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
 

ข้อสั่งการนายกเทศมนตรี
........................................................................................... ................................................................ 
 

                                                               (ลงชือ่)............................................... 
                                                                         (นายสมพงษ์  ยอดวงศ์) 
                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง 



 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม 

(จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คร้ังที่ 2 / 2563 

วันที่  17  มีนาคม  2563   เวลา 10.00 น. 
ณ  กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง 

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุนัน เทียบเพชร ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

 ประธานกรรมการ 

8 นางสาวอมร ถนอมสัตย์ 

 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้  กรรมการ 

7 ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์  ปรีชา 
 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

 

 กรรมการและ
เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบัณฑิต  เสมา นายช่างโยธาชำนาญงาน  ผู้ควบคุมงาน 

 

2 นายอภิวัฒน์ ยวงสุวรรณ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 

 

 ผู้ควบคุมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม 

(จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คร้ังที่ 2 / 2563 

วันที่   17  มีนาคม  2563   เวลา 10.00 น. 
ณ  กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

********************************************************************************* 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
3.1 ติดตามความคืบหน้าโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตร หมู่ 17 บ้าน
ต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลทุ่งทอง 
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณดำเนินการ 86,500.- บาท 

  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม 

(จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คร้ังที่ 2 / 2563 

วันที่  17  มีนาคม  2563   เวลา 10.00 น. 
ณ  กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง 

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุนัน เทียบเพชร ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

นายสุนัน ประธานกรรมการ 

8 นางสาวอมร ถนอมสัตย์ 

 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นางสาวอมร กรรมการ 

7 ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์  ปรีชา 
 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

 

ว่าที่ร.ต.ณันท
วัฒน์   

กรรมการและ
เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบัณฑิต  เสมา นายช่างโยธาชำนาญงาน นายบัณฑิต   ผู้ควบคุมงาน 

 

2 นายอภิวัฒน์ ยวงสุวรรณ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 

 

นายอภิวัฒน์ ผู้ควบคุมงาน 

 

 

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี- 

 

ผู้ร่วมประชุม  2  คน 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  

นายสุนัน เทียบเพชร ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง  ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เป็นประธานกรรมการในการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

นายสุนัน เทียบเพชร   ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทองที่ 73/2563 
ลงวันที่  5 มีนาคม 2563  แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน
สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม  (จ่ายขาดเงิน
สะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  งบประมาณ 86,500.-บาท เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ได้เชิญคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุม เพ่ือติดตามและดำเนินการตรวจรับพัสดุ                

                                                                                                          
 

                                                                                                            ว่าได้ดำเนินการ... 
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ว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นใด  ลำดับต่อไป ขอเชิญ ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์  ปรีชา กรรมการ
และเลขานุการ ได้มอบเอกสารให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมแจ้งรายละเอียด
ให้กับคณะกรรมการทุกท่านทราบ ครับ 

 

ที่ประชุม    รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

ครั้งที่ 1/ 2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 

 

นายสุนัน เทียบเพชร   สำหรับระเบียบวาระท่ีสองนี้ขอเชิญกรรมการและเลขานุการได้ดำเนินการอ่านรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ขอให้
คณะกรรมการพิจารณาขอเชิญครับ  
 

ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์ ปรีชา เรียนกรรมการทุกท่าน ขอให้ทุกท่านตรวจสอบเอกสารสำเนารายงานการประชุมครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่มีอยู่ในมือท่านเพ่ือพิจารณาไปพร้อมกันเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาครับ 

 

ที่ประชุม รับฟังการอ่านรายงานการประชุมพร้อมทั้งพิจารณาตามเอกสารเป็นระยะเวลา
พอสมควร 

 

นายสุนัน เทียบเพชร   ตามท่ีเลขานุการได้ดำเนินการอ่านรายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2563 เมื่อวันที่ 13 
มีนาคม 2563 ให้คณะกรรมการได้รับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีท่านใดสงสัยหรือมี
ความประสงค์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนใดหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/ 2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ครับ 

 

ที่ประชุม เห็นชอบ การประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่ 1/ 2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

 

3.1 การติดตามการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่
การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

นายสุนัน เทียบเพชร ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 16/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ได้ตกลงจ้าง นายเฉลิม  
ทรายงาม เป็นผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตร บ้านต้อนอุดม หมู่ 
17      
ช่วงที่ 1 สายช่วงจากถนนลาดยาง (บ้านเขว้า - โนนจาน) ไปหนองเรือ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,200    
ช่วงที่ 2 สายไปป่าเก็บเห็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร  
ช่วงที่ 3 สายไปหนองแหว่ กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร และปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน ช่วงบ้านสารวัตรกำนัน กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 

