
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
สมัยสามัญที่ ๒   
ประจ าปี  ๒๕๖๑  

วนัที ่ ๓๐  เมษายน    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   ลา 
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 

 

 ลา 
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         ๑๗      คน   /  ขาดการประชุม       -      คน    /   ลา     ๒     คน  
  ผู้เข้าร่วมประชุม                

ที ่ ช่ือ- สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายสุรชาติ แสวงแกว้ ผอ.โรงเรียนโซงเหล่าโป่ฯ สุรชาติ แสวงแกว้  
๒ นายเทวา พิจารณ์ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ ๒ เทวา พิจารณ์  
๓ นางสุภาพร หงษศ์รีวฒันกลุ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่  ๓ สุภาพร หงษศ์รีวฒันกลุ  
๔ นายสุทธเมธ พลชยั ผอ.กองคลงั สุทธเมธ พลชยั  
๕ นางปาลิไลยก ์ บุญปัญญา นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ปาลิไลยก ์ บุญปัญญา  
๖ นางนารี ส าราญสุข หน.สน.ปลดั นารี ส าราญสุข  

  
 
 
 



๒ 

 

ที ่ ช่ือ- สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๗ นายวรีะวฒัน์ ก าศร ผอ.รพ.สต.โพนสิม วรีะวฒัน์ ก าศร  
๘ นายสมมาต สายค าวงษ ์ รองนายก อบต. สมมาต   สายค าวงษ ์  
๙ นายเกษตรศิลป์ ค าวงั ผูใ้หญ่บา้น. ม.๘ เกษตรศิลป์ ค าวงั  
๑๐ นายส านวน ยวนย ี ผูใ้หญ่บา้น หมู่ ๖ ส านวน ยวนย ี  
๑๑ นายนพรัตน ์ สิมลี รองนายก อบต.ทุ่งมน นพรัตน ์ สิมลี  
๑๒ นายอดิศร ม่ิงขวญั ผูใ้หญ่บา้น. ม.๕ อดิศร ม่ิงขวญั  
๑๓ นายสุวทิ พามา ผอ.กองช่าง สุวทิ พามา  
๑๔ นายอาณัติ ศรีเธาว ์ ผอ.รพ.สต.ทุ่งมน อาณัติ ศรีเธาว ์  
๑๕ นายสุนทร สิงห์ครุธ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ ๔ สุนทร สิงห์ครุธ  
๑๖ นางสาวพรทิพย ์ ศรีจนัทร์ ผูช่้วย จพง.การเงินฯ พรทิพย ์ ศรีจนัทร์  
๑๗ นางสุภาวดี กลุบุตรดี ผอ.การศึกษา สุภาวดี กลุบุตรดี  
๑๘ นายอุดม   พิจารณ์ นายก อบต.ทุ่งมน อุดม พิจารณ์  

 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม   ๑๘   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 สมยัสามญัท่ี ๒    ประจ าปี ๒๕๖๑  และขอเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ” 
 

 ระเบียบวาระที่ ๑   :  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานสภาฯ :   -ไม่มี - 
  
ระเบียบวาระที่ ๒ : การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมยัสามัญสมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๑   วันที่ ๑๖  มกราคม   ๒๕๖๑ 
   ประธานสภาฯ : ไดส่้งรายงานการประชุมดงักล่าวใหก้บัทุกท่านไปพร้อมหนงัสือเรียกประชุมไปแลว้       จึงขอให ้
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เสนอผลการพิจารณาการตรวจรายงานการประชุมดงักล่าว 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม : ไดต้รวจสอบรายงานการประชุมแลว้ไม่มีเน้ือหาใดๆ ในรายงานการ 
     ประชุมท่ีตอ้งขอแกไ้ข 
 ประธานสภาฯ : มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจ ฯ ท่ีเสนอหรือไม่  ใหท่ี้ประชุมรับรอง 
    ท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอ 
            ที่ประชุม: ไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีก และไดรั้บรองการขอแกไ้ขของคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
 ประธานสภาฯ :  จึงใหท่ี้ประชุมพิจารณา มีมติ 
 มตทิี่ประชุม  :   สภา ฯ มีมติ  ๑๖ เสียง ใหก้ารรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมยัสามญัสมยัแรก ประจ าปี ๒๕๖๑   
                                        ท่ีประชุมวนัท่ี  ๑๖   มกราคม   ๒๕๖๑ 
ระเบียบวาระที่ ๓ :  ญัตตแิถลงนโยบายของผู้บริหาร   

- ไม่มี- 
 
 



๓ 

 

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. : การพจิารณาการรายงานตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ประจ าปี ๒๕๖๑  
             คร้ังที่ ๑  ( ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  มนีาคม  ๒๕๖๑ ) 
   ประธานสภาฯ : ไดแ้จง้ใหน้ายก อบต.ทุ่งมน ผูเ้สนอญตัติ เสนอรายละเอียด ต่อสภาฯ 

