
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน    
สมยัสามญั  สมยัแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๑    

คร้ังที่  ๑ 
วนัที่   ๑๖  มกราคม    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 พาน ตาซ่ือทอง  
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   ขาดประชุม 
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 ์ ยวนยี สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๖ สงกรานต ์ ยวนยี  
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 ณรงคก์ุลภกัดี เลขานุการสภา อบต.ทุ่งมน ภกัดี ณรงคก์ุลภกัดี  

     ผู้มาประชุม         ๑๘    คน   /  ขาดการประชุม       ๑     คน    /   ลา      -    คน  
  ผู้ เข้าร่วมประชุม                

ที ่ ช่ือ- สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายสมมาต สายค าวงษ ์ รองนายก อบต.ทุ่งมน สมมาต สายค าวงษ ์  
๒ นายจนัทร์ สุดแสง เลขานุการนายก อบต.ทุ่งมน จนัทร์ สุดแสง  
๓ นายอดิศร ม่ิงขวญั ผูใ้หญ่บา้น. ม.๕ อดิศร ม่ิงขวญั  
๔ นายวรีะวฒัน์ ก าศร ผอ.รพ.สต.โพนสิม วรีะวฒัน์ ก าศร  
๕ นายทองสุข ชาภกัดี ผอ.ร.ร.บา้นทุ่งมน ทองสุข ชาภกัดี  
๖ นายเกษตรศิลป์ ค าวงั ผูใ้หญ่บา้น. ม.๘ เกษตรศิลป์ ค าวงั  
๗ นายสังคม สิงห์ครุธ ผูใ้หญ่บา้น. ม.๙ สังคม สิงห์ครุธ  
๘ นางนารี ส าราญสุข หวัหนา้ส านกังานปลดั นารี ส าราญสุข  

    
 
 



๒ 

 

ที ่ ช่ือ- สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๙ นายอุดม พิจารณ์ นายก อบต.ทุ่งมน อุดม พิจารณ์  
๑๐ นายสุทธเมธ พลชยั ผอ.กองคลงั สุทธเมธ พลชยั  
๑๑ นายอาณัติ ศรีเธาว ์ ผอ.รพ.สต.ทุ่งมน อาณัติ ศรีเธาว ์  
๑๒ นายปกรณ์ชยั สีอ่อน ผูใ้หญ่บา้น. ม.๔ ปกรณ์ชยั สีอ่อน  
๑๓ นายศิริบูรณ์ สวา่งแสง ผูใ้หญ่บา้น. ม.๑ ศิริบูรณ์ สวา่งแสง  

 
 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม   ๑๓   คน. 
 

    
     เม่ือถึงเวลา  ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภา ฯ ไดต้รวจนบัสมาชิกผูม้าประชุม  เม่ือเห็นวา่ครบองคป์ระชุม  
จึงไดเ้รียนเชิญสมาชิกสภา ฯ  และผูเ้ขา้ร่วมประชุม เขา้หอ้งประชุม และตรวจนบัผูม้าประชุม เม่ือเห็นวา่ครบองคป์ระชุม จึงได้
เรียนเชิญประธานสภาฯ   เปิดการประชุม 
 

ประธานสภาฯ  :  กล่าวเปิดการประชุม    “ ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน สมยัสามญั 
สมยัแรก    คร้ังท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑  และใหท่ี้ประชุมเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี ”  

 