โดยลงลูกรังผิวถนน หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ชว่งเป็นหลุมเป็นบ่อ (บางตอน) ปริมาตร 

          /ลูกรัง... 
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ลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อย  งบประมาณ 
86,500.-บาท  (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในส่วนนี้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุได้มีการออกตรวจหน้างานมาแล้ว พบว่าได้มีการลงงานแล้วในบางส่วน ต่อไปเรียน
เชิญช่างผู้ควบคุมงานชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญครับ 

 

นายบัณฑิต  เสมา เรียนคณะกรรมการทุกท่าน ตามหนังสือลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 จากผู้รับจ้าง ในการ
แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม 
ทั้งหมด 3 ช่วง พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อยนั้น ทางผู้รับจ้างได้ลงและเข้า
ดำเนินการเกือบแล้วเสร็จแล้วครับ 

 

นางสาวอมร ถนอมสัตย์  เรียนคณะกรรมการฯทุกท่าน จากท่ีดิฉันได้ออกเห็นหน้างานว่าตามสัญญาจะมีการลง
ลูกรังผิวถนนเป็นช่วงทั้งหมด 3 ช่วง พบว่ามีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
คะ และมีการดำเนินการเกือบแล้วเสร็จแล้ว ซ่ึงจากการสุ่มตรวจความหนาของถนน 
พบว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีกำหนดตามแบบ คือ 0.10 เมตรคะ 

 

นายสุนัน เทียบเพชร จากการความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกท่าน มีความเห็นผู้รับจ้างลงงาน
แล้ว มีการดำเนินงานเกือบแล้วเสร็จ ซ่ึงถือว่าเป็นการดีที่จะได้ให้ประชาชนสัญจรไป-มา 
ได้สะดวก และทันต่อการเบิกจ่ายตามที่กำหนดครับ และกระผมขอขอบคุณคณะ
กรรมการฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มากครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  

  -ไม่มี- 

 

ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 

 

            (ลงชื่อ).....................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                        (ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์  ปรีชา) 
              ตำแหน่ง ผู้ช่วยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                          กรรมการและเลขานุการ 

 

 

                                                    (ลงชื่อ)............................................... 
                                                            (นายอภิวัฒน์ ยวงสุวรรณ) 
                                                    ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 

                                                                 ผู้ควบคุมงาน  

 

 

                                                     (ลงชื่อ)............................................... 
                                                             (นางสาวอมร  ถนอมสัตย์) 
                                                        ตำแหน่ง นกัวิชาการจัดเก็บรายได้ 
                                                                      กรรมการฯ 
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                                            (ลงชื่อ)...........................................                   
                                    (นายบัณฑิต  เสมา) 
                                  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน 

                     ผู้ควบคุมงาน  

 

 

                  
                                                (ลงชื่อ).....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                            (นายสุนัน   เทียบเพชร) 

                                                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
                                                       ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพการลงหินลูกรัง หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม  
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

วันที่ 17 มีนาคม 2563 

**************** 

 

 
 

 
 

 

รับรองภาพถ่าย 

 

(ลงชื่อ)............................................ 
(ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์  ปรีชา) 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กรรมการฯและเลขานุการ 

 

 



 

 

  บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ที ่               / ๒๕63                 วันที่   19  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 
2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เรียน  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  

  ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่  73/2563  ลงวันที่  5 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตร หมู่ 17 บ้าน
ต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีอำนาจหน้าที่ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง นั้น 

 

  ในการนี้จึงขอเชิญขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง
พ้ืนที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันที่ 20 มีนาคม 
2563 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ณ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง โดยพร้อมเพรียงกัน   
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายสุนัน  เทียบเพชร) 

  ผู้อำนวยการกองช่าง 
                                                      ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เทศบาลตำบลทุ่งทอง  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ที ่         / ๒๕63                    วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63 

เรื่อง  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตร หมู่ 
17 บ้านต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .............................................................................................................. 
 

