
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน    
สมยัสามญั  สมยัแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๒    

คร้ังที่  ๑ 
วนัที่   ๒๙  มกราคม    ๒๕๖๒ 

   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 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 ์ 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   ขาดประชุม 
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 นายสุวทิ พามา ผอ.กองช่าง อบต.ทุ่งมน สุวทิ พามา  
๓ นายเกษตรศิลป์ ค าวงั ผูใ้หญ่บา้น. ม.๘ เกษตรศิลป์ ค าวงั  
๔ นายธนพงษ ์ เขาทอง ก านนัต าบลทุ่งมน ธนพงษ ์ เขาทอง  
๕ นายเทวา พิจารณ์ ผูใ้หญ่บา้น. ม.๒ เทวา พิจารณ์  
๖ นายทองสุข ชาภกัดี ผอ.ร.ร.บา้นทุ่งมน ทองสุข ชาภกัดี  
๗ นายนพรัตน์ สิมลี รองนายก อบต.ทุ่งมน นพรัตน์ สิมลี  
๘ นายสมิง ยวงนยี ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น. ม.๕ สมิง ยวงนยี  

    
 
 



๒ 

 

ที ่ ช่ือ- สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๙ นายส าเนียง สูณรงค ์ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น. ม.๗ ส าเนียง สูณรงค ์  
๑๐ นางปาลิไลยก ์ บุญปัญญา นกัวเิคราะห์นโยบายฯ ปาลิไลยก ์ บุญปัญญา  
๑๑ นายเฉลิมเกียรติ โตจ าเริญ นายช่างโยธา อบต.ทุ่งมน เฉลิมเกียรติ โตจ าเริญ  
๑๒ นายสังคม สิงห์ครุธ ผูใ้หญ่บา้น. ม.๙ สังคม สิงห์ครุธ  
๑๓ นายอุบล ตาซ่ือ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น. ม.๑ อุบล ตาซ่ือ  
๑๔ นายจนัทร์ สุดแสง เลขานุการนายก อบต.ทุ่งมน จนัทร์ สุดแสง  
๑๕ นายอุดม พิจารณ์ นายก อบต.ทุ่งมน อุดม พิจารณ์  
๑๖ น.ส.จุฬาภรณ์ สวา่งแสง นกัวชิาการการเงินฯ จุฬาภรณ์ สวา่งแสง  

 

 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม   ๑๖   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 ๒๕๖๒  และใหท่ี้ประชุมเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี ”  

 