ระเบียบวาระที่ ๑   :  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-  ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระที่ ๒  :  การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ    สมยัวสิามญั     สมยัที่ ๑   ประจ าปี ๒๕๖๐   
        วนัที่  ๒๕   ธันวาคม    ๒๕๖๐ 
   ประธานสภาฯ  :ใหค้ณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เสนอผลการตรวจรายงานการประชุม ต่อท่ีประชุม 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม : คณะกรรมการไดต้รวจสอบรายงานการประชุมแลว้  ปรากฏวา่ถูกตอ้งไม่มี 
      การเสนอขอแกไ้ขใด ๆ ในรายงาการประชุมดงักล่าว 
 ประธานสภาฯ :  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแกไ้ขใด ๆ ในรายงานการประชุมหรือไม่ 
 มตทิี่ประชุม  :   ไม่มี 
  ประธานสภาฯ :  จึงใหท่ี้ประชุมสภา ฯ พิจารณามีมติ รับรองรายงานการประชุมน้ีหรือไม่ 
 มตทิี่ประชุม  :  - มติ ๑๗ เสียง ใหก้ารรับรองรายงานการประชุมสภา ฯสมยัวิสามญั  สมยัท่ี  ๑   ประจ าปี ๒๕๖๐ 
             -ไม่รับรอง      ๐  เสียง  
            - งดออกเสียง  ๐  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  ญัตตแิถลงนโยบายของผู้บริหาร   
- ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๔ :   เร่ืองด่วน 
- ไม่มี-   

ระเบียบวาระที่  ๕   ญัตตข้ิอบัญญัตช่ัิวคราว 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๖   กระทู้ถาม 
          - ไม่มี- 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่  ๗   ญัตตร่ิางข้อบัญญัตทิี่ค้างพจิารณา 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๘   ญัตตร่ิางข้อบัญญัตทิี่คณะกรรมการพจิารณาแล้วเสร็จ 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๙   ญัตตร่ิางข้อบัญญัตทิี่เสนอใหม่ 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๑๐   ญัตตค้ิางพจิารณาจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๑๑   ญัตตอ่ืิน ๆ เพ่ือพจิารณาและมมีติ 
   ญัตตทิี่ ๑  :  การพจิารณาก าหนดสมัยประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ ประจ าปี  ๒๕๖๑    และวนัเร่ิมประชุมสภา ฯ  
        สมยัสามญั  สมัยแรก ของปี ๒๕๖๒  และการก าหนดระยะเวลาในการประชุม แต่ละสมยั  
 ประธานสภาฯ :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓    หมวด  ๒   
     ขอ้  ๒๑  ก าหนดใหป้ระธานสภาฯ  น าปรึกษาในท่ีประชุมสามญัประจ าปี  สมยัแรก ของแต่ละปี   
     โดยน าความตามขอ้  ๑๑  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  จึงขอหารือต่อท่ีประชุมวา่ 
    ๑.ปี ๒๕๖๑  จะมีจ านวนสมยัประชุมสามญัประจ าปีก่ีสมยั 
    ๒.วนัเร่ิมประชุมแต่ละสมยัและระยะเวลาวนัประชุม 
     ๓.วนัเร่ิมประชุมสภาฯ สมยัสามญั สมยัแรก ประจ าปีของ ปี ๒๕๖๒  และระยะเวลาของวนัประชุม 
     จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเสนอ ตามหวัขอ้ทีละประเดน็      โดยขอใหท่ี้ประชุมเสนอ จ านวนสมยั 
     ประชุมสามญั ประจ าปี  
       นายมนูญ   โพสาขา : สมาชิก อบต. หมู่  ๑     ขอเสนอใหมี้จ านวน  ๔  สมยั  
     ผูรั้บรอง ๒  คนคือ นายถนดัศรี บุญสนอง (ส.อบต.หมู่ ๓) และนายพานทอง  ตาซ่ือ (ส.อบต.หมู่ ๒) 
  ประธานสภาฯ : มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีความเห็นท่ีจะเสนอแตกต่างไปจากน้ี หรือไม่ 
       ที่ประชุม :  ไม่มีการเสนอใด ๆ อีก 
   ประธานสภาฯ : เป็นอนัวา่ท่ีประชุมไดก้ าหนดสมยัประชุมสามญั ประจ าปี๒๕๖๑ จ านวน  ๔ สมยั และไดใ้หท่ี้ประชุม 
    ก าหนดวนัเร่ิมประชุมในแต่ละสมยั และแต่ละสมยัควรมีระยะเวลาก่ีวนั 
  นายบุญหลาย  พจิารณ์ : สมาชิก อบต.หมู่ ๘ ไดเ้สนอในท่ีประชุม ก าหนดวนัเร่ิมประชุมในแต่ละสมยั  ดงัน้ี  
          ๑. สมยัสามญัท่ี  ๑   วนัท่ี    ๑๖    มกราคม     ๒๕๖๑ 
       ๒.สมยัสามญัท่ี  ๒  วนัท่ี   ๓๐     เมษายน     ๒๕๖๑ 
       ๓.สมยัสามญัท่ี  ๓   วนัท่ี   ๑๐     สิงหาคม    ๒๕๖๑ 
      ๔.สมยัสามญัท่ี  ๔   วนัท่ี   ๓๐     ตุลาคม      ๒๕๖๑ 
    แต่ละสมยั ใหมี้ระยะเวลา  ๑๕  วนั  
      ผูรั้บรอง  ๒ ท่าน  คือ นายสมชาติ  พิจารณ์(ส.อบต.หมู่ ๑)  และนายเสน่ห์  สิงห์ครุธ(ส.อบต.หมู่ ๙) 
  ประธานสภาฯ : ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวนัเร่ิมประชุมท่ีเสนอต่อท่ีประชุมในแต่ละสมยั วา่สมควรเหมาะสมหรือไม่   
    และมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีความเห็นท่ีจะเสนอแตกต่างไปจากน้ี หรือไม่  
 