เรียน  เรียนนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง ผ่านปลัดเทศบาล 

  ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทอง ที่  73/2563  ลงวันที่  5 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตร หมู่ 17 บ้าน
ต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาจ้าง เลขที่ 16/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 
2563 ในการนี้ นายเฉลิม  ทรายงาม ผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งลงปฏิบัติงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่
การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อมอุดม 3 ช่วง ภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ ในวงเงิน 86,500.-บาท (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาท) เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2563 ในส่วนนี้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีการออกตรวจหน้างานแล้ว พบว่าได้มีการลงงานดำเนินการเทลูกรังครับทั้งหมด 
จำนวน 3 ช่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

  ในการนี้เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุม 
เพ่ือพิจารณาในเรื่องนี้และขอรายงานสรุปผลการประชุม มติที่ประชุมมีความเห็น ว่าผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ
และมีเอกสารที่เก่ียวข้องครบถ้วน จึงเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป ตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

                                                                     ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                                    (นายสุนัน  เทียบเพชร) 

                                                                      ประธานกรรมการฯ 
 

ความเห็นปลัดเทศบาล
............................................................................................................................. ................................. 
 

                                                              (ลงชื่อ)............................................... 
                                                                (นางสาวนทกร  สัญญาอริยาภรณ์) 

                           ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
 

ข้อสั่งการนายกเทศมนตรี
...........................................................................................................................................................  
 

                                                               (ลงชือ่)............................................... 
                                                                         (นายสมพงษ์  ยอดวงศ์) 
                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง 
 



 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม 

(จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คร้ังที่ 3 /2563 

วันที่  20  มีนาคม  2563   เวลา 11.00 น. 
ณ  กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง 

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุนัน เทียบเพชร ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

 ประธานกรรมการ 

8 นางสาวอมร ถนอมสัตย์ 

 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญ
การ 

 กรรมการ 

7 ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์  ปรีชา 
 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

 

 กรรมการและ
เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบัณฑิต  เสมา นายช่างโยธาชำนาญงาน  ผู้ควบคุมงาน 

 

2 นายอภิวัฒน์ ยวงสุวรรณ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 

 

 ผู้ควบคุมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม 

(จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คร้ังที่ 3 /2563 

วันที่   20  มีนาคม  2563   เวลา 11.00 น. 
ณ  กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง 

********************************************************************************* 

 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
3.1 ติดตามความคืบหน้าโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตร หมู่ 17 บ้าน
ต้อนอุดม (จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตำบลทุ่งทอง 
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณดำเนินการ 86,500.- บาท 

  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม 

(จ่ายขาดเงินสะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
คร้ังที่ 3 /2563 

วันที่  20  มีนาคม  2563   เวลา 11.00 น. 
ณ  กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง 

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุนัน เทียบเพชร ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

นายสุนัน ประธานกรรมการ 

8 นางสาวอมร ถนอมสัตย์ 

 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นางสาวอมร กรรมการ 

7 ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์  ปรีชา 
 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

 

ว่าที่ร.ต.ณันท
วัฒน์   

กรรมการและ
เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบัณฑิต  เสมา นายช่างโยธาชำนาญงาน นายบัณฑิต   ผู้ควบคุมงาน 

 

2 นายอภิวัฒน์ ยวงสุวรรณ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 

 

นายอภิวัฒน์ ผู้ควบคุมงาน 

 

 

 

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี- 

 

ผู้ร่วมประชุม  2  คน 

 

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.  

นายสุนัน เทียบเพชร ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งทอง  ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เป็นประธานกรรมการในการดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

นายสุนัน เทียบเพชร   ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งทองที่ 73/2563 
ลงวันที่  5 มีนาคม 2563  แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน
สำหรับการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังพื้นท่ีการเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม (จ่ายขาดเงิน
สะสม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 86,500.-บาท เพ่ือให้กราตรวจรับ
พัสดุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อบ จึงได้เชิญคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุม เพ่ือติดตาม 

 

/และดำเนิน... 
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และดำเนินการของพัสดุ มีปัญหาอุปสรรคใดหรือไม่ในการดำเนินโครงการ ครับ 

                                                                                                                                        
ที่ประชุม    รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

ครั้งที่ 2/ 2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 

 

นายสุนัน เทียบเพชร   สำหรับระเบียบวาระท่ีสองนี้ขอเชิญกรรมการและเลขานุการได้ดำเนินการอ่านรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่ 2/ 2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ขอให้
คณะกรรมการพิจารณาขอเชิญครับ  
 

ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์ ปรีชา เรียนกรรมการทุกท่าน ขอให้ทุกท่านตรวจสอบเอกสารสำเนารายงานการประชุมครั้งที่ 
2/ 2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่มีอยู่ในมือท่านเพ่ือพิจารณาไปพร้อมกันเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาครับ  

 

ที่ประชุม รับฟังการอ่านรายงานการประชุมพร้อมทั้งพิจารณาตามเอกสารเป็นระยะเวลา
พอสมควร 