นายก อบต.ทุ่งมน : ขา้พเจา้ขอมอบหมายใหน้กัวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจงต่อสภา ฯ 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วน 

     ทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ้ ๒๒ ขอ้ ๒๓ จึงยื่นญตัติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ประจ าปี ๒๕๖๑  คร้ังท่ี ๑(ต.ค. ๖๒๕๖๐ – มีนาคม  ๒๕๖๑ )    
     เพ่ือใหส้มาชิกสภาทุกท่านทราบ และขอสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   ดงัน้ี 
      การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกบัประชาคมท้องถิ่น และร่วมจดัท ารา่งแผนพฒันาท้องถิน่   
2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
2.2  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

 
 
 



๔ 

 

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   

 
       ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

รายงานผลการด าเนินงาน  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561  (ระหว่างเดือนตุลาคม  2560 – มีนาคม 2561) 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

79 4,410,000 82 5,920,000 82 6,160,000 79 3,410,000 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐาน
ราก 

29 9,747,712 29 9,718,300 29 9,898,300 29 10,268,300 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 

9 460,000 9 460,000 9 460,000 9 460,000 

5)ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร
รมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 190,000 7 190,000 7 190,000 7 190,000 

6) ยุทธศาสตร์ ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 7 510,000 7 510,000 7 510,000 7 510,000 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีในองค์กร การ
ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 71 15,057,125 71 15,358,780 71 13,198,800 46 15,159,536 

รวม 202 30,374,837 205 32,157,080 205 30,417,100 177 29,997,836 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อนุมัติงบประมาณ /แผนการด าเนินงาน 
(ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 61) 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

 1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10.0 9.71 2,526,000 7.81 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก 27.0 26.21 12,238,100 37.84 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 8.0 7.77 426,000 1.32 

5)  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4.0 3.88 100,000 0.31 



๕ 

 

6) ยุทธศาสตร์ ดา้นศาสนา ศลิปวฒันธรรม ประเพณภีูมิปญัญาท้องถิ่น 8.0 7.77 571,000 1.77 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กร การส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

46.0 44.66 16,479,900 50.95 

รวม 103.0   32,341,000   

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับที ่ รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (51 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  202 30,374,837 

25.25 49.51 49.51 
2 จัดท าแผนการด าเนินงาน 103 32,341,000 
3 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 103 32,341,000 
4 สามารถด าเนินการได ้ 51 5,258,237.88 

 

    ประธานสภาฯ : ไดใ้หส้มาชิกสภา ฯสอบถามขอ้มูลและอภิปรายในประเดน็ดงักล่าว จนสมาชิกสภา ฯ เขา้ใจ จึง 
    ใหท่ี้ประชุมสภา ฯ มีมติ  
  มตทิี่ประชุม :   มีมติเห็นชอบ รายงานการติดตามประเมินผลแผนพฒันา ประจ าปี ๒๕๖๑  
       รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑   (ต.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑) 
 

       ญัตตทิี่ ๒. : การพจิารณาการให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาต าบลส่ีปี (เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง)  คร้ังที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
   ประธานสภา ฯ :ไดแ้จง้ใหน้ายก อบต.ทุ่งมน ผูเ้สนอญตัติ เสนอรายละเอียด ต่อสภาฯ 

นายก อบต.ทุ่งมน : ขา้พเจา้ขอมอบหมายใหน้กัวิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจงต่อสภา ฯ 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน : ภายใตร้ะเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์ร 

     ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  มีความจ าเป็นท่ี 
    จะตอ้งมีการเพ่ิมเติมแผนและมีการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงแผนพฒันาต าบลส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –  
    ๑๕๖๔)  คร้ังท่ี ๑  เพ่ือใหส้ามารถด าเนินการตามวิธีการงบประมาณ ทางดา้นรายจ่ายได ้เพ่ือเป็น 
    การแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน  ความตอ้งการของชุมชน และเป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาล     
     รวมทั้งใหก้ารบริหารงานภายในองคก์รมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงยื่นเร่ืองต่อสภาเพ่ือพิจารณาให ้
    ความเห็นชอบ ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีระเบียบกฎหมายก าหนดไว ้    ดงัน้ี  
  ๑.รายการท่ีเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงแผนพฒันาต าบลส่ีปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)   

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ/ท่ีมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๓๕๖๓ ๒๕๖๔ 
             ๑.ประเภทโครงการท่ี อบต.ด าเนินการเอง  

๑ 
โครงการซ่อมแซมถนนหินลูกรัง  หมู่ 1  (สายทางหลวง
ชนบทบา้นหนองคู-บา้นยอ่  เสน้หนองแวงนอ้ย) 

 ๑๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๒ 
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ ๓ (แยกบา้นนายประ
วิทย ์แสวงแกว้ถึงแยกไปวดัทุ่งสบาย) 

 ๒๕๐,๐๐๐   กองช่าง 

 
 



๖ 

 

 ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ/ท่ีมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๓๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓ 
โครงการก่อสร้างยกระดบั ถนน คสล. หมู่ ๓  
(แยก อบต. –แยกบา้นนายพรสวรรค ์หงส์ค า)  

 ๓๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๔ 
โครงการขยายไหล่ทาง คสล.  หมู่ ๓ (แยกบา้นนาย
รุ่งเรือง จุมพิลา – แยก อบต.)   