 
   



๔ 

 

           ทีป่ระชุม :  ไม่มีการเสนอใด ๆ อีก 
  ประธานสภาฯ : จึงใหท่ี้ประชุม มีมติ  วนัเร่ิมประชุมสภา ฯ  แต่ละสมยั และระยะเวลาของวนัประชุมแต่ละสมยั 

มตทิี่ประชุม  :  ท่ีประชุมสภา ฯ  มีมติ  ๑๗ เสียง ก าหนดวนัเร่ิมประชุมสภา ฯ  และระยะเวลาของวนัประชุมแต่ละสมยั  
     ดงัน้ี   ๑. สมยัสามญัท่ี  ๑   วนัท่ี    ๑๖    มกราคม     ๒๕๖๑ 
       ๒.สมยัสามญัท่ี  ๒  วนัท่ี   ๓๐     เมษายน     ๒๕๖๑ 
       ๓.สมยัสามญัท่ี  ๓   วนัท่ี   ๑๐     สิงหาคม    ๒๕๖๑ 
      ๔.สมยัสามญัท่ี  ๔   วนัท่ี   ๓๐     ตุลาคม      ๒๕๖๑ 
    ก าหนดใหแ้ต่ละสมยั ใหมี้ระยะเวลา  ๑๕  วนั 
 
  ประธานสภาฯ : ใหท่ี้ประชุมพิจารณาก าหนดวนัประชุม สมยัสามญั สมยัแรก  ประจ าปี ๒๕๖๒  และระยะเวลาประชุม   
  นายสงกราน มิง่ขวญั : สมาชิก อบต.หมู่ ๗  เสนอก าหนดวนัท่ี  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๒  ซ่ึงตรงกบัวนัพุธ มีระยะเวลา 
    ประชุม  ๑๕  วนั  
     ผูรั้บรอง ๒ ท่าน  นายสงกรานต ์ ยวนยี (ส.อบต.หมู่ ๖) และนายทองใบ  ชิงชยั (ส.อบต.หมู่ ๗) 
 ประธานสภาฯ : ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวนัเร่ิมประชุมและระยะเวลาท่ีเสนอดงักล่าว วา่สมควรเหมาะสมหรือไม่   
    และมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด เห็นแตกต่าง ไปจากน้ี 
          ทีป่ระชุม :  ไม่มีการเสนอใด ๆ อีก 
  ประธานสภาฯ : จึงใหท่ี้ประชุม มีมติ  วนัเร่ิมประชุมสภา ฯ สมยัแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๒  และระยะเวลาประชุม 
            มตทิี่ประชุม  :ประชุมมีมติ ๑๗ เสียง ก าหนดวนัประชุมสภาสมยัสามญั  สมยัแรก  ประจ าปี ๒๕๖๒  
    ในวนัท่ี  ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๒   มีระยะเวลาสมยัประชุมแต่ละสมยัจ านวน     ๑๕  วนั 
 