ระเบียบวาระที่ ๑   :  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-  ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระที่ ๒  :  การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ    สมยัสามญัที่  ๔    ประจ าปี ๒๕๖๑   
          วนัที่  ๑   พฤศจกิายน    ๒๕๖๑ 
   ประธานสภาฯ  :ใหค้ณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เสนอผลการตรวจรายงานการประชุม ต่อท่ีประชุม 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม : คณะกรรมการไดต้รวจสอบรายงานการประชุมแลว้  ปรากฏวา่ถูกตอ้งไม่มี 
      การเสนอขอแกไ้ขใด ๆ ในรายงาการประชุมดงักล่าว 
 ประธานสภาฯ :  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมสภาฯ ดงักล่าว หรือไม่ 
 มตทิี่ประชุม  :   ไม่มี 
  ประธานสภาฯ :  จึงใหท่ี้ประชุมสภา ฯ พิจารณามีมติ รับรองรายงานการประชุมน้ีหรือไม่ 
 มตทิี่ประชุม  :  - มติ ๑๖ เสียง ใหก้ารรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ  สมยัสามญัท่ี  ๔   ประจ าปี ๒๕๖๑ 
             -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  ๒๕๖๒    และวนัเร่ิมประชุมสภา ฯ  
        สมยัสามญั  สมัยแรก ของปี ๒๕๖๓   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 ๒๕๖๒  จะมีจ านวนสมยัประชุมสามญัประจ าปีก่ีสมยั 
    ๒.วนัเร่ิมประชุมแต่ละสมยัและระยะเวลาวนัประชุม 
     ๓.วนัเร่ิมประชุมสภาฯ สมยัสามญั สมยัแรก ประจ าปีของ ปี ๒๕๖๓  และระยะเวลาของวนัประชุม 
     จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเสนอ ตามหวัขอ้ทีละประเดน็      โดยขอใหท่ี้ประชุมเสนอ จ านวนสมยั 
     ประชุมสามญั ประจ าปี  
       นายบุญหลาย พจิารณ์ : สมาชิก อบต. หมู่  ๘     ขอเสนอใหมี้จ านวน  ๔  สมยั  
     ผูรั้บรอง ๒  คนคือ นายจรรยา  โพธ์ิงอก (ส.อบต.หมู่ ๙) และนายพานทอง  ตาซ่ือ (ส.อบต.หมู่ ๒) 
  ประธานสภาฯ : มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด จะเสนอจ านวนสมยัประชุมท่ีแตกต่างไปจากน้ี หรือไม่ 
       ที่ประชุม :  ไม่มีการเสนอใด ๆ อีก 
   ประธานสภาฯ : เป็นอนัวา่ท่ีประชุมไดก้ าหนดสมยัประชุมสามญั ประจ าปี๒๕๖๒ จ านวน  ๔ สมยั และไดใ้หท่ี้ประชุม 
    ก าหนดวนัเร่ิมประชุมในแต่ละสมยั และแต่ละสมยัควรมีระยะเวลาก่ีวนั 
  นายบุญหลาย  พจิารณ์ : สมาชิก อบต.หมู่ ๘ ไดเ้สนอในท่ีประชุม ก าหนดวนัเร่ิมประชุมในแต่ละสมยั  ดงัน้ี  
          ๑. สมยัสามญัท่ี  ๑   วนัท่ี    ๒๙    มกราคม      ๒๕๖๒ 
       ๒.สมยัสามญัท่ี  ๒  วนัท่ี       ๕    เมษายน      ๒๕๖๒ 
       ๓.สมยัสามญัท่ี  ๓   วนัท่ี       ๙    สิงหาคม     ๒๕๖๒ 
      ๔.สมยัสามญัท่ี  ๔   วนัท่ี    ๒๙   พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
    แต่ละสมยั ใหมี้ระยะเวลา  ๑๕  วนั  
      ผูรั้บรอง  ๒ ท่าน  คือ นายสมชาติ  พิจารณ์(ส.อบต.หมู่ ๑)  และนายพานทอง  ตาซ่ือ (ส.อบต.หมู่ ๒) 
  ประธานสภาฯ :   ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวนัเร่ิมประชุมท่ีเสนอต่อท่ีประชุมในแต่ละสมยั ว่าสมควรเหมาะสมหรือไม่   
    และมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีความเห็นท่ีจะเสนอแตกต่างไปจากน้ี หรือไม่  
 
 



๔ 

 

   
           ทีป่ระชุม :  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอวนัเร่ิมประชุมแต่ละสมยัใหม่แตกต่างไปจากท่ีเสนอไว ้
 ประธานสภาฯ : จึงใหท่ี้ประชุม มีมติ  วนัเร่ิมประชุมสภา ฯ  แต่ละสมยั และระยะเวลาของวนัประชุมแต่ละสมยั 

มตทิี่ประชุม  :  ท่ีประชุมสภา ฯ  มีมติ  ๑๖ เสียง ก าหนดวนัเร่ิมประชุมสภา ฯ  และระยะเวลาของวนัประชุมแต่ละสมยั  
     ดงัน้ี   ๑. สมยัสามญัท่ี  ๑   วนัท่ี    ๒๙    มกราคม      ๒๕๖๒ 
       ๒.สมยัสามญัท่ี  ๒  วนัท่ี       ๕    เมษายน      ๒๕๖๒ 
       ๓.สมยัสามญัท่ี  ๓   วนัท่ี       ๙    สิงหาคม     ๒๕๖๒ 
      ๔.สมยัสามญัท่ี  ๔   วนัท่ี    ๒๙   พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
    ก าหนดใหแ้ต่ละสมยั ใหมี้ระยะเวลา  ๑๕  วนั 
  ประธานสภาฯ : ใหท่ี้ประชุมพิจารณาก าหนดวนัประชุม สมยัสามญั สมยัแรก  ประจ าปี ๒๕๖๓  และระยะเวลาประชุม   
  นายมนูญ  โพสาขา : สมาชิก อบต.หมู่ ๑ เสนอก าหนดวนัท่ี ๑๖  มกราคม ๒๕๖๓  ซ่ึงตรงกบัวนัพฤหสับดี มีระยะเวลา 
    ประชุม  ๑๕  วนั  
     ผูรั้บรอง ๒ ท่าน  นายจรรยา  โพธ์ิงอก (ส.อบต.หมู่ ๙) 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. ๒๕๖๓  และระยะเวลาประชุม 
            มตทิี่ประชุม  :ประชุมมีมติ ๑๖ เสียง ก าหนดวนัประชุมสภาสมยัสามญั  สมยัแรก  ประจ าปี ๒๕๖๓  
    ในวนัท่ี  ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๓   มีระยะเวลาสมยัประชุมแต่ละสมยัจ านวน     ๑๕  วนั 
  ประธานสภาฯ : น าท่ีประชุมสภาฯ เขา้สู่การพิจารณาในญตัติท่ี ๒  
    