 ๑๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๕ 
โครงการดาดคอนกรีตป้องกนัน ้ากดัเซาะถนน หมู่ ๓ 
(จุดบริเวณท่ีนานายทองใบ  ชิงชยั)   

 ๓๐,๐๐๐   กองช่าง 

๖ โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๔ (ถนนสายหลกั หมู่ 
๔ – หมู่ ๙)   

 ๓๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๗ โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง หมู่ ๔ (ปรับปรุง
ถนนดินลงลูกรังถนนทุกเสน้ หมู่ ๔) (เปล่ียนแปลง) 

 ๒๓๐,๐๐๐   กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างถนนดินและขยายถนนดิน  หมู่ ๕ 
(ท่ีนานายโชคทวี  ทองดี – นานางอยู ่ ขยนัท า)   

 ๙๐,๐๐๐   กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดบั หมู่ ๕  (บา้นนาย
สมิง ยวนยี  ไปตลอดสาย)   

 ๘๐,๐๐๐   กองช่าง 

๑๐ โครงการยกระดบัถนนดิน หมู่ ๖ (๑.ไร่นายอ าคา ยวนยี 
–ไร่นายผา่น สิงห์ครุธ  (เปล่ียนแปลง) 
   ๒.บา้นนายประสงค ์ขยนัท า –ไร่นายผา่น  สิงห์ครุธ) 

 ๘๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

  กองช่าง 
 

กองช่าง 
๑๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่  ๖ (บา้นนายธนา ขยนั

ท า  ล  าหว้ยถ่ม)  (เปล่ียนแปลง) 
 ๑๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๑๒ โครงการก่อสร้าง  ถนน คสล. หมู่ ๗ (แยกนานายอุดร 
ประสมสู่ – ท่ีนางยง  ประสมสู่)   

 ๓๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๑๓ โครงการขยายไหล่ทางถมดินลูกรัง  หมู่ ๗ (ถนนบา้น
ทุ่งมน เช่ือมต าบลดงเจริญ)   

 ๒๕,๐๐๐   กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้าง  ถนน คสล. หมู่ ๘  (๑.ถนน อบต.
ทม.๐๑๔ ต่อจากเดิมจนถึงสุดเขตต าบล)   
 (๒.ถนน อบต.ทม.๐๑๑ ระหวา่งบา้นนายขนุแผน- เข
ตอบต.ยอ่)   

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

  กองช่าง 
 

กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ (๑.ไร่นางสุวรรณ –
ไร่นางทองขาว  สิงห์ครุธ)    
(๒.สวนยางนายทองร่ืน – ไร่นางทองยุ่น ค าตา)   

 ๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

  กองช่าง 
 

กองช่าง 
๑๖ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ ๙ (๑.ไร่นางทองยุ่น 

ค าตา –ถนนลาดยางลุมพุกศรีฐาน)   (เปล่ียนแปลง) 
(๒.นานางสาน – นานายจนัโท สิงห์ครุธ)  

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 

  กองช่าง 
 

กองช่าง 
 
 



๗ 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ/ท่ีมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๓๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑๗ โครงการซ่อมแซมถนนดิน . หมู่  ๙ (นานางชะลอ สิทธิ

หา – นานางชยอ่ม มีคุณ)   (เปล่ียนแปลง) 
 ๘๐,๐๐๐   กองช่าง 

๑๘  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง   
(๑.ถนนลาดยางบา้นโซง – ทุ่งมน ) 
(๒.บา้นทุ่งมน  - โพนสิม) 

  
๓๒,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 
๓๒,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ 

 กองช่าง 
 

กองช่าง 
๑๙  โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลทติ์ก 

(๑.ถนนสาย ยส.ถ. ๔๖-๐๐๑) 
(๒.ถนนสาย ยส.ถ. ๔๖-๐๐๒) 

   
 

๕๐๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

  
กองช่าง 
กองช่าง 

๒๐ โครงการวางท่อระบายน ้าใตดิ้น หมู่ ๑ (หนองน ้าปู่ตา – 
ล  าหว้ยถ่ม)  

 ๙๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.แบบตวัยพูร้อมฝา
ปิด หมู่ ๔  (๑.บา้นนางล าปาง – บา้นนางดรุณี) 
(๒.บา้นนางตอ้ย – บา้นนางปี  ค าตา) 

