
๑ 
 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
สมัยวสิามัญ สมัยที ่๒  ประจ าปี  ๒๕๖๑  

วนัที ่ ๒๐   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   /   ลาประชุม     -    คน     /  ขาดการประชุม       -      คน      
  ผู้เข้าร่วมประชุม                

ที ่ ช่ือ- สกลุ  ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายอุดม   พิจารณ์ นายก อบต.ทุ่งมน อุดม พิจารณ์  
๒ นายทองสุข ชาภกัดี ผอ.ร.ร.บา้นทุ่งมน ทองสุข ชาภกัดี  
๓ นายอดิศร ม่ิงขวญั ผูใ้หญ่บา้น หมู่ ๕ อดิศร ม่ิงขวญั  
๔ นายสิริบูรณ์        สวา่งแสง ผูใ้หญ่บา้น หมู่ ๑ สิริบูรณ์        สวา่งแสง  
๕ นายเทวา              พิจารณ์ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ ๒ เทวา              พิจารณ์  
๖ นายธนพงษ ์       เขาทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู ่๓  ธนพงษ ์       เขาทอง  
๗ นายสุรชาติ                                                             แสวงแกว้ ผอ.ร.ร.โซงเหล่าโป่วทิยา สุรชาติ                                                             แสวงแกว้  
๘ นายอาณติั ศรีเธาว ์ ผอ.รพ.สต.ทุ่งมน อาณติั ศรีเธาว ์  
๙ นายสุวทิ พามา ผอ.กองช่าง สุวทิ พามา  



๒ 

 

ที ่ ช่ือ- สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑๐ นายสุทธเมธ พลชยั ผอ.กองคลงั สุทธเมธ พลชยั  

       

   จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม   ๑๐  คน. 
 

   เม่ือถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาฯไดเ้ชิญสมาชิกสภา ฯ   และผูเ้ขา้ร่วมประชุม เขา้หอ้งประชุม เม่ือ
สมาชิกสภา ฯ เขา้นัง่ในหอ้งประชุมเรียบร้อยแลว้   ไดต้รวจนบัจ านวนสมาชิกผูม้าประชุม เห็นวา่ครบองคป์ระชุม    จึงได้
เรียนเชิญประธานสภาฯ   จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย    และเปิดการประชุม 

ประธานสภาฯ :  จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแลว้กล่าวเปิดการประชุม    “ ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุมสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน สมยัวิสามญั สมยัท่ี ๑    คร้ังท่ี ๑   ประจ าปี ๒๕๖๑  และขอเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ” 
 