ระเบียบวาระที่ ๑๒ :  เร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือทราบ 
  ประธานสภาฯ :   : ขอเรียนเชิญ ผอ.กองช่าง ดว้ยมีเร่ืองเสนอต่อท่ีประชุมเป็นเร่ืองด่วนท่ีเสนอระหวา่งการประชุม  
  ผู้อ านวยการกองช่าง : มีเร่ืองด่วนท่ีจะเสนอต่อสภา ฯ  พิจารณามีมติ ซ่ึงเป็นเร่ืองด่วน ซ่ึงทาง อบต.ทุ่งมน ไดรั้บแจง้ 
     จากหน่วยงานทรัพยากรน ้า ไดข้ดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี ๕,๖ ต.ทุ่งมนและมีหนงัสือถ่ายโอนใหท้าง  
    อบต.รับไปดูแลบ ารุงรักษา ตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ จึงขอมติต่อสภา ฯ  
    ทุ่งมน ในการรับโอนทรัพยสิ์นดงักล่าว ประกอบกบัเม่ือรับโอนแลว้ ทาง อบต.จะใหท้างหมู่บา้นรับ 
    ภารกิจน้ีไปด าเนินการต่อ โดยน าบ่อบาดาลน้ีเขา้สู่ระบบกิจการประปาหมู่บา้นและใหค้ณะกรรมการ 
    ประปาหมู่บา้นรับไปด าเนินการ จึงใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
  ประธานสภาฯ :  แจง้ต่อท่ีประชุมมีสมาชิกท่านใดสงสยั สอบถามเพ่ิมเติมได ้และต่อไปจะใหท่ี้ประชุมพิจารณามีมติ 
          มตทิี่ประชุม  :  มีมติเสียง ๑๗  เสียง เห็นชอบรับโอนโครงการขดุเจาะบ่อบาดาลท่ีหน่วยงานทรัพยากรน ้าถ่ายโอนมา  
    และใหส่้งมอบใหค้ณะกรรมการประปาหมู่บา้น ๕,๖ รับไปด าเนินการต่อไป 
  
   ประธานสภาฯ :   : ขอเรียนเชิญ ผูอ้  านวยการ รพ.สต.ทุ่งมน ดว้ยมีขอ้ราชการจะเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 
   ผู้อ านวยการรพ.สต.ทุ่งมน : ในนาม ผอ.รพ.สต.ทั้งสองแห่ง และงานสาธารณสุข  ดว้ยมีขอ้ราชการท่ีจะแจง้ใหท่ี้ 
    ประชุมรับทราบ   และขอความร่วมมือจากทุกท่าน ดงัน้ี 
 
 



๕ 

 