  
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

   
กองช่าง 
กองช่าง 

๒๒  โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคสล.พร้อมฝาปิดหมู่  ๗  
(แยกบา้นนายเสง่ียมบุญทศ – แยกบา้นนางวีชรพร โคตรสาร) 

 ๒๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๒๓  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง หมู่ ๑ (บา้นนายอนนัต ์
หนัตุลา – แยกบา้นนางสุจิตรา แก่นซอง) 

 ๕๐,๐๐๐   กองช่าง 

๒๔  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง หมู่ ๔ (บา้นนายพลอย 
– แยกป้ายทางเขา้หมู่บา้น) 

 ๑๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๒๕  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง หมู่ ๗ (ส่ีแยกบา้นทุ่ง
มน – บา้นโพนสิม) 

 ๑๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๒๖ โครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมขยายเขตประปา 
หมู่ ๔   

 ๕๐,๐๐๐   กองช่าง 

             ๒.ประเภทโครงการท่ี อบต.ทุ่งมน อุดหนุน อปท. /ส่วนราชการอ่ืน 
๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า หมู่ ๑   

(๑.ไร่นายอดุลย ์สลบัศรี – ไร่นายวิราช พิจารณ์)(เปล่ียนแปลง) 
(๒.ถนนสายหนองคู – บา้นยอ่ จากเสาไฟตน้สุดทา้ย-ล าหว้ยถ่ม) 

  
๗๕๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

  (กองช่าง) 
อุดหนุน
ใหก้บั 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
สาขายอ่ย 
ค าเข่ือนแกว้ 

 

๒  โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหมอ้แปลง หมู่ ๒   จาก
โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา – ล  าหว้ยถ่ม) 

 ๖๕๐,๐๐๐   

๓ โครงการติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าส าหรับระบบประปา
หมู่บา้น หมู่ท่ี ๓   

 ๓๕๐,๐๐๐   

๔  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า หมู่ ๑  (จากป้ายทางเขา้
หมู่บา้น- ส่ีแยกถนนลุมพุกศรีฐาน) 

 ๕๐๐,๐๐๐   

 
 



๘ 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ/ท่ีมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๓๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า หมู่ ๖  (จากบา้นนาย
ประสงค ์ ขยนัท า  - ไร่นางหยาดพิรุณ นามวงษา) 

 ๓๐๐,๐๐๐   (กองช่าง) 
อุดหนุน
ใหก้บั 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
สาขายอ่ย 
ค าเข่ือนแกว้ 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าพร้อมสายหลงัเสาและ
มิเตอร์ควบคุมไฟฟ้าแสงสวา่ง  หมู่ ๘  
(๑.ท่ีนานายวาสนา แสวงแกว้ต่อเขต อบต.ยอ่) 
(๒.ล าเหมืองล าหว้ยถ่ม) 

  
 

๔๐๐,๐๐๐ 
๔๐๐,๐๐๐ 

 

  

๗ โครงการติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าส าหรับระบบประปา
หมู่บา้น หมู่ท่ี ๘  

 ๓๒๐,๐๐๐   

๘  โครงการอบรมหมอหมู่บา้นในพระราชประสงค ์ ๗,๐๐๐    (ส านกั 
งานปลดั.) 
อุดหนุน
คณะกรรม

การ
หมู่บา้น 

 

๙ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม ๑๐,๐๐๐    
๑๐ โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
๓๐,๐๐๐    

๑๑ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

๖๐,๐๐๐    

๑๒ โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีของสมเดจ็พระเจา้ลูก
เธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์อคัรราชกมุารี 

๒๐,๐๐๐    

๑๓ โครงการรณรงคแ์กไ้ขปัญหายาเสพติด To Be Number 
One 

    

๑๔ โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่และเดก็
ของของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

๔๐,๐๐๐    

๑๕ โครงการสนบัสนุนการบริหารศูนยป์ฏิบติัการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ (ส านกั 
งานปลดั) 
อดหนุน
ใหก้บั

เทศบาลค า
เข่ือนแกว้ 

               ๓.โครงการประเภทประสานโครงการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
๑  โครงการถนนลาดยาง  หมู่ ๘ (บา้นนางละเมียด 

พิจารณ์ – เขตบา้นเหล่าโป่) 
 ๔,๐๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๒ โครงการขดุลอกล าเหมืองสาธารณะ หมู่ ๑   
 (จากถนนทางหลวงชนบทหนองคู-บา้นย่อถึงล าหว้ยถ่ม) 
(เปล่ียนแปลง) 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

 
 



๙ 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ/ท่ีมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๓๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๓ โครงการขดุลอกล าหว้ยถ่ม หมู่ ๗ (จากพะพานถึงนา