 ระเบียบวาระที่ ๑   :  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
             ๑. เม่ือวนัท่ี ๒๙  มิ.ย. ๒๕๖๑    ไดไ้ปรับนโยบายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน มีเร่ืองเก่ียวกบั 
    กบัการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภา  และคณะผูบ้ริหาร     จะมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไปจนกวา่ 
   การเมืองจะปกติ  ซ่ึงจะตอ้งเลือกตั้งการเมืองระดบัชาติก่อน เสร็จแลว้จึงจะมีการเลือกตั้งการเมืองระดบัทอ้ง 
      และคณะผูบ้ริหารต่อไป ในการน้ีไดแ้จง้ในท่ีประชุม ขอใหท้างผูเ้ขา้ร่วมประชุม จากส่วนราชการไดแ้จง้ 
   เร่ืองต่อท่ีประชุมก่อน  ดว้ยวา่สภา ฯ จะมีเร่ืองพิจารณาท่ีนาน จึงขอเชิญหวัหนา้ส่วนราชการและผูเ้ขา้ร่วม 
   ประชุมแจง้เร่ืองต่อท่ีประชุม 
  ผอ.รพ.สต.ทุ่งมน : ไดแ้จง้เร่ืองต่อท่ีประชุม  ดงัน้ี 
   ๑.ขอเชิญ ทาง อบต.ทุ่งมน สมคัรเขา้ร่วมโครงการและแสดงความจ านงร่วมด าเนินการดูแลระยะยาวดา้น 
   สาธารณสุข ส าหรับผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนท่ี ปี ๒๕๖๑ ซ่ึง หน่วยงาน สปสช.จะใหง้บประมาณ 
   สนบัสนุนในการด าเนินการรายละประมาณ ๕,๐๐๐  บาท ต่อปีต่อคน ทาง รพ.สต.เห็นวา่เป็นประโยชนก์บั 
   ผูสู้งอายะท่ีเขา้สู่ภาวะพ่ึงพิง จะไดรั้บโอกาสใหค้วามช่วยเหลือ ซ่ึงรายละเอียดตามเอกสารหนงัสือ สนง. 
   สาธารณสุขจงัหวดัยโสธร ศาลากลางจงัหวดัยโสธร ท่ี ยส.๐๐๓๒/ว ๐๒๐๖ ลงวนัท่ี ๑๒  กมุภาพนัธ์  
   ๒๕๖๑  
   ๒.การเฝ้าระวงัโรคไขเ้ลือดออก ในปี ๒๕๖๑ จะเป็นรอบปีท่ีโรคไขเ้ลือดออกระบาด จึงเร่งใหท้างชุมชน 
    ร่วมป้องกนัโรคตั้งแต่การป้องกนั และการควบคุมโรคเม่ือเกิดเหตุในชุมชน โดยอสม.ในพ้ืนท่ี จะเป็นแม่ 
   งานร่วมกบัทางผูน้ าชุมชนทุกระดบั ทั้งน้ี จะน าโครงการหมู่บา้นน่ามองเขา้มาเสริมและกระตุน้การให ้
   ความส าคญัและความร่วมมือต่าง ๆ ต่อไป 
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ : แจง้การเกบ็ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี บางรายเสียชีวิตไปนานแลว้ยงุมีรายช่ือผูช้  าระภาษีอยู ่ขอใหท้าง  
   อบต.พิจารณาด าเนินการแกไ้ข ดว้ย และจะใหท้างผูใ้หญ่บา้นช่วยด าเนินการอยา่งไรใหแ้จง้ประสานมา  
   พร้อมใหค้วามร่วมมือ 
  ที่ประชุม : รับทราบ 
  ประธานสภาฯ : มีทานใดจะแจง้เร่ืองใหท่ี้ประชุมรับทราบอีกหรือไม่  
   ที่ประชุม : ไม่มี 
  ประธานสภาฯ : จึงไดน้ าท่ีประชุมเขา้สู่ระเบียบวาระท่ี ๒ ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  :  การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามญัที่ ๒ (คร้ังที่ ๒) ประจ าปี ๒๕๖๑ วนัที่ ๒๔ พฤษภาคม 
     ๒๕๖๑ 
   ประธานสภาฯ : ไดส่้งรายงานการประชุมดงักล่าวใหก้บัสมาชิกสภา ฯ      ทุกท่านไปพร้อมหนงัสือเรียกประชุมแลว้ 
 
  



๓ 

 

    จึงขอใหค้ณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เสนอผลการพิจารณาการตรวจรายงานการประชุมดงักล่าว 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม : ไดต้รวจสอบรายงานการประชุมแลว้ไม่มีเน้ือหาในรายงานการประชุมท่ี 
   จะขอแกไ้ขใด ๆ  
 ประธานสภาฯ : มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจ ฯ ท่ีเสนอหรือไม่   
          ทีป่ระชุม  : ไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีก   
 ประธานสภาฯ : จึงใหท่ี้ประชุมพิจารณา มีมติ 
 มตทิี่ประชุม    :   สภา ฯ มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หก้ารรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมยัสามญัท่ี ๒    (คร้ังท่ี ๒) 
    ประจ าปี ๒๕๖๑  ท่ีประชุมวนัท่ี  ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  ญัตตแิถลงนโยบายของผู้บริหาร   
- ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๔ :   เร่ืองด่วน 
- ไม่มี-   

ระเบียบวาระที่  ๕   ญัตตข้ิอบัญญัตช่ัิวคราว 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๖   กระทู้ถาม 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๗   ญัตตข้ิอบัญญัตทิี่ค้างพจิารณา 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๘   ญัตตร่ิางข้อบัญญัตทิี่คณะกรรมการพจิารณาแล้วเสร็จ 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๙   ญัตตร่ิางข้อบัญญัตทิี่เสนอใหม่ 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๑๐   ญัตตค้ิางพจิารณาจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๑๑   ญัตตอ่ืิน ๆ เพ่ือพจิารณาและมมีติ 
 

  ญัตตทิี่ ๑. : การพจิารณาการขออนุมตัจ่ิายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จ านวน ๓๐  โครงการ 
 