 
              ๑.การจดัหาทรายก าจดัลูกน ้ายงุลาย และน ้ายาเคร่ืองพ่น ควรจดัเตรียมไวใ้นเดือน ม.ค. ๖๑ รวมทั้งการ 
    ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ซ่ึงมีแนวโนม้จะกลบัมาระบาดในปีน้ี จึงประสานใหท้าง อบต.พิจารณา 
    เตรียมการไว ้ภายในเดือน ก.พ.๖๑   
               ๒.การจดัสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการของกลุ่มสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น(สสม.) ในปี ๒๕๖๑ หรือ 
    ในปี ๒๕๖๒     ควรพิจารณางบสนบัสนุน สสม.หมู่บา้นละ ๗,๐๐๐  บาท  ซ่ึงงบ ๕,๐๐๐ บาท ไม่ 
    เพียงพอต่อการด าเนินงานของ สสม. ในแต่ละหมู่ 
              ๓.แจง้ รพ.สต.ทุ่งมน ไดด้ าเนินการก่อสร้าง รพ.สต. แห่งใหม่ บริเวณท่ีราชพสัดุเดิมของโรงเรียนบา้น 
     ทุ่งมน ตรงขา้มหนองบวั หมู่ ๓ ขณะน้ีก าลงัก่อสร้างฐานรากและตอม่อ ดว้ยเหตุอาคารหรือสถานท่ี 
    เดิมใชง้บในการร้ือถอนหรือค่าใชจ่้ายมาก ประกอบกบัสถานทียงัมีความตอ้งการใชง้านเป็นศูนยข์อง 
    ชุมชนไดอี้ก จึงก าหนดก่อสร้างสถานท่ีแห่งใหม่ การใหบ้ริการกเ็หมือนเดิม    ก่ึงกลางระหว่างบา้น 
    ทุ่งมน กบับา้นโซงเหล่าโป่และใกลก้บัโรงเรียนบา้นทุ่งมน 
        ที่ประชุม  :  รับทราบ 
 

         นายมนูญ   โพสาขา : สมาชิก อบต. หมู่  ๑ไดส้อบถามในท่ีประชุมเก่ียวกบัการพ่นยาฆ่ายงุ ท่ีใชเ้คร่ืองพ่นยา   ไม่มี 
    อาหารบริการใหผู้พ้่นเลย ซ่ึงนายจะมีอาหารบริการบา้ง ดว้ยไม่มีค่าตอบแทนผูม้าพ่นยา มีกเ็พียง 
           เลก็นอ้ยไม่เพียงพอตามสมควรแก่การเป็นจิตรอาสา จึงขอฝากผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับไวพิ้จารณา 
 

        นักวเิคราะห์นโยบายและแผน : ช้ีแจงเก่ียวกบัโครงการทางดา้นสาธารณสุข หมู่บา้นละ   ๒๐,๐๐๐ บาท    ใหแ้ต่ละ 
     หมู่บา้น เสนอโครงการหมู่บา้นละ ๓ โครงการ ผา่นประชุมหมู่บา้น ซ่ึงใชง้บประมาณดงักล่าวในปี 
    งบ ฯ ๒๕๖๑     พร้อมจดัส่งเขา้กระบวนการแผนพฒันาต าบลก่อนการด าเนินการ   โดยฝากใหท้าง  
    รพ.สต.ในพ้ืนท่ีดูแล ช่วยกลัน่กรองโครงการหรือเป็นท่ีปรึกษาในโครงการ      พร้อมรีบด าเนินการ 
    จดัส่ง อบต.ทุ่งมน เพ่ือด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนแผนและแนวทางหนงัสือสั่งการต่อไป 
  
          ผู้อ านวยการกองคลงั : ช้ีแจงการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ท่ีจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภา ฯ ไดด้ าเนินการไปแลว้  
     จ านวน  ๗  โครงการ เบิกจ่ายไปแลว้  ๓ โครงการ และอยูร่ะหวา่งปฏิบติัตามสญัญา ๔  โครงการ  
    รายละเอียดตามท่ีแจง้ 
     -แจง้ต่อสภา ฯ ทราบและเพ่ือเร่งรัดติดตามเงินกูโ้ครงการเศรษฐกิจชุมชน หมู่บา้นละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
    โดยมีกลุ่มอาชีพบา้นโซง หมู่ท่ี ๑  ท่ียงัคา้งเงินกู ้โดยก่อนหนา้นั้นไดติ้ดตามใหม้าช าระเงินกูแ้ลว้ แต่ 
    ทางกลุ่มไม่สามารถน าเงินตน้มาช าระได ้และยินยอมใหเ้รียกเกบ็ดอกเบ้ียตามกฎหมาย และ อบต. 
    ไดรั้บเงินช าระดอกเบ้ียท่ีผิดสัญญาไปแลว้ในปีท่ีผา่นมา จึงแจง้สภาฯ ทราบและช่วยเร่งรัดการน าเงิน 
    ตน้มาช าระตามระเบียบต่อไป 
         ที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 
 
