
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
สมัยสามัญที่ ๒   
ประจ าปี  ๒๕๖๒  

วนัที ่ ๙  เมษายน    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 พานทอง ตาซ่ือ   
๖ นายบุญมี ส่งศรี สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๓ บุญมี ส่งศรี  
๗ นายถนดัศรี   บุญสนอง สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๓ ถนดัศรี   บุญสนอง  
๘ นายช านาญ ขยนัท า สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๔ ช านาญ ขยนัท า  
๙ นายไพรัตน์ สิงห์ครุธ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๔ ไพรัตน์ สิงห์ครุธ  
๑๐ นายเทพพร เวยีงค า สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๕ เทพพร เวยีงค า  
๑๑ นายประยม ศรีแสงจนัทร์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๕ ประยม ศรีแสงจนัทร์  
๑๒ นายสงกรานต ์ ยวนย ี สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๖ สงกรานต ์ ยวนย ี  
๑๓ นายทองใบ ชิงชยั  สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๗ ทองใบ ชิงชยั   
๑๔ นายสงกราน ม่ิงขวญั สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๗ สงกราน ม่ิงขวญั  
๑๔ นายพงศ ์ พิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๘ พงศ ์ พิจารณ์  
๑๖ นายบุญหลาย พิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๘ บุญหลาย พิจารณ์  
๑๗ นายเสน่ห์ สิงห์ครุธ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๙ เสน่ห์ สิงห์ครุธ  
๑๘ นายจรรยา โพธ์ิงอก สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๙ จรรยา โพธ์ิงอก  
๑๙ นายภกัดี ณรงคก์ลุภกัดี เลขานุการสภา อบต.ทุ่งมน ภกัดี ณรงคก์ลุภกัดี  

     ผู้มาประชุม         ๑๙     คน   /  ขาดการประชุม       -      คน    /   ลา     -    คน  
  ผู้เข้าร่วมประชุม                

ที ่ ช่ือ- สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายสุรชาติ แสวงแกว้ ผอ.โรงเรียนโซงเหล่าโป่ฯ สุรชาติ แสวงแกว้  
๒ นายธนพงษ ์ เขาทอง ก านนัต าบลทุ่งมน ธนพงษ ์ เขาทอง  
๓ นายสมิง ยวนย ี ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น  สมิง ยวนย ี  
๔ นายสุริยา สีอ่อน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สุริยา สีอ่อน  
๕ นางปาลิไลยก ์ บุญปัญญา นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ปาลิไลยก ์ บุญปัญญา  
๖ นางทบัทิม สาคร ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ทบัทิม สาคร  

  
 
 
 



๒ 

 

ที ่ ช่ือ- สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๗ นายบุญกีบ ส่งศรี ครูโรงเรีนรบา้นทุ่งมน บุญกีบ ส่งศรี  
๘ นายสุวทิ พามา ผอ.กองช่าง สุวทิ พามา  
๙ นายสงัคม สิงห์ครุธ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ ๙ สงัคม สิงห์ครุธ  
๑๐ นายนพรัตน ์ สิมลี รองนายก อบต.ทุ่งมน นพรัตน ์ สิมลี  
๑๑ นายนิยมลกัษ ์ สายตา นกัพฒันาชุมชน นิยมลกัษ ์ สายตา  
๑๒ น.ส.จุฬาภรณ์ สวา่งแสง นกัวชิาการเงินและงบญัชีฯ น.ส.จุฬาภรณ์ สวา่งแสง  
๑๓ นายวรีะวฒัน์ ก าศร ผอ.รพ.สต.โพนสิม วรีะวฒัน์ ก าศร  

 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม   ๑๓   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 ๒๕๖๒  และขอเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม ” 
 

 ระเบียบวาระที่ ๑   :  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานสภาฯ :   -ไม่มี - 
  
ระเบียบวาระที่ ๒ : การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมยัสามัญสมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๒   วันที่ ๒๙  มกราคม   ๒๕๖๒ 
   ประธานสภาฯ : ไดส่้งรายงานการประชุมดงักล่าวใหก้บัทุกท่านไปพร้อมหนงัสือเรียกประชุมไปแลว้       จึงขอให ้
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เสนอผลการพิจารณาการตรวจรายงานการประชุมดงักล่าว 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม : ไดต้รวจสอบรายงานการประชุมแลว้ไม่มีเน้ือหาใดๆ ในรายงานการ 
     ประชุมท่ีตอ้งขอแกไ้ข 
 ประธานสภาฯ : มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจ ฯ ท่ีเสนอหรือไม่  ใหท่ี้ประชุมรับรอง 
    ท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอ 
            ที่ประชุม: ไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีก 
  ประธานสภาฯ :  จึงใหท่ี้ประชุมพิจารณา มีมติ 
 มตทิี่ประชุม  :    สภา ฯมีมติ ๑๗ เสียง ใหก้ารรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมยัสามญัสมยัแรก ประจ าปี ๒๕๖๒   
                                        ท่ีประชุมวนัท่ี  ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๒ 
ระเบียบวาระที่ ๓ :  ญัตตแิถลงนโยบายของผู้บริหาร   

- ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ :   เร่ืองด่วน 
- ไม่มี-  
  

ระเบียบวาระที่  ๕   ญัตตข้ิอบัญญัตช่ัิวคราว 
          - ไม่มี- 
 
 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่  ๖   กระทู้ถาม 
          - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  ๗   ญัตตข้ิอบัญญัตทิี่ค้างพจิารณา 
          - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  ๘   ญัตตร่ิางข้อบัญญัตทิี่คณะกรรมการพจิารณาแล้วเสร็จ 
          - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  ๙   ญัตตร่ิางข้อบัญญัตทิี่เสนอใหม่ 
          - ไม่มี- 
 
ะเบียบวาระที่  ๑๐   ญัตตค้ิางพจิารณาจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
          - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่  ๑๑   ญัตตอ่ืิน ๆ เพ่ือพจิารณาและมมีติ 
      ญัตตทิี่ ๑. : การพจิารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพฒันาท้องถิ่น  เพิม่เตมิ  เปลีย่นแปลง  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
              คร้ังที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
   ประธานสภาฯ : ไดแ้จง้ใหน้ายก อบต.ทุ่งมน ผูเ้สนอญตัติ เสนอรายละเอียด ต่อสภาฯ 

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

     ทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  และฉบบัท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้  ๙  ขอ้ ๑๐ ประกอบ 
     กบัมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ องคก์าร 
    บริหารส่วนต าบลทุ่งมน  มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการเพ่ิมเติมแผนและมีการขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
    แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) คร้ังท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒   เพ่ือใหส้ามารถด าเนินการ 
    ตามวิธีการงบประมาณ ทางดา้นรายจ่ายได ้เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน  ความตอ้งการ 
    ของชุมชน และเป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาล   รวมทั้งใหก้ารบริหารงานภายในองคก์รมี 
    ประสิทธิภาพมากข้ึน จึงยื่นเร่ืองต่อสภาเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีระเบียบ 
    กฎหมายก าหนดไว ้ ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามร่างแผนฯท่ีเสนอใหส้มาชิกทราบในมือแลว้  ดงัน้ี 

   ๑.รายการ/โครงการท่ีเพ่ิมเติมแผนพฒันาทอ้งถ่ิน คร้ังท่ี ๓  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ/ท่ีมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๓๕๖๓ ๒๕๖๔ 
                                                               ๑.ประเภทโครงการที่ อบต.ด าเนินการเอง  
๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมดาดขา้ง หมู่ 1                   

สามแยกนายอดุล สลบัศรี ถึง สามแยกไร่นายวิราช พิจารณ์ 
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.    หมู่ท่ี 2 
๑.ถนนสายสามแยกไร่นางส าลี  พิจารณ์ ถึงสามแยกทุ่งมน-โพนทนั 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

  
กองช่าง



๔ 

 

๒.สายไร่นายยงยทุธ สายสีแกว้ ถึง    ไร่นายประจง  สวา่งแสง 
๓.สายสามแยกลานมนั ท อุดมทรัพย ์ถึง ส่ีแยกทุ่งมน - โพนทนั 

๒๐๐,๐๐๐  
๓๐๐,๐๐๐ 

กองช่าง
กองช่าง 

๓ โครงการยกระดบัถนน คสล.   หมู่ท่ี 2  จุดบา้นนางรอง สายสีแกว้  ๒๐๐,๐๐๐  กองช่าง 
๔ โครงการก่อสร้างยกระดบัถนนคสล.พร้อมรางระบายน ้า หมู่ท่ี 3 

จากแยกบา้นนายประจกัษ ์ เด่นดวง  ถึงแยกบา้นนายพรสวรรค ์หงษค์ า 
 ๓๐๐,๐๐๐  กองช่าง 

๕  โครงการก่อสร้างถนน คสล.    หมู่ท่ี 3 ทางเขา้ป่าชา้จากรอยต่อ
เขา้ไปถึงบริเวณวดั 

 ๑๕๐,๐๐๐  กองช่าง 

๖ โครงการขยายเขตไหล่ทาง คสล.หมู่ท่ี 3 จากแยกบา้นนายสุนทร  
หมายมี  ถึง แยกทางเขา้ อบต.ทุ่งมน 

 ๒๕๐,๐๐๐  กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ท่ี 4  จากบา้นนางสาย  ค าตา    
ถึง บา้นนางอนนั  พิจารณ์ 