   ประธานสภาฯ : ดว้ยผูบ้ริหาร อบต.ทุ่งมนไดย้ื่นญตัติการขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม ต่อสภา อบต.ทุ่งมนตามหนงัสือท่ี  
     ยส ๗๒๒๐๑/๑๒๓  ลงวนัท่ี ๙  มิถุนายน ๒๕๖๑ สภา ฯ    ไดรั้บเร่ืองเลขรับท่ี   ๖/๒๕๖๑ วนัท่ี ๙ มิถุนายน  
   ๒๕๖๑  เพ่ือใหส้ภา ฯ     พิจารณาตามอ านาจหนา้ท่ีของสภา ฯ ตามท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนดไว ้ ในการ 
    บริหารจดัการแกไ้ขปัญหา  และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน     ตามอ านาจหนา้ท่ีของ อบต. พึง 
   กระท าไดแ้ละภายใตก้รอบหนงัสือสัง่การกระทรวงมหาดไทย    ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒ / ว ๒๐๘๖ ลง 
   วนัท่ี ๑๒  เมษายน ๒๕๖๑ และด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๑๔๓๘  ลงวนัท่ี ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๑   เร่ือง 
   หลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายเงินสะสมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การเร่งรัดการใชจ่้ายเงินสะสม เพ่ือแกไ้ข 
   ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน    และสนบัสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  ซ่ึงประเภท 
   โครงการท่ีสามารถด าเนินการได ้จ าแนกเป็น  ๖ ประเภท ใหส้มาชิกสภา อบต.ทุ่งมนทุกท่านรับทราบเพ่ือ 
   ประกอบการพิจารณา   ดงัน้ี 
 



๔ 

 

     ประเภทท่ี ๑. สนบัสนุนการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                  ประเภทท่ี ๒. การปรับปรุงหรือจดัใหมี้แหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
                  ประเภทท่ี ๓. การปรับปรุงหรือจดัใหมี้แหล่งน ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
                  ประเภทท่ี ๔. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
                ประเภทท่ี ๕. การส่งเสริมการใชย้างพาราในประเทศไทย 
                 ประเภทท่ี ๖. อ่ืนๆ (โครงการหรือสัง่การตามอ านาจหนา้ท่ีของ อปท.  เห็นวา่จ าเป็นตอ้งด าเนินการ 
            เพ่ือประโยชนข์องประชาชน ทั้งน้ีโครงการท่ีเสนอดงักล่าว เป็นไปตาม ศกัยภาพของ 
           อปท.และมีเงินสะสมส ารองไวส้ าหรับรายจ่ายท่ีจ าเป็น 
     ก่อนอ่ืนขา้พเจา้ขอช้ีแจงขอ้กฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง   กบัการจ่ายขาดเงินสะสมให ้สมาชิกสภา ฯ  
   ทุกท่านทราบเพ่ือประกอบการพิจารณา   และการตดัสินใจในการขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม ในคร้ังน้ี 
     ๑.พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล    พ.ศ. ๒๕๓๗       แกไ้ขเพ่ิมเติม 
     (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗   ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย องคก์ารบริหารส่วนต าบล   มีหนา้ท่ี 
     ตอ้งท าในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัต่อไปน้ี 
     (๑)จดัใหก้ารบ ารุงรักษาทางน ้า และทางบก  
     (๔)ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
     (๗)คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและ 
    การตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ้  ๘๙ การจ่ายขาดเงินสะสมได ้
    โดยไดรั้บการอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน   ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี  
     (๑)ใหก้ระท าได ้เฉพาะกิจการท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ี ของ อปท.     เก่ียวกบัดา้นการบริการ 
     ชุมชนและสงัคม     หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได ้หรือจดัท าเพ่ือบ าบดัความเดือดร้อนของประชาชน 
     ทั้งตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาของ อปท. หรือตามกฎหมายก าหนด  
     (๒)ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท. แต่ละประเภท ตามระเบียบแลว้ ให ้   
    มียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอจ่ายค่าใชจ่้ายประจ า กรณีฉุกเฉินหรือสาธารณภยัในระยะยาว 
     (๓)เม่ืออนุมติัแลว้ อปท. ก่อหน้ีผกูพนัใหเ้สร็จส้ินภายในไม่เกินหน่ึงปีถดัไปตามแนวทาง 
     ท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนด สมาชิกสภา ฯ  ทุกท่านคงพอเขา้ใจหลกัเกณฑก์ารพิจารณา  จึงขอใหท้าง 
    ผูบ้ริหาร อบต.ทุ่งมน เสนอรายละเอียดต่อสภา ฯ เพ่ือพิจารณา 
  นายก อบต.ทุ่งมน : ดว้ยมีความจ าเป็นท่ี อบต.ทุ่งมน จะด าเนินการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
    เน่ืองจากไดรั้บแจง้จากผูน้ าชุมชนในเขตต าบลทุ่งมน  ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากป่าไหลหลากหรือ 
   น ้ากดัเซาะเสน้ทางคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรเสียหายหลายแห่ง จึงร้องขอให ้อบต.ทุ่งมน     
    ด าเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ประกอบกบัเพ่ือเป็นการสนบัสนุนการด าเนินการตามนโยบาย 
    ของทางรัฐบาลในการกระตุน้เศรษฐกิจ และพฒันาน ้าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค  ใหพิ้จารณาจ่าย 
   ขาดเงินสะสมท่ีมีอยู่ท่ีเพียงพอตามระเบียบมาด าเนินการแกไ้ขปัญหา พฒันาตามนโยบายของรัฐบาล  จึง 
   เสนอโครงการต่าง ๆ ใหส้ภา ฯ   พิจารณาการเสนอขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสมในคร้ังน้ี  ซ่ึงมียอดเงินรวม    
   ๑๐,๘๙๐,๒๐๐  บาท   จ านวน  ๓๐  โครงการ  ท่ีน าไปแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนท่ีชุมชนร้องเรียนขอความ 
 
