
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
สมัยวสิามัญ สมัยที ่๑  ประจ าปี  ๒๕๖๑  

(คร้ังที ่๑) 
(วนัทีส่อง) 

วนัที ่ ๒๑   มิถุนายน    ๒๕๖๑ 
   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ช่ือ- สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายอุดม   พิจารณ์ ประธานสภาฯ อบต.ทุ่งมน อุดม   พิจารณ์  
๒ นายสมพร ศรีแสงจนัทร์ รองประธานสภาฯอบต.ทุ่งมน สมพร ศรีแสงจนัทร์     
๓ นายสมชาติ พิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๑ สมชาติ พิจารณ์  
๔ นายมนูญ    โพสาขา สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๑ มนูญ    โพสาขา  
๕ นายพานทอง ตาซ่ือ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๒ พานทอง ตาซ่ือ   
๖ นายบุญมี ส่งศรี สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๓ บุญมี ส่งศรี  
๗ นายถนดัศรี   บุญสนอง สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๓ ถนดัศรี   บุญสนอง  
๘ นายช านาญ ขยนัท า สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๔ ช านาญ ขยนัท า  
๙ นายไพรัตน์ สิงห์ครุธ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๔ ไพรัตน์ สิงห์ครุธ  
๑๐ นายเทพพร เวยีงค า สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๕ เทพพร เวยีงค า  
๑๑ นายประยม ศรีแสงจนัทร์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๕ ประยม ศรีแสงจนัทร์  
๑๒ นายสงกรานต ์ ยวนย ี สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๖ สงกรานต ์ ยวนย ี  
๑๓ นายทองใบ ชิงชยั  สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๗ ทองใบ ชิงชยั   
๑๔ นายสงกราน ม่ิงขวญั สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๗ สงกราน ม่ิงขวญั  
๑๔ นายพงศ ์ พิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๘ พงศ ์ พิจารณ์  
๑๖ นายบุญหลาย พิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๘ บุญหลาย พิจารณ์  
๑๗ นายเสน่ห์ สิงห์ครุธ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๙ เสน่ห์ สิงห์ครุธ  
๑๘ นายจรรยา โพธ์ิงอก สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๙ จรรยา โพธ์ิงอก  
๑๙ นายภกัดี ณรงคก์ลุภกัดี เลขานุการสภา อบต.ทุ่งมน ภกัดี ณรงคก์ลุภกัดี  

     ผู้มาประชุม         ๑๙    คน   /  ขาดการประชุม       -      คน    /   ลาประชุม      -    คน  
  ผู้เข้าร่วมประชุม                

ที ่ ช่ือ- สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายอุดม   พิจารณ์ นายก อบต.ทุ่งมน อุดม พิจารณ์  
๒ นายสุวทิ พามา ผอ.กองช่าง สุวทิ พามา  
       
       

   จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม   ๒  คน. 
 
    



๒ 

 