๒๕๐,๐๐๐   กองช่าง 

๘ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 4 
๑.จากหนา้วดัถึงบา้นนางล าปาง   มีโชค 
๒.หนา้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนสิม  ถึงบา้นนาง    
    ไพรวรรณ  โสตะสิงห์ 
๓.จากหนา้บา้นนางประมง  ค ากอง ถึงวดับา้นโพนสิม 
๔. จากบา้นนางสวา่ง ค าตา ถึงบา้นนายพลอย ค าตา 

 
 

 
๑๕๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 

  
กองช่าง
กองช่าง 

 
กองช่าง
กองช่าง 

๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน ้าหมู่ 4 
๑.จากบา้นนางเพ่ิม ศรีวะรมยถึ์งถนนหมู่ท่ี 9 
๒.จากบา้นนายขนุทอง  ค าตา ถึง บ่อโจโ้ก ้
๓. นานายประยงค ์ ชาววงัถึงนานางบุญทนั  ศรีแสงจนัทร์ 
๔.บา้นนายโยคี ช่วงโชติ ถึง บา้นนายขนุทอง  ค าตา 

  
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

  
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 5 
๑.จากแยกหนา้บา้นนายทองหล่อ   ผายพิมพ ์ถึงหนา้บา้นนายเตียว  สิงห์ครุฑ 
๒. ซอยโรงสีกลุ่มอาชีพ 

 
๔๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

   
กองช่าง
กองช่าง 

๑๑ โครงการขยายถนนดิน หมู่ท่ี 5 จากบา้นนายถวิล สีเทา ไปตลอดสาย  ๒๐๐,๐๐๐  กองช่าง 
๑๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 5 จากท่ีนานางสมเดช  สิงห์ครุธ 

ถึง ท่ีนานายบุญถม จนัทรสิทธ์ิ 
 ๒๐๐,๐๐๐  กองช่าง 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ท่ี6 
๑.จากบา้นนายธนา  ขยนัท าถึง ล าหว้ยถ่ม 
๒.จากบา้นนายสมบูรณ์ แสงส่อง ถึง ทางไปวดัป่าบา้นดู่ 

 
๓๐๐,๐๐๐ 
๓๐๐,๐๐๐ 

   
กองช่าง
กองช่าง 

๑๔ โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ท่ี 7 
๑.จากถนนบา้นทุ่งมนเช่ือมต าบลดงเจริญ 
๒.จากแยกบา้นนางบาง  ประท ามา ถึง ท่ีนายชาลี  เด่นดวง 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

  
กองช่าง 
กองช่าง 

 
 
 



๕ 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ/ท่ีมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๓๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 7 จากแยกหลงั อบต.ถึงวดัทุ่งสบาย  ๒๕๐,๐๐๐  กองช่าง 
๑๖ โครงการยกระดบัถนน คสล.หมู่ท่ี 8 จากบา้นนายอดิศกัด์ิ  

พิจารณ์ ถึง บา้น นางบณัฑิต  พิจารณ์ 
   กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 อบท่ีสาธารณประโยชน์
หนองกกโพธ์ิ 

 ๒๕๐,๐๐๐  กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ท่ี 9 จากสวนยางนายณรงค ์ สาย
ค าวงษ ์ถึงไร่มนันายสุที  สายค าวงษ ์

๕๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง   หมู่ท่ี  9   จากนานางซอ  สิทธิหา 
ถึงนานางชยอ่ม  มีคุณ 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

 กองช่าง 

๒๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่  9   
๑.จากบา้นแดงถึงบ่อโจโ้ก ้
๒.นานางสมมาตร ศรีแสงจนัทร์ถึงนานางจนัลี  ค าตา 

  
๒๐๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

  
กองช่าง
กองช่าง 

๒๑ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนตป์รับปรุงคุณภาพดว้ย
ยางธรรมชาติ สายทาง อบต.ทม.018 (บา้นทุ่งมน-บา้นค าเกิด) 

 ๕๐๐,๐๐๐  กองช่าง 

๒๒ โครงการเสริมผิวแอสฟัลทติ์ก 
๑.ถนนสาย ยส.ถ. 46-001   (แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2007  - บา้นทุ่งมน) 
๒.ถนนสาย ยส.ถ. 46-002 (แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2002 - บา้นดู่) 

  
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐ 

  
กองช่าง
กองช่าง 

๒๓  โครงการก่อสร้างบลอ็คระบายน ้า คสล. หมู่ ๒ ขา้งถนนสาย
โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยาถึงล าหว้ยถ่มจุดบา้นนายถาวร  ไชยศรี 

 ๓๐๐,๐๐๐  กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. หมู่ ๔ จากบา้นนางประมง    
ค ากอง ถึง ล  าเหมืองสาธารณะ 

 ๔๐๐,๐๐๐  กองช่าง 

๒๕ โครงการก่อสร้างราง   ระบายน ้า หมู่ ๖ จากบา้นนายนิพนธ์  ค าตา 
ถึง  บา้นนางลดั  พ่ึงโพธ์ิ 

๒๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๒๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.หมู่ ๗ แยกทางเขา้หมู่บา้นถึง
หนองสร้างแข ้