 



๕ 

 

   ช่วยเหลือมา เพ่ือด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล   โดยรายละเอียดทางดา้นโครงการ    และสถานะทาง 
   การคลงั ประกอบการพิจารณานั้น ขา้พเจา้ขอมอบหมายใหเ้ลขานุการสภา ฯ หรือปลดั อบต.ทุ่งมน น าเสนอ 
   และช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมแทนขา้พเจา้ ต่อไป 
   ประธานสภา ฯ  :  แจง้ใหป้ลดั อบต.ทุ่งมน หรือเลขานุการสภา  ฯ น าเสนอรายละเอียด ต่อท่ีประชุม  
  ปลดั อบต.ทุ่งมน : ตามระเบียบท่ีประธานสภาฯ น าแจง้ต่อท่ีประชุม สมาชิกสภา ฯทุกท่าน คงเขา้ใจในหลกัการแลว้  
ก่อนน าเสนอโครงการและงบประมาณแต่ละรายการ ขอช้ีแจงรายละเอียดทางสถานการณ์คลงัซ่ึงไดแ้จกใหส้มาชิกสภา ฯ ทุก
ท่านไดศึ้กษาแลว้  ดงัน้ี 
    ๑.ขอ้มูลยอดเงินสะสมคงเหลือ  (ณ วนัท่ี ๑  เม.ย. ๕๙ )  มียอดเงินสะสมคงเหลือไม่รวมเงินทุน 
        ส ารองเงินสะสมท่ีหกัไวต้ามระเบียบแลว้            จ านวน   ๑๖,๔๐๔,๑๕๖.๖๘    บาท 
      ๑.๑ ส ารองเงินงบบุคลากร ประมาณ  ๓  เดือน         จ านวน      ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐      บาท 
     ๑.๒ ส ารองเงินจ่ายเบ้ียยงัชีพต่าง ๆ /เงินเดือนครู      จ านวน      ๒,๐๕๐,๐๐๐.๐๐     บาท 
     ๑.๓ ส ารองกรณีสาธารณภยั  จากยอด ๑๒,๕๕๔,๑๕๖.๖๘ จ านวน ๑,๒๕๕,๔๑๕  บาท 
    ๒.คงเหลือเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใชจ่้ายได ้          จ านวน    ๑๑,๒๙๘,๗๔๑.๐๐   บาท  
     ๓.ยอดเงินสะสมขออนุมติัจ่ายขาดจ านวน ๓๐  โครงการ       จ านวน    ๑๐,๘๙๐,๒๐๐.๐๐     บาท 
      ๔.คงเหลือเงินสะสมหลงัหกัเงินขอจ่ายขาดจากขอ้ ๒          จ านวน  ๔๐๘,๕๔๑.๐๐   บาท 
    ๕.คงเหลือเงินสะสมหลงัหกัเงินขอจ่ายขาดจากขอ้ ๑         จ านวน     ๕,๕๑๓,๙๕๖.๖๘   บาท 
     ดงันั้น สถานะทางการคลงั ยงัสามารถบริหารงานไปได ้และจากยอดเงินสะสมท่ีขออนุมติัจ่ายขาด 
     จ านวน  ๑๐,๘๙๐,๒๐๐.๐๐  บาท นั้น ประกอบดว้ย  ๓๐ โครงการ ซ่ึงปรากฏในเอกสารท่ีแจกให้ 
    ทุกท่านไปแลว้ ทั้งน้ี ไดแ้นบใบประมาณราคา (ปร.๔ / ปร.๕)   ใหส้มาชิกสภา ฯ ทุกท่านพิจารณา 
     ดว้ยแลว้  ขา้พเจา้จึงน าเสนอรายละเอียดโครงการท่ีละโครงการ ดงัน้ี 
 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ประเภท
โครงการ 