 ญัตตทิี่ ๑  : การขอความเห็นชอบแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิม่เติมและเปลีย่นแปลง   
        ฉบับที ่2 พ.ศ. 2562 
   ประธานสภาฯ : ไดแ้จง้ใหน้ายก อบต.ทุ่งมน เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
  นายก อบต.ทุ่งมน   : ไดม้อบหมายให ้นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน รายงานช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม   
  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน : อนุมติัประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี   (พ.ศ. 2561 – 2564)  เม่ือวนัท่ี  31    
     ตุลาคม  ๒๕59     ไปแลว้นั้น     เน่ืองจากการจดัท าโครงการ/กิจกรรม ดงัปรากฏในแผนพฒันา 
     ทอ้งถ่ินส่ีปี  (พ.ศ. ๒๕61 - 2564)  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ยงัไม่ครอบคลุมและมี 
    ความจ าเป็นเร่งด่วนในการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   
    ประสิทธิผลและเพ่ือเป็นการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลตามแนวทาง 3 Rs (Reduce -Reuse – 
    Recycle)  ซ่ึงไดก้ าหนดใหมี้การเร่งรัดจดัการปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติท่ีตอ้งไดรั้บการ แกไ้ข 
    เป็นล าดบัแรก โดยใหด้ าเนินการตาม Road map การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ท่ี 
    ผา่นความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงมีความจ าเป็นตอ้งเพ่ิมเติมแกไ้ข 
    เปล่ียนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบนัเพ่ือ 
 
 
    ด าเนินการใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม  และเพ่ือเป็นการด าเนินการตาม 



๕ 

 

    นโยบายรัฐบาล ดงันั้น เพ่ือใหถู้กตอ้งและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการ 
    จดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ.  
    2561  ขอ้ ๙     ใหย้กเลิกความในขอ้   22      ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท า 
    แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548      ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม    โดยระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  
    2559 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
      “ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชนข์องประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ใหอ้งคก์รปกครอง 
    ส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี  

     (๑) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินจดัท าร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ี   
     เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  
      (๒) คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ี 
    เพ่ิมเติม สาหรับกรณีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ิน เสนอร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
    ท่ีเพ่ิมเติมต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพ่ือใหค้วามเห็นชอบก่อน  
       ในกรณีท่ีไดรั้บความเห็นชอบใหเ้พ่ิมเติมแผนพฒันาทอ้งถ่ินแลว้ ใหส่้งแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  
    ท่ีเพ่ิมเติมดงักล่าวใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใช ้พร้อมทั้งปิดประกาศใหป้ระชาชนทราบโดย 
    เปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใช ้ 
      ข้อ ๑๐ ใหเ้พ่ิมความต่อไปน้ีเป็นขอ้ ๒๒/๑ และขอ้ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
     วา่ดว้ยการจดัทาแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  

     “ขอ้ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชนข์องประชาชน    การเปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็น 
   อ านาจของคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน   ส าหรับกรณีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใหผู้บ้ริหาร 
   ทอ้งถ่ิน เสนอร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเปล่ียนแปลงต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพ่ือใหค้วาม 