ยายสมาน  แสวงดี) 
 ๒,๐๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างฝายกั้นน ้าล  าหว้ยถ่ม   หมู่ ๗ (บริเวณ
ท่ีนานายสมาน  แสวงแกว้) 

 ๖,๐๐๐,๐๐๐   กองช่าง 
 

๕ โครงการสถานีส่งน ้าระบบท่อ  หมู่ ๗  
 (บริเวณนานายคูณ  ประสมสู่) 

 ๖,๐๐๐,๐๐๐   กองช่าง 
 

๖ โครงการปรับปรุงภูมิทศันห์นองบัว่ หมู่ ๕   ๕๐๐,๐๐๐   กองช่าง 
              ๔.ประเภทบญัชีครุภณัฑ ์อบต.ทุ่งมน 
๑ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  

-เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ 
 
-เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึก 

  
๒๕,๐๐๐ 
๒๕,๐๐๐ 
๔,๕๐๐ 

   
กองช่าง 
กองคลงั 
กองช่าง 

๒ ครุภณัฑส์ ารวจ 
-กลอ้งวดัมุมแบบธรรมดา 
-ไมส้ต๊าฟแบบชกั ยาว ๔ เมตร 

  
๘๖,๐๐๐ 
๔,๕๐๐ 

   
กองช่าง
กองช่าง 

๓ ครุภณัฑส์ านกังาน 
-ตูเ้กบ็เอกสาร 

   
๖,๘๐๐ 

  
กองช่าง 

๔ ครุภณัฑอ่ื์น ๆ  
-เคร่ืองสูบน ้าแบบซมัเมิสซิเบ้ิล ขนาด ๑.๕ แรงมา้ 

    
๒๕,๐๐๐ 

 
กองช่าง 

 
    จึงขอเสนอใหส้ภา ฯ รับทราบและพิจารณา ซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารท่ีน าเสนอ 
    แจกจ่ายใหส้มาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแลว้ 
   ประธานสภา ฯ : ไดเ้ปิดโอกาสใหส้มาชิกสภาฯ ไดส้อบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจนเป็นท่ีเขา้ใจ จึงใหท่ี้ประชุม 
     พิจารณาและลงมติร่างแผนพฒันาต าบลส่ีปี  ฉบบัเพ่ิมเติมและแกไ้ขเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี  
    ๒๕๖๑  น้ีหรือไม่  
       มตทิี่ประชุม : ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์เห็นชอบร่างแผนพฒันาต าบลส่ีปี (เพ่ิมเติมเปล่ียนแปลง) คร้ังท่ี ๑  
    ประจ าปี ๒๕๖๑ 
  ประธานสภาฯ : ใหท่ี้ประชุมสภา ฯ พิจารณาในระเบียบวาระท่ี ๑๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑๒ :  เร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือทราบ 
 

          เร่ืองที่ ๑ : รายงานผลการด าเนินงาน ในคร่ึงปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต.ค. ๒๕๖๐  - ม.ีค. ๒๕๖๑) 
 ประธานสภาฯ : ไดแ้จง้ให ้ นายก อบต.ทุ่งมน  เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
 
 
 



๑๐ 

 

  นายก อบต.ทุ่งมน : ไดม้อบหมายให ้ปลดั อบต.รายงานแทนขา้พเจา้  
ปลดั อบต.ทุ่งมน : ในคร่ึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ไดด้ าเนินการในรอบคร่ึง
ปีงบประมาณ  (ตุลาคม ๒๕๖๐  -  ๓๐ มีนาคม   ๒๕๖๑) ดงัน้ี 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบด าเนนิการ วันด าเนนิการ  สถานที ่ หน่วยงาน 
๑ โครงการ  อบต.เคลื่อนที่  ๑๙,๗๒๐ ๑๘/๑/๖๑ วัดบ้านทุ่งมน  หมู่ ๓ สน.ป. 
๒ โครงการเปิดวิสัยทัศน์และพฒันา

ประสิทธิภาพการท างานของ อบต. 
๒๙๘,๙๙๘ ๒๙-๓๑/๓/

๖๑ 
ทต.สนามไชย,ศูนย์เรียนรู้
ปรัชญา ฯ จ.จันทบุรี 

สน.ป. 