ประโยชน์
ท่ีไดรั้บ 

๑ 
 
 
 

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

165,900 6 จ านวน 82 
ครัวเรือน 
246 คน 
๒๖๕ ไร ่

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

199,800 6 จ านวน 25 
ครัวเรือน
75 คน 
๑๑๖ ไร ่
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3. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.ทม.001 หมู่ที่ 1.  
ปริมาณงาน 
1.กว้าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมดาดปูนกันน  า
เซาะสองฝั่งหรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร 

403,800 6 จ านวน 64 
ครัวเรือน
200 คน
๔๕๙ ไร ่

4. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านเหล่าโป่ – บ้านดงเจรญิ (กม.0+353 - 
0+543) หมู่ที่ 2  ปริมาณงาน 
1.กว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.35 เมตร หรือพื นท่ีไม่นอ้ยกว่า 950 ตารางเมตร 

500,000 6 จ านวน 330 
ครัวเรือน 
950 คน 
๖๒๕ ไร่ 

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

354,900 2 พื นที่
การเกษตร 
97 ไร ่
จ านวน 42 
ครัวเรือน 

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 จ านวน 20 
ครัวเรือน 
60 คน 
๖๐ ไร ่

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 จ านวน 15 
ครัวเรือน 
40 คน 
๙๐ ไร ่

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 สูงเฉลีย่ 1.50 เมตร 
ช่วงที่ 3 จาก กม.0+175 - 0+306 ลงดินถมกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 
131 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร รวมปรมิาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
1,737.60 ลบ.ม. 

233,000 6 จ านวน 18 
ครัวเรือน 
54 คน 
๗๔ ไร ่

9. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย อบต.ทม.005 (สายไร่ นายเปลีย่น พิจารณ ์เช่ือม
กับ 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 รวมปรมิาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 530.55 
ลบ.ม. 

145,900 6 จ านวน 
120 
ครัวเรือน 
360 คน 
๓๑๙ ไร ่
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งบประมาณ 

(บาท) 
ประเภท
โครงการ 

ประโยชน์
ท่ีไดรั้บ 

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 จ านวน 42 
ครัวเรือน
126 คน 
๕๕ ไร ่

11. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน  า คสล. หมู่ที่ 3    ปริมาณงาน 
1.ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 277 เมตร หนา 0.15 เมตร 
2.รางระบายน  ากว้างภายใน 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 296 เมตร พร้อมฝาปดิ คสล.หนา 0.15 เมตร 
3.วางท่อระบายน  า คสล.เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 12 ท่อน 

2,338,000 6 จ านวน 
400 
ครัวเรือน 
1,240 คน 

12. เจาะบ่อบาดาลบ้านโพนสิม หมู่ที่ 4   ปริมาณงาน 
1.เจาะบ่บาดาล ท่อ PVC ขนาด 1.50 มลิลิเมตร ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 
80.00 เมตร 
2.ติดตั งเครื่องสูบน  าแบบซัมเมสิซเิบิ ล ขนาด 1.5 แรงม้า 

220,000 3 จ านวน 
170 
ครัวเรือน 
577 คน 

13. รางระบายน  าตัวยู  คสล.ฝาปิด คสล.ฝั่งทิศเหนือ ถนนสาย ยส.ถ.46 – 
002  (ช่วง กม.1+296 - 1+478) หมู่ที่ 4  ปริมาณงาน 
1.รางระบายน  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 จ านวน  70 
ครัวเรือน
200 คน 

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 พร้อมลงลูกรงัไหล่
ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือพื นที่ไม่น้อยกว่า 418.8 ตารางเมตร 

227,000 6 จ านวน 95 
ครัวเรือน
280 คน 

15. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโพนสิมซอย 2 (เข้าประปา)   หมู่ที่ 4 
ปริมาณงาน  
1.กว้าง 4 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือพื นท่ีไม่นอ้ยกว่า 504 ตารางเมตร 

265,400 6 จ านวน 16 
ครัวเรือน 
64 คน 

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 
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 196.05 ตารางเมตร 

99,500 6 จ านวน 
200 
ครัวเรือน 
600 คน 

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 พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือพื นท่ีไม่นอ้ยกว่า 932 ตารางเมตร 

491,000 6 จ านวน 148 
ครัวเรือน
572 คน 
๘๖๕  ไร่ 

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

214,900 6 จ านวน 
133 
ครัวเรือน 
436 คน 

19. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.ทม.040 หมู่ที่ 6   ปริมาณงาน 
1.กว้าง 4 เมตร ยาว 544 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือพื นท่ีไม่นอ้ยกว่า 2,176 ตารางเมตร 