    เห็นชอบก่อนเม่ือแผนพฒันาทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึงไดรั้บความเห็นชอบแลว้     ใหส่้งแผนพฒันา  
    ทอ้งถ่ินดงักล่าวใหผู้บ้ริหารประกาศใช ้พร้อมทั้งปิดประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่นอ้ย 
    กวา่สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใช”้  

     “ขอ้ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัโครงการ  
   พระราชด าริ รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย   ใหเ้ป็นอ านาจของผูบ้ริหาร 

     ทอ้งถ่ิน ส าหรับกรณีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ิน เสนอร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
    ท่ีเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพ่ือใหค้วามเห็นชอบก่อน    และเม่ือ 
    แผนพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงไดรั้บความเห็นชอบแลว้ ใหปิ้ดประกาศใหป้ระชาชน 
    ทราบโดยเปิดเผย      ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง  หรือ 
    เพ่ิมเติมแผนพฒันาทอ้งถ่ินดงักล่าว”  

    ดงันั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน จึงไดจ้ดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  (พ.ศ. 2561 -    
     2564) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี 2  พ.ศ. 2562  น้ีข้ึน  โดยขอบรรจุโครงการต าบลทุ่งมน  
    ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒       เพ่ือใหมี้ความเหมาะสม  
    สอดคลอ้งกบัปัญหาและเพ่ือเป็นการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลตามแนวทาง 3Rs (Reduce – 
    Reuse –Recycle)  ซ่ึงไดก้ าหนดใหมี้การเร่งรัดจดัการปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติท่ีตอ้งไดรั้บการ 
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       แกไ้ขเป็นล าดบัแรก โดยใหด้ าเนินการตาม   Road map  การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  
     ท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   (คสช.)   และเพ่ือใหส้ามารถแกปั้ญหา ความ   
      จ าเป็นเร่งด่วน ทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั   อีกทั้งใชเ้ป็นกรอบในการพิจารณาจดัสรรงบประมาณ 
    ต่อไป   และการเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง แผนพฒันาพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)   
    ฉบบัท่ี 2  พ.ศ. 2562   ในคร้ังน้ี    จะเกิดประโยชนสู์งสุดแก่ประชาชนและองคก์รเป็นส าคญั   

                           แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2562 
ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเอง 

ยทุธศาสตร์จงัหวดัท่ี 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเขม้แข็งของครอบครัวและชุมชน ยทุธศาสตร์การ
พฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัท่ี 3 การบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก    
 1 .แผนงานสาธารณสุข 
ล าดบั
ท่ี 

รายการเดิมหรือ
รายละเอียดเดิม 

รายการเพ่ิมเติม เหตุผลหรือความจ าเป็นท่ีตอ้งการเพ่ิมเติม 

1 - โครงการต าบลทุ่งมน 
ปลอดกล่องโฟมและ
ถุงพลาสติก ประจ าปี
งบป ระม าณ   พ .ศ . 
๒๕๖๒   งบประมาณ     
50,000 บาท 

เน่ืองจากโครงการดงักล่าว  ไม่ปรากฏในแผนพฒันาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนแต่มีความจ าเป็นท่ีจะ
ด าเนินการเพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัปัญหา
และเพ่ือเป็นการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลตาม
แ น ว ท า ง  3Rs (Reduce -Reuse –Recycle)  ซ่ึ ง ไ ด้
ก าหนดใหมี้การเร่งรัดจดัการปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ
ท่ีตอ้งไดรั้บการ แกไ้ขเป็นล าดบัแรก โดยให้ด าเนินการ
ตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตราย ท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา ความ
จ าเป็นเร่งด่วน ทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั 

     จึงเสนอต่อท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา ต่อไป 
  ประธานสภาฯ :  ใหส้มาชิกสภาฯ พิจารณาและเปิดอภิปรายในประเดินการเสนอญตัติท่ีเสนอ 
  นายมนูญ  โพสาขา  :   สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี ๑ ไดส้อบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโครงการ การด าเนินการด าเนินการ 
     อยา่งไรบา้ง หรือมีแนวทางปฏิบติัอยา่งไรในตวัโครงการ 