    - วนัท่ี   ๒๐  มิถุนายน    ๒๕๖๑     เวลา   ๑๓.๐๐  น.    สมาชิกสภา พร้อมกนั ณ หอ้งประชุมสภา ฯ ออกพ้ืนท่ีตรวจสอบ 
     โครงการในเขต  หมู่ท่ี ๓  ( ๑โครงการ)  หมู่ท่ี ๗  ( ๔  โครงการ)  และพ้ืนท่ี หมู่ท่ี ๒   (๗  โครงการ)  ใชเ้วลาในการ 
      ตรวจสอบ ประมาณ  ๔   ชัว่โมง 
   -  วนัท่ี   ๒๑  มิถุนายน    ๒๕๖๑    เวลา     ๐๙.๐๐ น.    สมาชิกสภา พร้อมกนั ณ หอ้งประชุมสภา ฯ    ออกพ้ืนท่ีตรวจสอบ 
     โครงการในเขตหมู่ท่ี ๑ ( ๔ โครงการ)     หมูท่ี ๘ ( ๒  โครงการ)     หมู่ท่ี ๔  ( ๔  โครงการ)    หมู่ท่ี ๕ (๓ โครงการ)     
     หมู่ท่ี ๖ (๑ โครงการ)  และหมู่ท่ี ๙ ( ๔ โครงการ)    ใชเ้วลาในการตรวจสอบ ประมาณ  ๓  ชัว่โมงคร่ึง แลว้เสร็จเวลา  
    ๑๒.๓๐  น. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
   เม่ือถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. เลขานุการสภาฯไดเ้ชิญสมาชิกสภา ฯ   และผูเ้ขา้ร่วมประชุม เขา้หอ้งประชุม เม่ือ
สมาชิกสภา ฯ เขา้นัง่ในหอ้งประชุมเรียบร้อยแลว้   ไดต้รวจนบัจ านวนสมาชิกผูม้าประชุม เห็นวา่ครบองคป์ระชุม    จึงได้
เรียนเชิญประธานสภาฯ  เปิดการประชุม และ ด าเนินการประชุมในระเบียบวาระการประชุมท่ี ๑๑   
   ประธานสภาฯ :  ขา้พเจา้ ขอเปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน สมยัวิสามญั สมยัท่ี ๑    คร้ังท่ี ๑    
    วนัท่ีสอง ประจ าปี ๒๕๖๑  และขอเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมท่ี ๑๑  
 

 ระเบียบวาระที่  ๑๑   ญัตตอ่ืิน ๆ เพ่ือพจิารณาและมมีติ 
  ญัตตทิี่ ๑. : การพจิารณาการขออนุมตัจ่ิายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จ านวน ๓๐  โครงการ 
   ประธานสภาฯ : ตามท่ีสภา ฯ ไดมี้มติรับหลกัการโครงการท่ีเสนอขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๑  จ านวน  ๓๐  โครงการ    งบประมาณรวมทั้งส้ิน ๑๐,๘๙๐,๒๐๐  บาท    ในการประชุมสภา ฯ    
   สมยัวิสามญั สมยัท่ี ๑  คร้ังท่ี ๑ วนัท่ี ๒๐  มิถุนายน ๒๕๖๑ ไปแลว้ และไดมี้มติใหส้มาชิกสภา ฯ  ทุกท่าน 
    เป็นกรรมการตรวจสอบโครงการ ซ่ึงไดอ้อกตรวจสอบโครงการทั้ง ๓๐  โครงการแลว้ตั้งแต่วนัท่ี ๒๐ มิ.ย.  
   ๕๙  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นตน้มา และเชา้วนัน้ีสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านไดร่้วมออกตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีเหลือ 
   ตามก าหนดการท่ีแจง้ จนแลว้เสร็จในเวลา ๑๒.๓๐  น. จากการไปตรวจสอบโครงการในพ้ืนท่ีตั้งของ 
   โครงการและสอบถามประชาชนผูม้าร่วมตรวจสอบในพ้ืนท่ีและใหส้อบถามเพ่ิมเติม ต่อไปน้ี ใหส้มาชิก 
   สภา ฯ  ทุกท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบโครงการ ไดอ้ภิปรายและซกัถามในประเดน็ท่ีสงสยัเพ่ือ 
   ประกอบตดัสินใจพิจารณาโครงการทั้ง ๓๐  โครงการ  
   ประธานสภาฯ : สมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะอภิปรายเก่ียวกบัโครงการที่เสนอขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง ๓๐   
   โครงการ หรือไม่  หากมี ใหย้กมือข้ึน 
  ที่ประชุม : ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอขออภิปรายท่ีเป็นประเดน็เพ่ือน าไปสู่การมีมติ  
  ประธานสภาฯ : ดงันั้น  ขา้พเจา้ จะใหท่ี้ประชุมสภา ฯ พิจารณาในรายโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนงัสือสั่งการ 
    กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒ / ว ๒๐๘๖ ลงวนัท่ี ๑๒  เมษายน ๒๕๖๑ และด่วนท่ีสุดท่ี  
   มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๑๔๓๘  ลงวนัท่ี ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๑   เร่ืองหลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายเงินสะสมขององคก์ร 
   ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การเร่งรัดการใชจ่้ายเงินสะสม เพ่ือแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    และ 
   สนบัสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  ซ่ึงประเภทโครงการท่ีสามารถด าเนินการได ้จ าแนกเป็น   
   ๖ ประเภท คือ   ประเภทท่ี ๑. สนบัสนุนการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                   ประเภทท่ี ๒. การปรับปรุงหรือจดัใหมี้แหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
                   ประเภทท่ี ๓. การปรับปรุงหรือจดัใหมี้แหล่งน ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
 