1,147,000 6 จ านวน 82 
ครัวเรือน
258 คน 

 



๘ 

 

ล าดบั
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ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ประเภท
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20. รางระบายน  าตัวยู คสล.ฝาปิด คสล. จ านวน 4 สาย หมู่ที่ 7    ปริมาณงาน 
สายที่ 1 ถนนทุ่งมน 3 (กม.0+687 – 0+781) รางระบายน  ากว้างภายใน 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 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) รางระบายน  า
กว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร ยาว 161 เมตร ฝาปิด 
คสล.และวางท่อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 45 ท่อน ( 11 จดุ) ท่อ
ลอดถนน คสล.ขนาด 0.60 เมตร จ านวน 8 ท่อน 
สายที่ 3 ถนนทุ่งมน 4 (กม.0+610 – 0+818) รางระบายน  ากว้างภายใน 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร ยาว 176 เมตร ฝาปิด คสล.และวางท่อ 
คสล.ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 32 ท่อน ( 8 จุด) 
สายที่ 4 ถนนทุ่งมน 5 (กม.0+312 – 0+512) รางระบายน  ากว้างภายใน 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.30 เมตร ยาว 156 เมตร ฝาปิด คสล.และวางท่อ 
คสล.ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 44 ท่อน ( 11 จดุ) 

540,000 6 จ านวน 
221 
ครัวเรือน 
841 คน 

21. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7  ปริมาณงาน 
1.กม.0+000 – 0+022 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 22 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบ 
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 จ านวน 16 
ครัวเรือน 
49 คน 

22. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งมน 4 (กม.0+761 – 0+818) 
หมู่ที่ 7  ปริมาณงาน 
1.กว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือพื นท่ีไม่นอ้ยกว่า 228 ตารางเมตร 

120,000 6 จ านวน 23 
ครัวเรือน 
92 คน 

23. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.ทม.023  (กม.0+000 – 0+084) 
หมู่ที ่7   ปริมาณงาน 
1.กว้าง 4 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือพื นท่ีไม่นอ้ยกว่า 336 ตร.ม. 

177,000 6 จ านวน 203 
ครัวเรือน 
652 คน 
๑๐๔  ไร่ 

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

1,308,000 6 จ านวน 
242 
ครัวเรือน 
960 คน 

25. ซ่อมแซมถนนลูกรังสองฝั่งล าเหมอืง หมู่ที่ 8    ปริมาณงาน 
1.กม.0+000 – 0+532 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1064 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบ 
2.กม.0+000 – 0+218 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 432 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบ หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 561 
ลบ.ม. 

154,300 6 จ านวน 80 
ครัวเรือน
240 คน 
๓๐๓  ไร ่

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 หรือพื นที่ไม่น้อย
กว่า 341 ตารางเมตร 

186,000 6 จ านวน 
295 
ครัวเรือน 
920 คน 
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27. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างโรงเรยีน หมู่ที่ 9  ปริมาณงาน 
1.กว้าง 3 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือพื นท่ีไม่นอ้ยกว่า 114 ตารางเมตร 

59,900 6 จ านวน 12 
ครัวเรือน 
48 คน 

28. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.ทม.039 (กม.0+128 – 0+278) หมู่
ที่ 9  ปริมาณงาน  
1.กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือพื นท่ีไม่นอ้ยกว่า 600 ตารางเมตร 

316,000 6 จ านวน 36 
ครัวเรือน 
144 คน 
๓๒๙ ไร ่

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 พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.25 เมตร หรือพื นท่ีไม่นอ้ยกว่า 700 ตารางเมตร 

366,400 6 จ านวน 
295 
ครัวเรือน 
920 คน 
๙๓๑ ไร ่

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 พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ 
ช่วงที่ 2 ขุดดินยกระดับถนน กม.0+747 – 0+996 กว้าง 4 เมตร ยาว 
249 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ 
ช่วงที่ 3 ขุดดินยกระดับถนน กม.1+150 – 1+256 กว้าง 4 เมตร ยาว 
106 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ 
ช่วงที่ 4 ขุดดินยกระดับถนน กม.1+378 – 1+610 กว้าง 4 เมตร ยาว 
232 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ 
ช่วงที่ 5 ขุดดินยกระดับถนน กม.1+896 – 2+096 กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ 
ช่วงที่ 6 ปูทับลูกรังถนนช่วงที่ 1 – 5 กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
พร้อมเกลีย่ปรับแต่งเรียบ หรือปรมิาตรดินขุดยกระดับถนนไม่น้อยกว่า 
1,410 ลบ.ม.และปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 532.2 ลบ.ม. 