  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน : ไดช้ี้แจงรายละเอียดโครงการ วิธีด าเนินการ เน่ืองจากแผนโครงการท่ีเสนอไม่มี 
     รายละเอียดวิธีปฏิบติัของโครงการไว ้จึงอธิบายเพ่ิมเติมตามท่ีสมาชิกสภาฯ หมู่ ๑ สอบถาม 
    เพ่ิมเติมมา จนเป็นท่ีเขา้ใจพอสังเขป 
   ประธานสภาฯ :  แจง้ต่อท่ีประชุมมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัย สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีจึงใหท่ี้ประชุม 
     พิจารณามีมติ ญตัติท่ีเสนอ 
   มตทิี่ประชุม  :  มีมติเสียง ๑๖   เสียง เห็นชอบแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง   
               ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2562 
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ระเบียบวาระที่ ๑๒ :  เร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือทราบ 
   เร่ืองที่ ๑ : การตรวจสอบขอ้มูลเลขท่ีบา้นในแปลนหมู่บา้น ทั้ง ๙  หมู่บา้น 
  ประธานสภาฯ :   : ขอเรียนเชิญ ผอ.กองช่าง    ดว้ยมีเร่ืองเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาดว้ยมีแปลนน าเสนอดว้ย  
  ผู้อ านวยการกองช่าง : มีเร่ืองท่ีจะเสนอต่อสภา ฯ    พิจารณาในเร่ือง การตรวจสอบบา้นเลขท่ีในแผนท่ีระวางของแต่ละ 
     หมู่บา้นในพ้ืนท่ีต าบลทุ่งมนทุ่งมน  ทั้ง ๙  หมู่บา้น   เพ่ือน าไปเป็นขอ้มูลในงานดา้นสาธารณสุขและ 
    งานอ่ืน ๆ มีขอ้มูลบา้นเลขท่ีในแต่ละหลงัแลว้       ใหช่้วยตรวจสอบวา่ถูกตอ้งหรือไม่     และหากไม่ 
    ถูกตอ้ง ใหด้ าเนินการแกไ้ขแทนไปไดเ้ลย  และหากตรวจสอบแลว้พบวา่ในแผนท่ีนั้นไม่มีกรอบบา้น 
    ท่ีจะลงเลขท่ีใหด้ าเนินการเขียนส่ีเหล่ียมในบริเวณท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดแลว้ลงเลขท่ีบา้นใสลงไปเพ่ิมเติม 
    ไดเ้ลย และของใหด้ าเนินการตรวจสอบจดัส่งคืนกองช่างภายในวนัท่ี ๑๑  ก.พ. ๒๕๖๒ น้ี  
               ที่ประชุม  :  รับทราบ 
 