 



๓ 

 

                   ประเภทท่ี ๔. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
                 ประเภทท่ี ๕. การส่งเสริมการใชย้างพาราในประเทศไทย 
                  ประเภทท่ี ๖. อ่ืนๆ (โครงการหรือสัง่การตามอ านาจหนา้ท่ีของ อปท.  เห็นวา่จ าเป็นตอ้ง  
               ด าเนินการเพ่ือประโยชนข์องประชาชน ทั้งน้ีโครงการท่ีเสนอดงักล่าว  
               เป็นไปตาม ศกัยภาพของ อปท.และมีเงินสะสมส ารองไวส้ าหรับรายจ่ายท่ี 
              จ าเป็น 
    จากการตรวจสอบพ้ืนท่ีตั้งโครงการ    และประเภทโครงการตามหนงัสือดงักล่าว     ปรากฏวา่ มี 
   โครงการในแต่ละประเภท ดงัน้ี 
     ประเภทท่ี ๑    ไม่มี 
     ประเภทท่ี ๒    มี ๑  โครงการ หมู่ท่ี ๒  ขดุลอกหนองแวง 
     ประเภทท่ี ๓    มี  ๑  โครงการ หมูท่ี ๔ เจาะบ่อบาดาลบา้นโพนสิม 
     ประเภทท่ี ๔   ไม่มี 
     ประเภทท่ี ๕    ไม่มี 
     ประเภทท่ี  ๖   มี ๒๘  โครงการ ส่วนมากเป็นโครงการเก่ียวกบัเสน้ทางคมนาคมซุ่มแซม 
    เสน้ทางคมนาคม  และการระบายน ้า ทั้ง  ๙  หมู่บา้นท่ีประสบความเดือดร้อนตามท่ีทางคณะ 
    ผูบ้ริหาร ผูน้ าชุมชน ไดเ้สนอ ร้องขอใหท้าง อบต.ทุ่งมนพิจารณาด าเนินการตามความตอ้งการของ 
    ประชาชน โดยผา่นเวทีประชาคมหมู่บา้น และจากการท่ีสมาชิกสภาทุกท่านไดไ้ปตรวจสอบ 
    โครงการทั้ง ๓๐  โครงการแลว้ ยงัมีประเดน็ใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ก่อนท่ีจะใหส้ภา พิจารณามี 
    มติ จะอนุมติัใหจ่้ายขาดเงินสะสมส าหรับด าเนินการใดหรือไม่  
   ที่ประชุม : ไม่มีประเดน็เพ่ิมเติม  และนายสมพร ศรีแสงจนัทร์ เสนอใหท่ี้ประชุมเขา้สู่วาระการพิจารณามี 
    มติจะอนุมติัหรือไม่อนุมติัใหจ่้ายขาดเงินสะสมในโครงการท่ีเสนอ      โดยมีผูรั้บรอง ๒ คน  คือ 
     นายบุญหลาย  พิจารณ์ และนายมนูญ  โพสาขา 
   มตทิี่ประชุม : เห็นดว้ย  ใหท่ี้ประชุมสภา ฯ เขา้สู่วาระการพิจารณามีมติจะอนุมติัหรือไม่อนุมติัใหจ่้ายขาด 
     เงินสะสมในโครงการท่ีเสนอ ทั้ง ๓๐  โครงการ 
   ประธานสภา ฯ : ต่อไปจะเขา้วาระการพิจารณามีมติในโครงการท่ีเสนอขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม ซ่ึงจะ 
    พิจารณาเป็นรายโครงการไปท่ีละโครงการ โดยใหส้มาชิกสภา ฯ ยกมือข้ึนเหนือศรีษะขา้งใดขา้ง 
    หน่ึง  เม่ือท่านเห็นวา่ อนุมติัใหจ่้ายขาดเงินสะสมได ้
    มตทิี่ประชุม :  ท่ีประชุมมีมติในแต่ละโครงการดงัน้ี 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือโครงการ 
งบประมา
ณ (บาท) 