๓ โครงการเวทีประชาคมกบัแผนพฒันาชุมชน 16,383 ก.พ.-มี.ค.๖๑ หมู่  ๑ – หมู่ ๙ สน.ป. 
๔ โครงการป้องกันภัยจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 

และเทศกาลสงกรานต์  
๙0,000 27 /๑๒/๖๐  

17 /๔/๖๑ 
ภายในต าบลหมู่ที่ ๑–๙ 
 

สน.ป 

๕ โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายปุระจ าปี  2561 

49,๐2๐ 

 
11 /๔/61 

 
ที่ท าการ อบต. ทุ่งมน 

 
สน.ป 

๖ โครงการรักษ์น้ า รักษ์ปา่ รักษาแผ่นดิน 
(ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ) 

15,38๐ 
 

16 /๓/ 61 
4 /๕/61 

-ล าห้วยถม่บ้านทุ่งมน ม.3,7 
-หนองสาธารณะดอนปู่ตา   
 บ้านโซง ม. 8 

สน.ป 

๗ โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ศนูย์เด็กเล็ก 

๑๓๐,๐๐๐ ๑/๑๐/๖๑ ถึง 
๓๑/๓/๖๑ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย ์ กองการ 
ศึกษา 

๘ โครงการสนบัสนนุอาหารเสริม(นม)ศูนย์
เด็กเล็ก ๔  แห่ง / โรงเรียน  ๓  แห่ง 

๔๗๐,๓๔๑.๗๒ ๑/๑๐/๖๑ ถึง 
๓๑/๓/๖๑ 

ศูนย์เด็กเล็ก ๔  แห่ง / โรงเรียน  
๓  แห่ง 

กองการ 
ศึกษา 

๙ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตประจ าปี ๖๑ 

5๐,๐๐๐ 
 

๒๐-๒๒/๔/
๖๑ 

ศูนย์พุทธธรรมฯ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ต.
หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ 

กองการ 
ศึกษา 

๑๐ โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง ๓ สาย 
๑.สายบา้นทุง่มน ม.๗ –บ้านแหล่งหน ู
๒.สายบา้นทุง่มน ม.๗ –บ้านดงเจริญ 
๓.สายเหล่าดอนย่อ ม.๓ – บ้านดงเจริญ 

๑๑๕,๐๐๐ แล้วสร็จ  
๑๑/๑/๖๑ 

ถนน  ๓  สายเขต ม.๓  
 และ ม.๗ 

กองช่าง 

๑๑ โครงการซ่อมแซมถนนช ารุดบา้นมะพริก  ๑๑,๓๐๐ ๒๖/๑/๖๑ หมู่ที่ ๕  กองช่าง 
๑๒ ซ่อมแซมงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน (ถนนดนิ) 
๒๓,๐๐๐ ๙/๓/๖๑ หมู่ที่ ๓ จากสามแยกปา่ชา้เด็ก

ถึงไร่นายอ่อนศรี ส่งศร ี
กองช่าง 

๑๓ ซ่อมแซมงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ซ่อมผิวจราจรถนนคอนกรีต 

๒๐๔,๐๐๐ ก าลังก่อสร้าง หมู่ที่ ๗  กองช่าง 

๑๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ๙๖,๐๐๐ ๖/๒/๖๑ บ้านโซง  หมู่ ๘ กองช่าง 
๑๕ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อม

ฝาคลอบ 
๑๕๒,๐๐๐ ๒๖/๓/๖๑ ถนนโซงเหล่าโป่ ๓ หมู่ ๘ (กม.

๐+๐๐๐-๐+๑๒๐)ทิศเหนือ 
กองช่าง 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นโซง ๑๖๒,๐๐๐ อยู่ระหว่าง
ตรวจรับงาน 

ถนนโซง-เหล่าโป่ ม.๑ (กม.๐+
๓๒๘ -๐+๔๐๐) 

กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นโซง ๒๒๘,๐๐๐ อยู่ระหว่าง
ตรวจรับงาน 

ถนนโซง-เหล่าโป่ ม.๑ (กม.๐+
๑๒๖ -๐+๒๑๔) 

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บา้นโซง ๗๘,๐๐๐ อยู่ระหว่าง
ตรวจรับงาน 

ถนนโซง ซอย ๔ หมู่ ๑ 
(กม.๐+๒๒๖ -๐+๒๕๕) 

กองช่าง 

 
 
 
 



๑๑ 

 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบด าเนนิการ วันด าเนนิการ  สถานที ่ หน่วยงาน 
๑๙ โครงการวางท่อระบายน้ าลอดถนนหมู่ ๒ ๒๓๒,๐๐๐ อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง 
บ้านเหลา่โป่  หมู่ ๒ กองช่าง 

๒๐ โครงการซ่อมแซมถนนดิน ๗๙,๐๐๐ อยู่ระหว่าง
ท าสัญญา 

ถนนเส้นนานายบาง สิงห์ครุฑ 
หมู่ ๔ 

กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๙ ๒๔๖,๐๐๐ อยู่ระหว่าง
ท าสัญญา 

บ้านมะพริก ม.๙ สายบ้านมะ
พริก-ถนน ทช.๒๐๐๒ 

กองช่าง 

๒๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ ๘ ๓๑๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย 

ถนนโซงเหล่าโป่ ๑ หมู่ ๘ (กม.
๐+๐๐๐ -๐+๑๒๓) 

กองช่าง 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ ๒๐๗,๐๐๐ อยู่ระหว่าง
ท าสัญญา 