    เร่ืองที่ ๒ : การรายงานทางการเงินและการด าเนินงานในไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ประธานสภาฯ :   : ขอเรียนเชิญ นกัวิชการการเงินและบญัชี อบต.ทุ่งมน เสนอรายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 
   นักวชิาการการเงนิฯ : ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๖๑) ขออรายงานทางการเงินและ 
    การด าเนินงาน ของ อบต.ทุ่งมน ใหส้มาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบ  ดงัน้ี 
    ๑.เงินฝากธนาคาร  ณ  วนัท่ี ๓๑  ธนัวาคม ๒๕๖๑   เป็นเงินทั้งส้ิน ๔๐,๐๑๒,๗๗๑.๑๗  บาท 
    ๒.เงินสะสม  จ านวน ๑๙,๗๒๖,๑๔๑๒๙ บาท 
    ๓.เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน ๑๕,๓๙๐,๙๕๙.๒๗ บาท 
    ๔.รายจ่ายรวมทั้งส้ิน จ านวน   ๖,๐๙๓,๘๕๒.๑๒ บาท 
    ๕.รายรับรวมทั้งส้ิน จ านวน   ๘,๘๔๐,๘๒๔.๐๑ บาท 
    ๖.โครงการท่ีกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มาด าเนินการในปีงบประมาณ  
         ๒๕๖๒ จ านวน  ๖  โครงการ ด าเนินการเสร็จแลว้จ านวน   ๕  โครงการ ดงัน้ี 
     ๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบา้นทุ่งมน หมู่ท่ี ๓  เบิกแลว้  ๑๕๘,๐๐๐ บาท  
     ๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล.บา้นมะพริก ม.๙ เบิกแลว้ ๔๘,๐๐๐ บาท 
     ๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นมะพริกหมู่ ๕   เบิกแลว้  ๑๙๘,๐๐๐  บาท 
     ๔.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคสล.บา้นโพนสิม-มะพริก ม.๔,๙ เบิกแลว้ ๓๔๖,๐๐๐ บาท 
     ๕.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคสล.บา้นดู่  หมู่ ๖ เบิกแลว้   ๙๔,๐๐๐  บาท  
        ไม่สามารถด าเนินการได ้ ๑  โครงการ เน่ืองจากราษฎรไม่ใหพ้ื้นท่ีด าเนินการ คือ โครงการซ่อมแซม 
          ถนนลูกรัง บา้นทุ่งมน หมู่ท่ี ๗ งบประมาณ ๒๐๓,๐๐๐  บาท 
    ๗.โครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ  ๒๕๖๒ (งบซ่อมแซม) เบิกจ่ายแลว้  ๔  โครงการ ประกอบดว้ย 
     ๑.งานแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ท่ี ๓,๗  งบฯ   ๗๖,๐๐๐  บาท 
     ๒.งานแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ท่ี ๓      งบฯ  ๕๕,๐๐๐  บาท 
       ๓.งานแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนบา้นโซงหมู่ท่ี ๑  งบฯ  ๗๔,๐๐๐ บาท 
     ๔งานก่อสร้าง คสล.บา้นโซง หมู่ ๑ สาย อบต.๐๐๘(กม.๐๗๗-๑๓๙)  งบฯ ๒๑๘,๐๐๐ บาท 
    จึงขอรายงานใหส้มาชิกสภาฯ ทราบ 
             ทีป่ระชุม  :  รับทราบ 
 



๘ 

 

 ประธานสภาฯ :  มีท่านใดจะแจง้เร่ืองต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่  
   นักวเิคราะห์นโยบายและแผน :แจง้เร่ืองการเสนอแผนพฒันาต าบลส่ีปีท่ีจะขอแกไ้ข เพ่ิมเติมแผนขอใหจ้ดัส่งโครงการ 
    ใหข้า้พเจา้ภายในวนัท่ี  ๑๕  กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ น้ี เพ่ือจกัไดด้ าเนินการตามกระบวนการจดัท าและ 
    เพ่ิมเติมแผนตามท่ีระเบียบก าหนดไวต่้อไป  
  นายจรรยา  โพธ์ิงอก : เสนอจ่อท่ีประชุมเก่ียวกบัปัญหาระบบประปาหมู่บา้นมะพริกบา้นดู่ หมู่ ๕ , ๙ น ้าใชไ้ม่เพียงพอ 
    และเสนอเร่ืองขอใหด้ าเนินการซ่อมแซมถนนภายในชุมชนท่ีช ารุดในพ้ืนท่ี หมู่ ๔,๕,๖,๙ แกไ้ข 
     ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปดว้ย 
           ทีป่ระชุม  :  รับทราบ 
 ประธานสภาฯ :  แจง้ต่อท่ีประชุม ไดด้ าเนินการประชุม จนครบระเบียบวาระการประชุมแลว้ สภา ฯ ตอ้งขอบคุณทุก 
     ท่าน ท่ีมาร่วมประชุม     ขา้พเจา้ขอปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน สมยัสามญั  
    สมยัแรก  คร้ังท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒    

   - ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๒๕  นาฬิกา- 
 

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

      (ลงช่ือ)        อุดม     พิจารณ์ 
                      (นายอุดม     พิจารณ์)                              
                                           ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต 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 ๒๕๖๒  แลว้ในการประชุมสภาสมยั.............. ท่ี .... คร้ังท่ี ... ประจ าปี  ๒๕๖๒  เม่ือวนัท่ี ..... เดือน...............พ.ศ.
๒๕๖๒ 
โดยมีมติรับรองรายงานการประชุมท่ี  (    ) ไม่มีการแกไ้ข   (     )  มีการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุม ดงักล่าว คือ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................                (ลงช่ือ) 
                      (นายอุดม     พิจารณ์)              
                                                           ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

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