 

   ประธานสภาฯ :  มีท่านใดจะแจง้เร่ืองต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่  
   นายก อบต.ทุ่งมน : ขอแจง้ใหส้มาชิกสภา ฯ ทราบเก่ียวกบัโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ อบต. 
    ทุ่งมน เพ่ือใหส้มาชิกไดเ้ตรียมความพร้อมในการท่ีจะเขา้ร่วมการอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือน าองค ์
    ความรู้มาพฒันาชุมชนและมาปรับปรุงใชใ้นพ้ืนท่ี โดยเป้าหมายจะพฒันาและแกไ้ขปัญหาทางดา้น 
    ส่ิงแวดลอ้ม การเกษตร จึงวางเป้าหมายเพ่ือศึกษาพ้ืนท่ีในเขตจงัหวดัจนัทบุรี ในช่วงปลายเดือน 
    มีนาคม ๒๕๖๑ ส่วนวนัท่ีอบรมและไปศึกษาดูงานจะตอ้งประสานหน่วยงานในพ้ืนท่ีไปศึกษาดูงาน 
    ก่อน จึงจะมาก าหนดวนัได ้และจะแจง้ใหท้ราบในโอกาสต่อไป 
           ทีป่ระชุม  :  รับทราบ 
 

 ประธานสภาฯ :  แจง้ต่อท่ีประชุม ไดด้ าเนินการประชุม จนครบระเบียบวาระการประชุมแลว้ สภา ฯ ตอ้งขอบคุณทุก 
     ท่าน ท่ีมาร่วมประชุม     ขา้พเจา้ขอปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน สมยัสามญั  
    สมยัแรก  คร้ังท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๖๑    

   - ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๑๐  นาฬิกา- 
 

        (ลงช่ือ)  นายภกัดี        ณรงคก์ลุภกัดี      ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
                            (นายภกัดี        ณรงคก์ลุภกัดี) 
               เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
 

การตรวจรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   ไดต้รวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแลว้  (    ) เห็นวา่ถูกตอ้ง     (   ) เห็นวา่ไม่ถูกตอ้งโดยเสนอขอใหแ้กไ้ขต่อสภา ฯ ดงัน้ี     
    (ระบุ) ๑. ............................................................................................................................................................................ 
              ๒. ............................................................................................................................................................................ 
        (ลงช่ือ)                 (ลงช่ือ)             (ลงช่ือ)   
    (นายบุญหลาย  พิจารณ์)             (นายมนูญ  โพสาขา)        (นายทองใบ   ชิงชยั) 
            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการ    กรรมการ 
การรับรองรายงานการประชุม 
   สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ไดรั้บรองรายงานการประชุมสภาฯ     สมยัสามญัสมยัแรก  (สมยัท่ี ๑)   คร้ังท่ี ๑  
ประจ าปี ๒๕๖๑  แลว้ในการประชุมสภาสมยั.............. ท่ี .... คร้ังท่ี ... ประจ าปี  ๒๕๖๑  เม่ือวนัท่ี ..... เดือน...............พ.ศ.๒๕๖๑ 
โดยมีมติรับรองรายงานการประชุมท่ี  (    ) ไม่มีการแกไ้ข   (     )  มีการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุม ดงักล่าว คือ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................                (ลงช่ือ) 
                      (นายอุดม     พิจารณ์)              
                                                           ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

                  วนัท่ี ........... เดือน ...........................พ.ศ. ................. 