สาย อบต.ทม.๐๓๙ หมู่ ๙  
บ้านมะพริก 

กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๙ ๓๘๒,๐๐๐ อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง 

สายบา้นนายบุญเรือง ขยันท า 
ถึงถนนสายวัดปา่บา้นดู ่

กองช่าง 

๒๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ ๗๑,๐๐๐ อยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง 

ถนนดู่ ๑ (กม.๐+๑๙๙ -๐+
๒๓๒) 

กองช่าง 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ ๔๓๐,๐๐๐ อยู่ระหว่าง
ท าสัญญา 

สาย อบต.ทม.๐๓๖ หมู่ ๕ 
(นานางอยู่  ขยนัท า) 

กองช่าง 

๒๗ โครงการจัดงานสบืสานประเพณีลอย
กระทงต าบลทุ่งมน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

๔๒,๐๐๐ ๓/๑๑/๖๐ หนองน้ าสาธารณะ)หนองบวั 
บ้านทุ่งมน หมู่ ๓ 

กอง
การศึกษา 

    จึงรายงานมาเพ่ือใหส้มาชิกสภาฯ ทราบ 
  ประธานสภา ฯ : ไดเ้ปิดโอกาสใหส้มาชิกสภาฯ ไดส้อบถามเพ่ิมเติมและใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
          ทีป่ระชุม :  รับทราบ 
 

           เร่ืองที ่๒ : รายงานทางด้านการเงนิการคลงัของ อบต.  ในคร่ึงปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต.ค. ๒๕๖๐  - ม.ีค. ๒๕๖๑) 
    ประธานสภาฯ : ไดแ้จง้ให ้ นายก อบต.ทุ่งมน  เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
   นายก อบต.ทุ่งมน : ไดม้อบหมายให ้ ผอ.กองคลงั   รายงานแทนขา้พเจา้  
  ผอ.กองคลงั อบต.ทุ่งมน : ในคร่ึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ( ต.ค. ๒๕๖๐  - มี.ค. ๒๕๖๑)  สรุปสถานการณ์คลงัให ้
     สมาชิกสภาทุกท่านรับทราบ ดงัน้ี      

หมวดรายรับ จ านวนเงิน 
หมวดภาษีอากร ๔๒,๙๑๑.๗๒ 

หมวดค่าธรรมเนียม ๔๓๕,๖๑๗.๗๐ 

หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น ๑๔๖,๑๖๒.๘๘ 

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ ๖๕,๒๗๐.๐๐ 

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ ๖๑,๗๔๐.๐๐ 

หมวดรายไดจ้ากทุน - 

                       รายไดท่ี้รัฐบาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หมวดภาษีจดัสรร ๘,๐๓๑,๘๑๘.๖๗ 

                       รายไดท่ี้รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หมวดเงินอุดหนุน ๑๓,๖๘๐,๓๓๖.๐๐ 

        รวมทั้งส้ิน ๒๒,๔๖๓,๘๕๖.๙๗ 



๑๒ 

 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 
หมวดงบกลาง ๔,๖๕๙,๐๐๔.๐๐ 
หมวดเงินเดือน (การเมือง) ๑,๓๓๙,๐๒๐.๐๐ 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ๔,๕๙๗,๗๓๒.๒๓ 