195,000 6 จ านวน 
295 
ครัวเรือน 
920 คน 
๙๓๑  ไร ่

จ ำนวนเงินรวมท้ังหมด 10,890,200   
 
   จึงเสนอโครงการและรายละเอียดใหส้ภา ฯ พิจารณา ตามระเบียบ  อ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้ต่อไป 

ประธานสภาฯ :  ใหส้มาชิกสภา ฯ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในโครงการท่ีเสนอ ทั้ง  ๓๐  โครงการ       พร้อมทั้งใหท่ี้ 
    ประชุมอภิปรายซกัถามท่ีละโครงการถึงบริเวณ สถานท่ี และสภาพปัจจุบนั จนเป็นท่ีเขา้ใจและไดข้อมติท่ี 
   ประชุม  จะหลกัการโครงการท่ีเสนอเพ่ือท่ีจะน ามาประกอบการพิจารณาในวาระต่อ ๆ ไปหรือไม่  

มตทิี่ประชุม  : มมีตเิป็นเอกฉันท์ให้รับโครงการทั้ง   ๓๐  โครงการที่ขออนุมตัิจ่ายขาดเงินสะสมไว้เพ่ือพจิารณาต่อไป 
   ประธานสภาฯ : เพ่ือใหก้ารพิจารณาโครงการท่ีเสนอขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี งบประมาณ  ๒๕๖๑ ทั้ง   ๓๐   โครงการ  
    เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งโครงการดงักล่าวมีความ 
   เหมาะสมท่ีจะน าเงินสะสม มาด าเนินการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจริงหรือไม่ นั้น เห็นควรสภา ฯ จะตอ้ง 
   ด าเนินการออกตรวจสอบโครงการทั้ง ๓๐ โครงการโดยจะตอ้งไปตรวจสอบถึงสถานท่ีบริเวณท่ีตั้งโครงการแต่ละโครงการ  
   เพ่ือประกอบการพิจารณาและตดัสินใจ ก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมติัหรือไม่อนุมติัในโครงการใด ดว้ยเหตุใด  ดงันั้น จึงเสนอ 
   ใหส้ภา ฯ พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริงสภาพโครงการท่ีเสนอ อยา่งนอ้ย ๗   คน  ใหส้มาชิกสภา ฯ เสนอ 
 



๑๐ 

 

  นายบุญหลาย   พิจารณ์   :  สมาชิกสภา ฯ หมู่ท่ี ๘  ขา้พเจา้เสนอ เน่ืองจากการพิจารณาโครงการทั้ง ๓๐  โครงการ มีความส าคญั และ 
    สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ตอ้งเห็นประจกัษแ์ก่สายตาดว้ยตนเอง จึงจะสามารถวินิจฉยัไดว้า่ ส าคญัหรือไม่ และเป็นไปตาม 
   ระเบียบ หนงัสือสัง่การ แนวทางท่ีรัฐบาลก าหนดมาหรือไม่ จึงเห็นควรใหส้มาชิกสภา ฯ ทุกท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ 
   ขอ้เท็จจริงสภาพโครงการ และร่วมกนัออกตรวจสอบโครงการ ทั้ง ๓๐  โครงการ  ก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมติัหรือไม่  
  ประธานสภาฯ : ตามค าเสนอของนายบุญหลาย พิจารณ์ ท่ีวา่มาแลว้นั้น ขอผูรั้บรอง ๒ คน 
  ที่ประชุม  : มีผูรั้บรอง ๒ คน  คือ นายพงษ ์ พิจารณ์  และนายทองใบ  ชิงชยั 
  ประธานสภาฯ : มีท่านใดเสนอความคิดต่างจากน้ีหรือไม่ 
          ที่ประชุม  :  ไม่มี 