 

นายสุนัน เทียบเพชร   ตามท่ีเลขานุการได้ดำเนินการอ่านรายงานการประชุมครั้งที่ 2/ 2563 เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2563 ให้คณะกรรมการได้รับฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีท่านใดสงสัยหรือมี
ความประสงค์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนใดหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/ 2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ครับ 

 

ที่ประชุม เห็นชอบ การประชุมครั้งที่แล้ว ครั้งที่ 2/ 2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

 

3.1 ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ 

 

นายสุนัน เทียบเพชร ตามสัญญาจ้างเลขท่ี 15/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ได้ตกลงจ้าง นายเฉลิม  
ทรายงาม เป็นผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพ้ืนที่การเกษตร บ้านต้อนอุดม หมู่ 
17 จำนวนทั้งหมด 3 ช่วงโดยลงลูกรังผิวถนน หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงเป็นหลุมเป็น
บ่อ (บางตอน) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้
เรียบร้อย งบประมาณ 86,500.-บาท  (แปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในส่วนนี้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีการออกตรวจหน้างานมาแล้ว พบว่าได้มีการลงงานแล้ว
ในบางส่วน และวันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้มีหนังสือส่งมอบงานมา และกรรมการได้
ออกตรวจงานจ้างมาแล้ว ต่อไปเรียนเชิญช่างผู้ควบคุมงานชี้แจงรายละเอียด ขอเชิญ
ครับ  

 

 

/นายบัณฑิต... 
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นายบัณฑิต  เสมา เรียนคณะกรรมการทุกท่าน ตามหนังสือลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 จากผู้รับจ้าง ในการ
แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม 
ทั้งหมด 3 ช่วง พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อยนั้น ทางผู้รับจ้างได้ลงงานและ 

เข้าดำเนินการเทลูกรังตลอดทุกช่วงแล้วครับ ซ่ึงถือว่าแล้วเสร็จแล้วครับ ปฏิบัติตาม
แบบที่กำหนดแล้วครับ 

 

ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์ ปรีชา เรียนคณะกรรมการฯทุกท่าน  จากทีก่ระผมได้ออกเห็นหน้างานว่าตามสัญญาจะมีนำ
ลูกรังลงผิวถนนเป็นช่วงทั้งหมด 3 ช่วง ก็พบว่ามีการดำเนินงานได้ครบถ้วน ถือว่า
ทำงานได้รวดเร็วและได้มาตรฐานครับ 

 

นางสาวอมร ถนอมสัตย์  เรียนคณะกรรมการฯทุกท่าน  จากทีด่ิฉันได้ออกเห็นหน้างานว่าตามสัญญาจะมีนำ
ลูกรังลงผิวถนนเป็นช่วงทั้งหมด 3 ช่วง ก็พบว่ามีการดำเนินงานแล้วเสร็จครับถ้วน 
100% ถือว่าทำงานได้รวดเร็วและได้มาตรฐานคะ 

 

นายสุนัน เทียบเพชร จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกท่าน มีความเห็นตรงกันว่าผู้รับจ้างได้
ดำเนินงานในส่วนของการลงลูกรัง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง 3 
ช่วง ครบถ้วนตามตกลงกันในสัญญาว่าจ้าง กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มากครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  

  -ไม่มี- 

 

ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 
 

            (ลงชื่อ).....................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                        (ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์  ปรีชา) 
             ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                           กรรมการและเลขานุการ 

 

                                                    (ลงชื่อ)............................................... 
                                                            (นายอภิวัฒน์ ยวงสุวรรณ) 
                                                    ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 

                                                                 ผู้ควบคุมงาน 

 

                                                     (ลงชื่อ)............................................... 
                                                             (นางสาวอมร  ถนอมสัตย์) 
                                                        ตำแหน่ง นกัวิชาการจัดเก็บรายได้ 
                                                                      กรรมการฯ 
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                                            (ลงชื่อ)...........................................                   
                                    (นายบัณฑิต  เสมา) 
                                  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน 

                      ผู้ควบคุมงาน  

 

                                                (ลงชื่อ).....................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                            (นายสุนัน   เทียบเพชร) 

                                                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 
                                                       ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพการลงหินลูกรัง หมู่ 17 บ้านต้อนอุดม 

เทศบาลตำบลทุ่งทอง ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

วันที่ 20 มีนาคม 2563 

**************** 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

รับรองภาพถ่าย 

 

(ลงชื่อ)............................................ 
(ว่าที่ร.ต.ณันทวัฒน์  ปรีชา) 

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กรรมการฯและเลขานุการ 
 