หมวดค่าตอบแทน ๑๗๕,๘๐๐.๐๐ 

          ค่าใชส้อย ๑,๖๐๙,๐๑๒.๘๓           

          ค่าวสัดุ ๕๙๘,๗๒๖.๑๔ 

หมวดค่าสาธารณูปโภค ๑๔๖,๔๕๘,๑๗ 

หมวดค่าครุภณัฑ ์ ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

          ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ๑๕๑,๓๐๐.๐๐ 

หมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ  0.00 

หมวดเงินอุดหนุน ๗๙๘,๐๐๐.๐๐ 

                                                 รวมทั้งส้ิน ๑๔,๑๕๐,๐๕๓.๓๗ 
 

   ๒. รายงานเงินคงเหลือ   ณ   วนัที่  ๒๖  เมษายน    ๒๕๖๑ 
    ๑. เงินฝากธนาคาร    จ านวน  ๔๐,๑๓๔,๘๒๘.๓๗ บาท 
    ๒.เงินสะสม       จ านวน   ๑๖,๗๑๑,๔๒๘.๙๑ บาท
   ๓.เงินทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน   1๓,๖๖๗,๑๑๑.๕๑   บาท 
    จึงรายงานมาเพ่ือใหส้ภา ฯ ทราบ  
          ทีป่ระชุม : รับทราบ 
          เร่ืองที่ ๓ : แนวทางการจดังานประเพณีบุญบ้ังไฟ ประจ าปี ๒๕๖๑  
  ประธานสภาฯ : ไดแ้จง้ให ้ปลดั อบต. เสนอเร่ืองต่อที่ประชุม 
   ปลดั อบต.ทุ่งมน :  ดว้ยในปี   พ.ศ. ๒๕๖๑   ทางจงัหวดัยโสธร        ไดป้ระกาศก าหนดหว้งระยะเวลาในการจดังาน 
     ประเพณีบุญบั้งไฟ เพ่ิมเติมจากหลกัเกณฑปี์ท่ีแลว้ โดยก าหนดระหวา่งวนัท่ี  ๑๖  เมษายน  ๒๕๖๑   
    ถึงวนัท่ี  ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๑      ประกอบกบัตอ้งมีการแจง้ขออนุญาตจดังานตามประกาศ จึง 
    ตอ้งมีการเตรียมการแต่เน่ิน ๆ ของแต่ละโซน    โดยประชุมหารือเพ่ือก าหนดวนัจนัจดังาน และท า 
    เร่ืองขออนุญาตภายในหว้งระยะเวลา และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ น้ี    องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
    ทุ่งมน ไดต้ั้งงบประมาณไวใ้นหมวดเงินอุดหนุน    โดยอุดหนุนใหก้บัคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีเป็น 
    ตวัแทนกรรมการหมู่บา้นในแต่ละโซน    เม่ือไดรั้บอนุญาตใหจ้ดังานประเพณีบุญบั้งไปจากอ าเภอ 
    แลว้   ใหท้างคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีเป็นหมู่บา้นตวัแทน        รีบด าเนินการเสนอโครงการพร้อม 
     ก าหนดการและรายละเอียดค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจน ท าหนงัสือถึงนายก อบต.ทุ่งมน      เพ่ือขอรับการ 
    อุดหนุนงบประมาณ  ก่อนถึงวนัจดังาน  ๑   อาทิตย ์   เพ่ือใหท้างกองการศึกษา    ตรวจสอบและ 
     ด าเนินการจดัท าเอกสาร  ฎีกา เบิกจ่ายเงินอุดหนุน      และใหท้างคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีไดรั้บ 
    งบประมาณอุดหนุนไปนั้น ใหร้ายงานผลการด าเนินงานโครงการ พร้อมภาพถ่าย  ส าเนาเอกสาร 
     ทางการเงิน แสดงใหเ้ห็นวา่มีการจ่ายเงินไปจ านวนเท่าใด คงเหลือหรือไม่ ภายใน ๓๐  วนั นบัจาก 
 
 



๑๓ 

 

    วนัเสร็จส้ินโครงการ เพ่ิมเติมเอกสารประกอบเวลาส่งโครงการ คือ หนงัสือแต่งตั้งคณะกรรมการ 
    หมู่บา้นท่ีออกโดยนายอ าเภอตามกฎหมายจดัตั้ง    
           ทีป่ระชุม :   รับทราบ 
 

        เร่ืองที่ ๔ : การเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุม  
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งมน : แจง้เร่ืองการเร่งรัดด าเนินการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก โดย 
    เร่ิมตน้เดือน  มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงขอให ้อบต.เตรียมการดา้นวสัดุ อุปกรณ์ บุคลากร ใหพ้ร้อม 
    และไดเ้ร่งรัดติดตามการด าเนินการตามโครงการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้  ตามนโยบายรัฐบาล 
          ทีป่ระชุม :    รับทราบ 
  ประธานสภาฯ :   มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด รวมทั้งผูเ้ขา้ร่วมประชุม  จะเสนอเร่ืองใหท่ี้ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่  
          ทีป่ระชุม : ไม่มี 

  ประธานสภาฯ :  ดว้ยสภา ฯ ไดด้ าเนินการประชุม  จนครบตามระเบียบวาระการประชุมแลว้ เม่ือท่ีประชุมไม่มีเร่ืองท่ี 
     จะเสนอเพ่ือทราบหรือพิจารณาอีก ขา้พเจา้ขอขอบคุณสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุก 
     ท่านท่ีไดม้าร่วมประชุม     และขอปิดการประชุม 
       -     ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๐๐  นาฬิกา     – 

                 (ลงช่ือ)      ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
                                 (นายภกัดี   ณรงคก์ลุภกัดี) 
                            เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

          (ลงช่ือ)           
                          (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 ไดรั้บรองรายงานการประชุมสภา ฯ  สมยัสามญัท่ี ๒    ประจ าปี ๒๕๖๑   
ในการประชุมสภาสมยั................. ท่ี ....... คร้ังท่ี .....  ประจ าปี  ๒๕๖๑  เม่ือวนัท่ี ........... เดือน .................... พ.ศ.๒๕๖๑ 
โดยมีมติรับรองรายงานการประชุมท่ี  (    ) ไม่มีการแกไ้ข   (     )  มีการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุม ดงักล่าว คือ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................  (ลงช่ือ) 
                         (นายอุดม     พิจารณ์) 
                                  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 