ประเภท
โครงการ 

มติท่ีประชุมสภาฯ
อบต.ทุ่งมน 

๑ 
 
 
 

โครงการขุดตักดินด้านข้างยกระดับถนน ถนน อบต.ทม.๐๐๘  
หมู่ที่ ๑  ปริมาณงาน 1.งานดินขุดยกระดับถนน กม.0+077 - 
1+280 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,203 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 
เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบหรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
4,812 ลบ.ม. 

165,900 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

 
 
 



๔ 

 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือโครงการ 
งบประมา
ณ (บาท) 

ประเภท
โครงการ 

มติท่ีประชุมสภาฯ
อบต.ทุ่งมน 

2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต.ทม.007 หมู่ที่ 1   
ปริมาณงาน 
1.งานดินถม กม.0+000 - 0+090 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 
เมตร สูงเฉลีย่ 1.30 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งเรยีบ 
2.งานดินถม กม.0+269 - 0+340 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 71 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบ 
3.งานดินถม กม.0+340 - 0+407 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 67 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งเรยีบ 
4.งานดินถม กม.0+407 - 0+461 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 54 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งเรยีบ 
5.งานดินถม กม.0+461 - 0+492 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 31 
เมตร สูงเฉลีย่ 2.20 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งเรยีบ 
6.งานดินถม กม.0+492 - 0+617 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 125 
เมตร สูงเฉลีย่ 0.80 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งเรยีบ หรือปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 1,627.20 ลบ.ม. 

199,800 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

3. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.ทม.001 หมู่ที่ 1.  
ปริมาณงาน 
1.กว้าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดาดปูนกัน
น้ าเซาะสองฝั่งหรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร 

403,800 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

4. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านเหล่าโป่ – บ้านดงเจรญิ (กม.
0+353 - 0+543) หมู่ที่ 2  ปรมิาณงาน 
1.กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.35 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร 

500,000 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

5. ขุดลอกหนองแวง หมู่ที่ 2   ปริมาณงาน 
1.ขนาดคลองกว้าง 8 เมตร ยาว 596 เมตร ลึกเฉลีย่ 2 เมตร 
ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 7,152 ลบ.ม. 
2.น าดินขุดเกลีย่แต่งเป็นถนนคันคลอง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 812 
เมตร สูงเฉลีย่ 1 เมตร 
3.ย้ายดนิขอบหนองเดมิเสรมิถนนคนัคลองปริมาตรดินเฉลีย่ 4,320 ลบ.ม. 
4.วางท่อขนาด 0.60 X 1.00 ม. จ านวน 24 ท่อน วาง 3 จุด 

354,900 2 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

6. ปรับปรุงถนนดินสาย อบต.ทม.050 (สายนา นายวงษ์เดือน พิจารณ์)  
หมู่ที่ 2   ปริมาณงาน 
ลงหินคลุกกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 642 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร รวมปรมิาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 224.70 ลบ.ม. 

204,900 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

7. ปรับปรุงถนนดินสาย อบต.ทม.017 (สายนา นางจ าเนียร เด่นดวง) 
หมู่ที่ 2 
ปริมาณงาน 
ลงลูกรังกว้าง 2.40 เมตร ระยะทาง 570 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร รวมปรมิาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 205.20 ลบ.ม. 