๒,๕๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๒๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าแบบตวัยพูร้อมฝาปิด หมู่ ๗ จาก
แยกบา้น ผอ.ปิยะ  เด่นดวง ถึง บา้นนายนพรัตน ์ สิมลี 

๑๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๒๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.หมู่๘  จากหนา้บา้นนาง
บณัฑิต  พิจารณ์ ถึง รางระบายน ้าบา้น    นายชาญชยั พิจารณ์ 

๓๐๐,๐๐๐   กองช่าง 

๒๙ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด หมู่ ๙ 
๑.จากบา้นนางสงัเวียน  สิงห์ครุธถึงบา้นนางอ านวย  ศรีแสงจนัทร์ 
๒.จากบา้นนางทองยุน่  ค าตาถึงหนา้โรงเรียนมะพริกดู่โพนสิม 

  
๓๐๐,๐๐๐ 
๒๕๐,๐๐๐ 

  
กองช่าง
กองช่าง 

๓๐ โครงการปรับปรุงหอ้งน ้าส านกังาน อบต.ทุ่งมน ๒๐๐,๐๐๐   กองช่าง 
๓๑ โครงการก่อสร้างหอ้งน ้าส านกังาน อบต.ทุ่งมน  จ านวน  ๑  หลงั  ๓๕๐,๐๐๐  กองช่าง 



๖ 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ/ท่ีมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๓๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓๒ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถส านกังาน อบต.ทุ่งมน   จ านวน ๑หลงั  ๔๐๐,๐๐๐  กองช่าง 
๓๓ อาคารเกบ็ตูเ้หลก็และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบังานราชการ จ านวน ๑ หลงั  ๓๕๐,๐๐๐  กองคลงั 
๓๔ โครงการจดัท าป้ายช่ือศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

๑.ศพด.วดับา้นทุ่งมน 
๒.ศพด.วดับา้นโพนสิม 
๓.)ศพด.บา้นมะพริก 

  
๓๐,๐๐๐ 
๓๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 

  
กอง

การศึกษา 

๓๕ โครงการปรับปรุงภูมิทศันบ์ริเวณศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดับา้นทุ่งมน 

,ศพด.วดับา้นโพนสิม,ศพด.บา้นมะพริก,ศพด.วดับา้นโซง 
๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กอง

การศึกษา 
๓๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดับา้น 

ทุ่งมน,ศพด.วดับา้นโพนสิม,ศพด.บา้นมะพริก,ศพด.วดับา้นโซง 
๑๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กอง

การศึกษา 
๓๗ โครงการก่อสร้างท่ีกรองน ้าประปาหมู่บา้น หมู่ ๕ บริเวณประปาหมู่บา้น ๕๐๐,๐๐๐   กองช่าง 
                                                               ๒.ประเภทโครงการที่ อบต.ทุ่งมน อุดหนุน อปท. /ส่วนราชการอ่ืน 
๑ ครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง  หมู่ท่ี ๓ 

๑.สามแยกบา้นนายเสาร์ พนัหาร 
๒.หนา้วดัป่าพุทธรักษาถึงลานมนั 

  
๑๐๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 

  
(กฟฝ./ 
กองช่าง) 

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าหมู่ ๗  จากสามแยกบา้นนายศกัด์ิสิทธ์ิ  
สายแสง ถึง แยกบา้นมะพริก 

 ๓๐๐,๐๐  (กฟฝ./ 
กองช่าง) 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่ง  หมู่ท่ี ๗ 
๑.สามแยกบา้นนายสมหมาย  สิทธ์ิผล 
๒. โคง้ท่ีนายเลก็  ประท ามา 

  
๑๕๐,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 

  
(กฟฝ./ 
กองช่าง) 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าพร้อมสายหลงัเสาไฟฟ้าแสงสวา่ง 
หมู่ ๘  ตามถนนริมล าเหมืองจากท่ีนานายทองอินทร์ พิจารณ์ ถึง 
นานายสมชาย เก้ือกลู 

 ๓๐๐,๐๐๐  (กฟฝ./ 
กองช่าง) 

๕ ครงการพฒันากลุ่มอาชีพจกัสานไมไ้ผ ่กลุ่มจกัรสานไมไ้ผ ่หมู่ท่ี ๑  ๕๐,๐๐๐  สน.ปลดั 
                                                                  ๓.ประเภทประสานโครงการพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
๑ โครงการซ่อมแซมฝายน ้าลน้คลองใสไ้ก่ล าหว้ยถ่ม     หมู่ ๑  ๕๐๐,๐๐๐  กองช่าง/

อบจ. 
๒ โครงการขดุลอกพร้อมติดตั้งระบบกระจายน ้าดว้ยพลงังาน

แสงอาทิตย ์หมู่ ๕   บริเวณหนองบัว่ 
 ๕๐๐,๐๐๐  กองช่าง/

อบจ. 
๓ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าดว้ยระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร

ระบบท่อ   หมู่  ๗ จุดท่ีนานางสมหวงั แสวงดี 
 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  กองช่าง/

อบจ. 
๔ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนตป์รับปรุงคุณภาพดว้ย

ยางธรรมชาติ  สายทาง อบต.ทม.018 (บา้นทุ่งมน-บา้นค าเกิด) 
 ๕๐๐,๐๐๐  กองช่าง/

อบจ. 
 