  ประธานสภาฯ : เป็นอนัว่า สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริงโครงการท่ีเสนอขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม   
    ทั้ง   ๓๐  โครงการ   เพ่ือใหก้ารตรวจสอบและการพิจารณาโครงการ ทั้ง ๓๐  โครงการท่ีเสนอ ขา้พเจา้ ขอนดัสมาชิกสภา ฯ ทุก 
    ท่าน รวมทั้ง คณะผูบ้ริหาร พนกังาน อบต. ท่ีเก่ียวขอ้ง  ท่ีจะใหข้อ้ชดัเจนแก่สมาชิกสภา ฯ ในการออกตรวจสอบพ้ืนท่ีจริง  ณ   
   สถานท่ีตั้งโครงการ   ใหส้มาชิกสภา ฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
     ๑.  หลงัเลิกประชุม วนัน้ี   (วนัท่ี   ๒๐  มิถุนายน    ๒๕๖๑)     เวลา   ๑๓.๐๐  น.    พร้อมกนั ณ หอ้งประชุมแห่งน้ี     
    ออกพ้ืนท่ีตรวจสอบโครงการในเขต  หมู่ท่ี ๓  ( ๑โครงการ)  หมู่ท่ี ๗  ( ๔  โครงการ)  และพ้ืนท่ี หมู่ท่ี ๒   (๗  โครงการ)  ซ่ึงคาด 
   วา่ จะใชเ้วลาในการตรวจสอบ ประมาณ  ๓  ชัว่โมงคร่ึง 
         ๒. วนัท่ี ๒๑  มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. พร้อมกนั ณ หอ้งประชุมแห่งน้ี ออกพ้ืนท่ีตรวจสอบโครงการใน 
   เขต หมู่ท่ี ๑ ( ๔ โครงการ)     หมูท่ี ๘ ( ๒  โครงการ)     หมู่ท่ี ๔  ( ๔  โครงการ)    หมู่ท่ี ๕ (๓ โครงการ)    หมู่ท่ี ๖ (๑ โครงการ)   
    และหมู่ท่ี ๙ ( ๔ โครงการ)       ซ่ึงคาดวา่จะใชเ้วลาในการตรวจสอบ ประมาณ ๔ ชัว่โมง     แลว้เสร็จภายในเวลา   ๑๓.๐๐ น. 
   ดว้ยในการประชุมวนัน้ี มีเร่ืองท่ีจะใหส้ภา ฯ พิจารณาเพียงเร่ืองเดียว   คือเร่ืองการขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม ซ่ึง 
    สภา ฯไดป้ระชุมพิจารณา    ในระเบียบวาระการประชุมอ่ืน ๆ  เสร็จเรียบร้อยแลว้ คงเหลือในระเบียบวาระท่ี ๑๒  ซ่ึงเป็นเร่ือง 
    อ่ืน เพ่ือทราบ และสามารถน าเสนอในท่ีประชุมวนัอ่ืนได ้ถา้มี        และเพ่ือใหก้ารพิจารณาการขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม  
   เป็นไปตามระเบียบ           จึงขอนดัประชุมสมาชิกสภา องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  สมยัวิสามญั    สมยัท่ี ๑     คร้ังท่ี ๑  
    (วนัท่ีสอง)     ในวนัท่ี ๒๑  มิถุนายน ๒๕๖๑    เวลา ๑๔.๐๐ น.   ณ   หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน     เพ่ือ 
   พิจารณาในระเบียบวาระท่ี ๑๑ ในญตัติการขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม ต่อ ใหแ้ลว้เสร็จโดยไม่มีหนงัสือนดัประชุมและ 
   ระเบียบวาระการประชุมใดเพ่ิมอีก  
     ขอใหส้มาชิกสภาแต่งเคร่ืองแบบสีกากี เพ่ือพิจารณาในญตัติดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จ ภายหลงัจากท่ีสมาชิกสภา ฯ  
   ไดไ้ปตรวจสอบขอ้เทจ็จริงในพ้ืนท่ีด าเนินการของโครงการ    
   ที่ประชุม  :  รับทราบ 
   ประธานสภาฯ :  เพ่ือไม่ใหมี้เวลาเพียงพอต่อการตรวจสอบโครงการ ขณะน้ีเวลา  ๑๒.๑๐  น.  ขอนดัหมายวนัน้ีเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  หอ้ง
ประชุมน้ี    และวนัท่ี ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑    เวลา ๐๙.๐๐ น. พร้อมเพียงกนั  ณ หอ้งประชุมน้ี เพ่ือออกตรวจสอบโครงการ  และเวลา   ๑๔.๐๐ น. ประชุม
พิจารณาการขออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม ใหแ้ลว้เสร็จ  
        -     เลิกประชุม   /   เวลา  ๑๒.๑๕  นาฬิกา    - 
 

                 (ลงช่ือ)   ภกัดี    ณรงคก์ลุภกัดี        ผูบ้นัทึกการประชุม 
                              (นายภกัดี   ณรงคก์ลุภกัดี) 
                       เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
 
 



๑๑ 

 

  -สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมนไดท้ าการประชุมสภาสมยัวิสามญั  สมยัท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑  
    วนัท่ี ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑    จริง  
          (ลงช่ือ)     อุดม  พิจารณ์       
                        (นายอุดม  พิจารณ์) 
                              ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  

 

 

 

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  สมยัวิสามญัท่ี ๑  คร้ังท่ี ๑   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 

 