56,000 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้
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ล าดบั
ท่ี 

ช่ือโครงการ 
งบประมา
ณ (บาท) 

ประเภท
โครงการ 

มติท่ีประชุมสภาฯ
อบต.ทุ่งมน 

8. ซ่อมแซมถนนดินสาย อบต.ทม. 009 ( สายไร่นายอนันท์ หันตุลา) 
หมู่ที่ 2  ปริมาณงาน 
ช่วงที่ 1 จาก กม.0+000 - 0+108 ลงดินถมกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 108 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ช่วงที่ 2 จาก กม.0+108 - 0+175 ลงดินถมกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 67 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ช่วงที่ 3 จาก กม.0+175 - 0+306 ลงดินถมกว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 131 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร รวมปรมิาตรดินถมไม่นอ้ย
กว่า 1,737.60 ลบ.ม. 

233,000 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

9. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย อบต.ทม.005 (สายไร่ นายเปลีย่น พิจารณ ์
เชื่อมกับ ถนนลูกรังสายทุ่งมน – โพนทัน) หมู่ที่ 2  ปริมาณงาน 
ช่วงที่ 1 จาก กม.0+000 - 0+360 ลงลูกรังกว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 จาก กม.0+360 - 0+800 ลงลูกรังกว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 440 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 3 จาก กม.1+114 - 1+134 ลงลูกรังกว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 20 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 4 จาก กม.1+165 - 1+360 ลงลูกรังกว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 195 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 5 จาก กม.1+360 - 1+524 ลงลูกรังกว้าง 3 เมตร 
ระยะทาง 164 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมปรมิาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 530.55 ลบ.ม. 

145,900 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

10. ปรับปรุงถนนดิน สายทางเข้าหนองแวง หมู่ที่ 2    
ปริมาณงาม 
ลงลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 134 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร รวมปรมิาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 80.40 ลบ.ม. 

22,000 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

11. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน 
1.ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.15 เมตร 
2.รางระบายน้ ากว้างภายใน 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 296 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.หนา 0.15 เมตร 
3.วางท่อระบายน้ า คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 12 ท่อน 

2,338,00
0 

6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

12. เจาะบ่อบาดาลบ้านโพนสิม หมู่ที่ 4   ปริมาณงาน 
1.เจาะบ่บาดาล ท่อ PVC ขนาด 1.50 มลิลิเมตร ความลึกพัฒนา
เฉลี่ย 80.00 เมตร 
2.ติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบซัมเมสิซเิบิ้ล ขนาด 1.5 แรงม้า 

220,000 3 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

13. รางระบายน้ าตัวยู  คสล.ฝาปิด คสล.ฝั่งทิศเหนือ ถนนสาย ยส.ถ.46 
– 002  (ช่วง กม.1+296 - 1+478) หมู่ที่ 4  ปริมาณงาน 
1.รางระบายน้ ากว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 
146 เมตร พร้อมหล่อฝาปิด คสล. 
2.วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 36 ท่อน ( 9 จุด) 

142,600 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้
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14. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโพนสิม 3 (กม.0+339 – 0+443.7)  
หมู่ที่ 4    ปริมาณงาน 
1.กว้าง 4 เมตร ยาว 104.7 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรงั
ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 418.8 ตารางเมตร 

227,000 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

15. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโพนสิมซอย 2 (เข้าประปา)   หมู่ที่ 4 
ปริมาณงาน  
1.กว้าง 4 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร 

265,400 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

16. ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ยส.ถ. 46 – 002 หมู่ที่ 5  
ปริมาณงาน 
1.ทิศตะวันออก กว้าง 1.50 เมตร ยาว 77.70 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 
2.ทิศตะวันตก กว้าง 1.50 เมตร ยาว 53 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 196.05 ตารางเมตร 

99,500 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

17. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.ทม.036 (กม.0+000 – 
0+233)  
หมู่ที่ 5  ปริมาณงาน 
1.กว้าง 4 เมตร ยาว 233 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 932 ตารางเมตร 

491,000 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

18. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดู่ 1 หมู่ที่ 5   ปริมาณงาน 
1.กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร 

214,900 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

19. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ทม.040 หมู่ที่ 6   ปริมาณงาน 
1.กว้าง 4 เมตร ยาว 544 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,176 ตาราง
เมตร 