๗ 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ/ท่ีมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๓๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๕ โครงการเสริมผิวแอสฟัลทติ์ก 

๑.ถนนสาย ยส.ถ.46-001 (แยกทางหลวงชนบทหมายเลข  2007 -บา้นทุ่งมน) 
๒.ถนนสาย ยส.ถ. 46-002 (แยกทางหลวงชนบทหมายเลข  2002 -บา้นดู่) 

  
๕๐๐,๐๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐ 

  
กองช่าง/
อบจ. 

                                                                               ๔.ประเภทโครงการพฒันาจังหวดั 
๑ โครงการซ่อมแซมฝายน ้าลน้คลองใสไ้ก่ล าหว้ยถ่ม หมู่ ๑  ๕๐๐,๐๐๐  กองช่าง 
๒ โครงการขดุลอกพร้อมติดตั้งระบบกระจายน ้าดว้ยพลงังาน

แสงอาทิตย ์หมู่ ๕ บริเวณหนองบัว่ 
 ๕๐๐,๐๐๐  กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าดว้ยระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
ระบบท่อ หมู่ ๗ จุดนานางสมหวงั แสวงดี 

 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนตป์รับปรุงคุณภาพดว้ย
ยางธรรมชาติ สายทาง อบต.ทม.๐๑๘(บา้นทุ่งมน-บา้นค าเกิด) 

 ๕๐๐,๐๐๐  กองช่าง 

๕ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท ์
๑.ถนนสาย ยส.ถ.๔๖-๐๐๑ แยกทางหลวงชนบทหมายเลข๒๐๐๗-
บา้นทุ่งมน 
๒.ถนนสาย ยส.ถ.๔๖-๐๐๒ แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 
๒๐๐๒ บา้นดู่ 

  
๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

  
กองช่าง 

 
กองช่าง 

 

    ๒.รายการ/โครงการท่ีเปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน คร้ังท่ี ๓  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
การเปล่ียนแปลง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดเปล่ียนแปลง 
งบ ปี พ.ศ. งบ ปี พ.ศ. 

๑ โครงการยกระดบัถนนดินหมู่ท่ี  ๖    จากไร่ 
นายอ าคา ยวนยี ถึงไร่นายผา่น สิงห์ครุธ 

๘๐,๐๐๐ ๒๕๖๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๓ กองช่าง 

๒ โครงการยกระดบัถนนดิน หมู่ท่ี ๖ จากไร่นาย
ประสงค ์ขยนัท า  ถึงไร่นายผา่น สิงห์ครุธ 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๓ กองช่าง 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า หมู่ท่ี ๑ จากบา้น
นายอดุลย ์สลบัศรี ถึงไร่นายวิราช  พิจารณ์ 

๗๕๐,๐๐๐ ๒๕๖๒ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๖๓ กองช่าง 

๔ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง หมู่ ๔ จากบา้น
นายพลอย ถึงสามแยกทางเขา้หมู่บา้น 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๒ ๖๐,๐๐๐ ๒๕๖๒ กองช่าง 

๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า หมู่ท่ี ๕ จากศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ถึงบา้นนายสุพรรณ ดอกจนัทร์ 
เปล่ียนแปลงเป็น = โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต ่าพร้อมไฟฟ้าส่องสวา่ง หมู่ท่ี ๕ จากศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ถึงบา้นนายสุพรรณ ดอกจนัทร์ 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๒ - 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

- 
 

๒๕๖๒ 

 
 

กองช่าง 

 



๘ 

 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
การเปล่ียนแปลง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

รายละเอียดเดิม รายละเอียดเปล่ียนแปลง 
งบ ปี พ.ศ. งบ ปี พ.ศ. 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า หมู่ท่ี ๕ จากบา้น
นายประสงค ์ขยนัท า  ถึงไร่นางหยาดพิรุณ นามวงษา 

๓๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๒ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๕๖๓ กองช่าง 

 