1,147,00
0 

6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

20. รางระบายน้ าตัวยู คสล.ฝาปิด คสล. จ านวน 4 สาย หมู่ที่ 7    
ปริมาณงาน 
สายที่ 1 ถนนทุ่งมน 3 (กม.0+687 – 0+781) รางระบายน้ ากว้าง
ภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 74 เมตร ฝาปิด คสล.
และวางท่อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 20 ท่อน ( 5 จุด) 
สายที่ 2 ถนน ยส.ถ. 46 - 001 (กม.3+860 – 4+066) ราง
ระบายน้ ากว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 161 
เมตร ฝาปิด คสล.และวางท่อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 45 
ท่อน ( 11 จุด) ท่อลอดถนน คสล.ขนาด 0.60 เมตร จ านวน 8 ท่อน 
สายที่ 3 ถนนทุ่งมน 4 (กม.0+610 – 0+818) รางระบายน้ ากว้าง
ภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 176 เมตร ฝาปดิ 
คสล.และวางท่อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 32 ท่อน ( 8 จุด) 
สายที่ 4 ถนนทุ่งมน 5 (กม.0+312 – 0+512) รางระบายน้ ากว้าง
ภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 156 เมตร ฝาปดิ 
คสล.และวางท่อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 44 ท่อน ( 11 จดุ) 

540,000 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้
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21. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7  ปริมาณงาน 
1.กม.0+000 – 0+022 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 22 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกรดปรบัแต่งเรียบ 
2.กม.0+022 – 0+023 กว้าง 4 เมตร ยาว 201 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบ หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
132.15 ลบ.ม. 

36,000 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

22. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งมน 4 (กม.0+761 – 0+818) 
หมู่ที่ 7  ปริมาณงาน 
1.กว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร 

120,000 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

23. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.ทม.023  (กม.0+000 – 
0+084) หมู่ที่ 7   ปริมาณงาน 
1.กว้าง 4 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 336 ตร.ม. 

177,000 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

24. วางท่อระบายน้ าคสล.และรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 8  ปริมาณงาน 
1.วางท่อระบายน้ า คสล.เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 287 
ท่อน พร้อมบ่อพักฝาปิด คสล.จ านวน 32 บ่อ 
2.รางระบายน้ ากว้างภายใน 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 139 เมตร 

1,308,00
0 

6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

25. ซ่อมแซมถนนลูกรังสองฝั่งล าเหมอืง หมู่ที่ 8    ปริมาณงาน 
1.กม.0+000 – 0+532 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1064 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกรดปรบัแต่งเรียบ 
2.กม.0+000 – 0+218 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 432 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมเกรดปรบัแต่งเรียบ หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 561 ลบ.ม. 

154,300 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

26. ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ถนน ยส.ถ.46 – 002 
(กม.2+616 – 2+784) หมู่ที่ 9  ปริมาณงาน 
1.ทิศเหนือ กว้าง 1 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.15 เมตร 
2.ทิศใต้ กว้าง 1 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 341 ตารางเมตร 

186,000 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

27. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรยีน หมู่ที่ 9  ปริมาณงาน 
1.กว้าง 3 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114 ตารางเมตร 

59,900 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

28. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.ทม.039 (กม.0+128 – 
0+278) หมู่ที่ 9  ปริมาณงาน  
1.กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 

316,000 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

 
 
 
 
 



๘ 

 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือโครงการ 
งบประมา
ณ (บาท) 

ประเภท
โครงการ 

มติท่ีประชุมสภาฯ
อบต.ทุ่งมน 

29. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะพริก – ถนน ทช.2002 (กม.
0+180 – 0+370) หมู่ที่ 9  ปริมาณงาน 
1.กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร 