  ๓.รายการเพ่ิมเติมบญัชีครุภณัฑแ์ผนพฒันาทอ้งถ่ิน คร้ังท่ี ๓  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม 
ปีงบประมาณ/ท่ีมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๖๒ ๓๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑    (๑ เคร่ือง)           ๒๒,๐๐๐  กองคลงั 
๒ เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA ( ๑  เคร่ือง)  ๒,๕๐๐  กองคลงั 
๓ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑    (๑ เคร่ือง)           ๒๒,๐๐๐  กอง สธ. 
๔ เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA ( ๑  เคร่ือง)  ๒,๕๐๐  กอง สธ. 
๕ ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบ ๒ บานเปิด จ านวน  ๒  หลงั   ๑๑,๐๐๐  กองคลงั 
๖ เกา้อ้ีพนกังาน  จ านวน  ๓  ตวั  ๗,๕๐๐  กองคลงั 
๗ ตูเ้หลก็เก็บเอกสารแบบ ๒ บานเปิด จ านวน  ๑  หลงั   ๖,๐๐๐  กอง สธ. 
๘ โต๊ะท างานพร้อมเกา้อ้ี    จ านวน  ๑  ชุด  ๙,๐๐๐  กอง สธ. 
๙ เคร่ืองอ่านบตัรประชาชนแบบเอนกประสงค ์จ านวน  ๔  เคร่ือง ๒,๘๐๐   สน.ปลดั 
๑๐ ชุดเคร่ืองขยายเสียงรถประชาชาสมัพนัธ์  ๓๕,๐๐๐  สน.ปลดั 
๑๑ เคร่ืองตดัพุ่มไม ้ ขนาด  ๒๒ น้ิว  จ านวน  ๑  เคร่ือง  ๑๒,๐๐๐  สน.ปลดั 
๑๒ โต๊ะท างาน จ านวน  ๑  ตวั  ๗,๐๐๐   สน.ปลดั 

 

    จึงขอเสนอใหส้ภา ฯ รับทราบและพิจารณา ซ่ึงรายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏตามร่างแผนฯ ท่ีน าเสนอ 
    แจกจ่ายใหส้มาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแลว้ 
   ประธานสภา ฯ : ไดเ้ปิดโอกาสใหส้มาชิกสภาฯ ไดส้อบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจนเป็นท่ีเขา้ใจ จึงใหท่ี้ประชุม 
       พิจารณาและลงมติร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินฯ (ฉบบัเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
     คร้ังท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒   ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  น้ีหรือไม่ 
       มตทิี่ประชุม : ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์เห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง) (พ.ศ.๒๕๖๑- 
     ๒๕๖๔) คร้ังท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน   
  ประธานสภาฯ : ใหท่ี้ประชุมสภา ฯ พิจารณาในระเบียบวาระท่ี ๑๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑๒ :  เร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือทราบ 
 

  เร่ืองที่ ๑ : รายงานผลการด าเนินงาน ในคร่ึงปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต.ค. ๒๕๖๑  - ม.ีค. ๒๕๖๒) 
 ประธานสภาฯ : ไดแ้จง้ให ้ นายก อบต.ทุ่งมน  เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

  นายก อบต.ทุ่งมน : ไดม้อบหมายให ้นกัวิชาการและบญัชี   รายงานแทนขา้พเจา้  
 
 



๙ 

 

นักวชิาการเงนิและบัญชีฯ: ในคร่ึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ไดด้ าเนินการ 
    ในรอบคร่ึงปีงบประมาณ  (ตุลาคม ๒๕๖๑  -  ๓๐ มีนาคม   ๒๕๖๒) ดงัน้ี 

           โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 (งบซ่อมแซม) ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว  
     เสร็จทั้งส้ิน 4 โครงการ ประกอบด้วย 
     1ใ งานแกไ้ขความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ท่ี 3,7  จ านวน 76,000 บาท 
    2. งานแกไ้ขความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ท่ี 3 จ านวน 55,000 บาท 
    3 .งานแกไ้ขความเดือดร้อนของประชาชนบา้นโซง หมู่ท่ี 1  จ านวน 74,000 บาท 
      4. งานปรับปรุงถนนลูกรังบา้นโซง ม. 1 สาย อบต. ทม. 013 จ านวน  59,000 บาท 
                          โครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ที่กนัเงนิไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี    
     จ านวน 9  โครงการ   ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จทั้งส้ิน 8 โครงการ ประกอบด้วย 
     1. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. บา้นดู่ ม. 6 สายดู่ 3 จ านวน 94,000 บาท 
    2.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นทุ่งมน ม.3 สาย อบต.ทม.018 (บา้นทุ่งมน-บา้นค าเกิด)   
          จ านวน 158,000 บาท 
    3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. บา้นมะพริก ม.9 สาย 6 จ านวน  48,000 บาท 
     4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมจราจรถนน คสล. ม.4 ถนนสายโพนสิม 2 จ านวน  38,000 บาท 
     5. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. บา้นโพนสิมและบา้นมะพริก ม.ท่ี 4,9 ถนนสาย 
          ยส.ถ. 46-002   จ านวน  346,000 บาท 
    6. โครงการก่อสร้าง คสล. บา้นโซงหมู่ท่ี 1 อบต. 008 (จาก กม.0+077-0+139)  
           จ านวน  218,000 บาท 
    7. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายทุ่งมน 2 หมู่ 3 จ านวน  108,500 บาท 
    8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นมะพริก ม. 5 จ านวน 198,000 บาท  
          (อยูร่ะหวา่งด าเนินการตรวจรับ + วางฎีกาเบิกจ่าย) 
     9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นทุ่งมน หมู่ท่ี 7 ต.ทุ่งมน งบประมาณ 203,000 บาท  
         (อยูร่ะหวา่งด าเนินการขอพ้ืนท่ีด าเนินการ) 
   จึงรายงานมาเพ่ือใหส้มาชิกสภาฯ ทราบ 
  ประธานสภา ฯ : ไดเ้ปิดโอกาสใหส้มาชิกสภาฯ ไดส้อบถามเพ่ิมเติมและใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
          ทีป่ระชุม :  รับทราบ 
 

    เร่ืองที่ ๒ : รายงานทางด้านการเงนิการคลงัของ อบต.  ในคร่ึงปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต.ค. ๒๕๖๑  - ม.ีค. ๒๕๖๒) 
    ประธานสภาฯ : ไดแ้จง้ให ้ นายก อบต.ทุ่งมน  เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
   นายก อบต.ทุ่งมน : ไดม้อบหมายให ้ นกัวิชาการและบญัชี   รายงานแทนขา้พเจา้ 
  นักวชิการเงินและบัญชีฯ : ในคร่ึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ( ต.ค. ๒๕๖๐  - มี.ค. ๒๕๖๒)  สรุปสถานการณ์คลงัให ้
     สมาชิกสภาทุกท่านรับทราบ ดงัน้ี    
     ๑.รายรับทั้งส้ิน 20,474,067.99 บาท  
    ๒.รายจ่ายทั้งส้ิน 13,228,065.28 บาท 
 
 



๑๐ 

 

     ๓.สถานะการเงินการคลงั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
      -  เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน 44,145,789.02 บาท 
      - เงินสะสม  19,726,141.29 บาท 
      - เงินทุนส ารองเงินสะสม 15,390,959.27 บาท 
    จึงเรียนท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือทราบ 
  ประธานสภา ฯ : ไดเ้ปิดโอกาสใหส้มาชิกสภาฯ ไดส้อบถามเพ่ิมเติมและใหท่ี้ประชุมรับทราบ   
          ทีป่ระชุม : รับทราบ 
   เร่ืองที่ ๓ : แนวทางการจดังานประเพณีบุญบ้ังไฟ ประจ าปี ๒๕๖๒  
  ประธานสภาฯ : ไดแ้จง้ให ้ปลดั อบต. เสนอเร่ืองต่อที่ประชุม 
   ปลดั อบต.ทุ่งมน :  ดว้ยในปี   พ.ศ. ๒๕๖๒   ทางจงัหวดัยโสธร        ไดป้ระกาศก าหนดหว้งระยะเวลาในการจดังาน 
     ประเพณีบุญบั้งไฟ เพ่ิมเติมจากหลกัเกณฑปี์ท่ีแลว้ โดยก าหนดระหวา่งวนัท่ี ๔ พฤษภาคม     
    ๒๕๖๒  ถึงวนัท่ี  ๒  มิถุนายน ๒๕๖๒  เฉพาะในหมู่บา้นท่ีเคยมีประวติัการจดังานโดยใหเ้สนอ     
    ขออนุญาตต่อนายอ าเภอพิจารณา หลกัเกณฑก์ารพิจารณาอนุญาต 
     ๑.งานระดบัอ าเภอ  จุดได ้ ๑  วนั (หา้มจุดตรงกบังานระดบัจงัหวดั) 
     ๒.งานระดบัต าบล  งานระดบัหมู่บา้น   จุดได ้ ๑  วนั (หา้มจุดตรงกบังานระดบัอ าเภอ 
           และจงัหวดั) 
     ๓.ใหย้ื่นค าขออนุญาตก่อนวนัจุด  ไม่นอ้ยกวา่  ๓๐  วนั  
     ๔.ขนาดและจ านวนบั้งไฟท่ีจุดและปล่อย(ไม่เกิน) 

งานระดบั ท่อขนาด ๕ (น้ิว) ท่อขนาด ๓ (น้ิว) ชนิดติดร่ม/แฟนซี 
อ าเภอ ๕  บั้ง ๑๕ บั้ง ๒๐ บั้ง 
ต าบล ๓ บั้ง ๑๒  บั้ง ๒๐ บั้ง 
หมู่บา้น - ๑๐  บั้ง - 