366,400 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

30. ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านมะพริก – ถนน ทช. 2002     หมู่ที่ 9 
ปริมาณงาน 
ช่วงที่ 1 ขุดดินยกระดับถนน กม.0+600 – 0+700 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมเกลีย่ปรับแต่งเรียบ 
ช่วงที่ 2 ขุดดินยกระดับถนน กม.0+747 – 0+996 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 249 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมเกลีย่ปรับแต่งเรียบ 
ช่วงที่ 3 ขุดดินยกระดับถนน กม.1+150 – 1+256 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 106 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมเกลีย่ปรับแต่งเรียบ 
ช่วงที่ 4 ขุดดินยกระดับถนน กม.1+378 – 1+610 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 232 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมเกลีย่ปรับแต่งเรียบ 
ช่วงที่ 5 ขุดดินยกระดับถนน กม.1+896 – 2+096 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมเกลีย่ปรับแต่งเรียบ 
ช่วงที่ 6 ปูทับลูกรังถนนช่วงที่ 1 – 5 กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ หรือปริมาตรดินขดุยกระดับถนนไม่
น้อยกว่า 1,410 ลบ.ม.และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 532.2 ลบ.ม. 

195,000 6 มติเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้จ่ายขาดเงินสะสม
มาด าเนนิการตาม
โครงการได ้

 

ระเบียบวาระที่  ๑๒   เร่ืองอ่ืน ๆ   เพ่ือทราบและพจิารณา 
   -   ไม่มี  - 
   ประธานสภาฯ : ดว้ยสภา ฯไดด้ าเนินการประชุม  จนครบตามระเบียบวาระการประชุมในทุกเร่ืองทุกวาระแลว้ เม่ือท่ีประชุม 
    ไม่มีเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบหรือพิจารณาอีก ขา้พเจา้ขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  
    ท่ีไดม้าร่วมประชุม  ขอปิดการประชุมสภา ฯ สมยัวิสามญั สมยัท่ี ๑  คร้ังท่ี ๑   ประจ าปี ๒๕๖๑ 
       -     ปิดประชุม เวลา  ๑๖.๐๐  นาฬิกา     – 
 

                 (ลงช่ือ)   ภกัดี    ณรงคก์ลุภกัดี      ผูบ้นัทึกการประชุม 
                              (นายภกัดี   ณรงคก์ลุภกัดี) 
                       เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
  -สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมนไดท้ าการประชุมสภาสมยัวิสามญั สมยัท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ (วนัท่ีสอง) ประจ าปี ๒๕๖๑  
วนัท่ี    ๒๑   มิถุนายน  ๒๕๖๑    จริง  
          (ลงช่ือ)     อุดม  พิจารณ์       
                        (นายอุดม  พิจารณ์) 
                              ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

การตรวจรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

   ไดต้รวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแลว้  (    ) เห็นวา่ถูกตอ้ง     (   ) เห็นวา่ไม่ถูกตอ้งโดยเสนอขอใหแ้กไ้ขต่อสภา ฯ 
ดงัน้ี (ระบุ) ๑. ............................................................................................................................................................................ 
                  ๒. ............................................................................................................................................................................ 
                  ๓. ............................................................................................................................................................................. 
 

 

(ลงช่ือ)                 (ลงช่ือ)             (ลงช่ือ)   

    (นายบุญหลาย  พิจารณ์)             (นายมนูญ  โพสาขา)        (นายทองใบ   ชิงชยั) 
            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการ    กรรมการ 
การรับรองรายงานการประชุม 

   สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ไดรั้บรองรายงานการประชุมสภา ฯ  สมยัวิสามญั สมยัท่ี ๑  คร้ังท่ี ๑(วนัท่ีสอง)  
ประจ าปี ๒๕๖๑  แลว้ ในการประชุมสภาสมยั....................... ท่ี ......... คร้ังท่ี .........  ประจ าปี  ๒๕๖๑      เม่ือวนัท่ี ........... 
เดือน ...................... พ.ศ.๒๕๖๑ 

   โดยมีมติรับรองรายงานการประชุมท่ี  (    ) ไม่มีการแกไ้ข   (     )  มีการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการ
ประชุม ดงักล่าว คือ 
....................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
         (ลงช่ือ) 
                         (นายอุดม     พิจารณ์) 
                                  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

 

 