     ส่วนรายละเอียดต่างๆ   ปรากฏตามประกาศของทางจงัหวดั  ซ่ึงทางก านนัผูใ้หญ่บา้นน่าจะทราบ 
     แลว้ในคราวประชุมประจ าเดือนของทางอ าเภอ ในส่วนทางแต่ละหมู่บา้น   หรือแต่ละโซนตอ้งมี 
    การเตรียมการแต่เน่ิน ๆ  โดยประชุมหารือเพ่ือก าหนดวนัจนัจดังาน และท าเร่ืองขออนุญาตภายใน 
    หว้งระยะเวลาและในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ น้ี  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ไดต้ั้งงบประมาณ 
     ไวใ้นหมวดเงินอุดหนุน       โดยอุดหนุนใหก้บัคณะกรรมการหมู่บา้น      ท่ีเป็นตวัแทนกรรมการ 
    หมู่บา้นในแต่ละโซน        เม่ือไดรั้บอนุญาตใหจ้ดังานประเพณีบุญบั้งไปจากอ าเภอแลว้   ใหท้าง 
    คณะกรรมการหมู่บา้นท่ีเป็นหมู่บา้นตวัแทน   รีบด าเนินการเสนอโครงการพร้อมก าหนดการและ 
     รายละเอียดค่าใชจ่้ายท่ีชดัเจน ท าหนงัสือถึงนายก อบต.ทุ่งมน  เพ่ือขอรับการอุดหนุนงบประมาณ 
    ก่อนถึงวนัจดังาน  ๑   อาทิตย ์   เพ่ือใหท้างกองการศึกษา    ตรวจสอบและด าเนินการจดัท าเอกสาร   
     ฎีกา เบิกจ่ายเงินอุดหนุน   และใหท้างคณะกรรมการหมู่บา้นท่ีไดรั้บงบประมาณอุดหนุนไปนั้น 
    ใหร้ายงานผลการด าเนินงานโครงการ พร้อมภาพถ่าย  ส าเนาเอกสารทางการเงิน    แสดงใหเ้ห็น  
   วา่มีการจ่ายเงินไปจ านวนเท่าใด คงเหลือหรือไม่ ภายใน ๓๐  วนั นบัจากวนัเสร็จส้ินโครงการ 
    ที่ประชุม :   รับทราบ 
 
 



๑๑ 

 

   เร่ืองที่ ๔ : การจดังานวันผู้สูงอายุ  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
  ประธานสภาฯ : ไดแ้จง้ให ้ นายก อบต.ทุ่งมน  เสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
   นายก อบต.ทุ่งมน : ไดม้อบหมายให ้ นกัพฒันาชุมชน รายงานแทนขา้พเจา้ 
  นักพฒันาชุมชน: ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมนไดจ้ดัท าโครงการจดังานวนัผูสู้งอาย ุประจ าปี ๒๕๖๒ ข้ึนตาม 
    มติ ครม.ท่ีก าหนดใหว้นัท่ี  ๑๓  เม.ย. ของทุกปี เป็นวนัผูสู้งอายนุั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
    จึงไดก้ าหนดจดังานวนัผูสู้งอายข้ึุน ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวนัเสาร์ท่ี ๑๓  เมษายน ๒๕๖๒ โดยเร่ิม 
     ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ทั้งน้ี   ไดรั้บแจง้รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม    จากผูสู้งอายแุลว้จึงขอเรียนเชิญ 
    สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน    เขา้ร่วมในพิธีเปิดโครงการและร่วมเป็นก าลงัใจ   รวมทั้งร่วมในกิจกรรม 
    ต่าง ๆ ตามก าหนดการ และร่วมรดน ้าด าหวัขอพรผูสู้งอายตุ่อไป  
  ประธานสภาฯ :   มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด รวมทั้งผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีขอ้เพ่ิมเติมในเร่ืองดงักล่าวหรือไม่    
     ที่ประชุม : ไม่มีและรับทราบเร่ืองดงักล่าว     
 

        เร่ืองที่ ๔ : การเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุม  
 นายพงษ์  พจิารณ์:  แจง้เร่ืองการเร่งรัดด าเนินการซ่อมแซมถนนตามมุมไหล่ทางตามส่ีแยกท่ีช ารุดในเขตพ้ืนท่ี   
       บา้นโซงบา้นเหล่าโป่ 
          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  ๑๒.๑๕  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 
 



๑๒ 

 

เร่ืองที่ ๔ : การเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุม  
 นายพงษ์  พจิารณ์:  แจง้เร่ืองการเร่งรัดด าเนินการซ่อมแซมถนนตามมุมไหล่ทางตามส่ีแยกท่ีช ารุดในเขตพ้ืนท่ี   
       บา้นโซงบา้นเหล่าโป่ 
          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  ๑๒.๑๕  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 ๒๕๖๒   
ในการประชุมสภาสมยั................. ท่ี ....... คร้ังท่ี .....  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เม่ือวนัท่ี ........... เดือน .................... พ.ศ.๒๕๖๒ 
โดยมีมติรับรองรายงานการประชุมท่ี  (    ) ไม่มีการแกไ้ข   (     )  มีการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุม ดงักล่าว คือ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................  (ลงช่ือ) 
                         (นายอุดม     พิจารณ์) 
                                  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 




