
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
สมัยสามัญที่  ๓   ประจ าปี  ๒๕๖๑      

ครั้งที่  ๑  
วันที่  ๑๐    สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
************************ 

ผู้มาประชุม 
ที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอุดม   พิจารณ ์ ประธานสภาฯ อบต.ทุ่งมน อุดม   พิจารณ ์  
๒ นายสมพร ศรีแสงจันทร ์ รองประธานสภาฯอบต.ทุง่มน สมพร ศรีแสงจันทร ์     
๓ นายสมชาต ิ พิจารณ ์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๑ สมชาต ิ พิจารณ ์  
๔ นายมนูญ    โพสาขา สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๑ มนูญ    โพสาขา  
๕ นายพานทอง ตาซื่อ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๒ พานทอง ตาซื่อ   
๖ นายบุญม ี ส่งศรี สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๓ บุญม ี ส่งศรี  
๗ นายถนัดศรี   บุญสนอง สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๓ ถนัดศรี บุญสนอง  
๘ นายช านาญ ขยันท า สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๔ ช านาญ ขยันท า  
๙ นายไพรัตน ์ สิงห์ครุธ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๔ ไพรัตน ์ สิงห์ครุธ  

๑๐ นายเทพพร เวียงค า สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๕ เทพพร เวียงค า  
๑๑ นายประยม ศรีแสงจันทร ์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๕ ประยม ศรีแสงจันทร ์  
๑๒ นายสงกรานต์  ยวนย ี สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๖ สงกรานต์  ยวนย ี  
๑๓ นายทองใบ ชิงชัย  สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๗ ทองใบ ชิงชัย  
๑๔ นายสงกราน มิ่งขวัญ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๗ สงกราน มิ่งขวัญ  
๑๔ นายพงศ ์ พิจารณ ์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๘ พงศ์ พิจารณ ์  
๑๖ นายบุญหลาย พิจารณ ์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๘ บุญหลาย พิจารณ ์  
๑๗ นายเสน่ห์ สิงห์ครุธ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๙ เสน่ห์ สิงห์ครุธ  
๑๘ นายจรรยา โพธิ์งอก สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๙ จรรยา โพธิ์งอก  
๑๙ นายภักด ี ณรงค์กุลภักด ี เลขานุการสภา อบต.ทุ่งมน ภักดี ณรงค์กุลภักด ี  

   ผู้มาประชุม         ๑๙    คน   /  ลาประชุม       -      คน    /   ขาดประชุม     -    คน  
  ผู้เข้าร่วมประชุม                

ที่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสวุิท พามา ผอ.กองช่าง สุวิท พามา  
๒ นายสมมาต สายค าวงษ ์ รองนายก อบต.ทุ่งมน สมมาต สายค าวงษ ์  
๓ นายจนัทร ์ ส่องแสง เลขานุการนายก อบต.ทุ่งมน จันทร ์ ส่องแสง  
๔ นายสชุาติ   แสวงแก้ว ผอ.โรงเรียนโซงเหล่าโปว่ิทยา สุชาติ   แสวงแก้ว  
๕ นางนาร ี ส าราญสุข หัวหน้าส านักงานปลัด นาร ี ส าราญสุข  
๖ นางสุภาวด ี กุลบุตรด ี นักวิชาการศึกษา สุภาวด ี กุลบุตรด ี  
๗ นายนพรัตน ์ สิมล ี รองนายก อบต.ทุ่งมน นพรัตน ์ สิมล ี  
๘ นางวรรณภา สุรสรณ์ ผช.จพง.ธุรการ วรรณภา สุรสรณ์  
๙ นายอาณัติ   ศรีเธาว์ ผอ.รพ.สต.ทุ่งมน อาณัติ   ศรีเธาว์  

๑๐ นายสทุธเมธ พลชัย ผอ.กองคลัง สุทธเมธ พลชัย  
๑๑ นายอุดม พิจารณ ์ นายก อบต.ทุ่งมน อุดม พิจารณ ์  
๑๒       

 

 ผู้เข้าร่วมประชุม     ๑๑       คน. 



๒ 

 

  เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาฯได้เชิญสมาชิก อบต.ทุ่งมน รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เข้าห้องประชุม  
โดยได้ตรวจนับจ านวนสมาชิกสภาฯ ที่มาประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมตามระเบียบแล้ว   จึงได้เชิญประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งมน จุดเทียน ธปู บูชาพระรัตนตรัย เปิดการประชุม  และด าเนินการการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ต่อไป 
  ประธานสภาฯ :จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย  กลา่วเปิดการสภาฯ  สมัยสามัญที่ ๓   ประจ าปี ๒๕๖๑   และได้ด าเนินการ 
     ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ ๑  :  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

    - ไม่มี -   

ระเบียบวาระที่ ๒ : การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่  ๒  ประจ าปี ๒๕๖๑  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑   
    ประธานสภาฯ  : ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เสนอผลการตรวจรายงานการประชุมต่อที่ประชมุ. 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม : ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  ไม่ขอแก้ไขใด ๆ ในรายงานดังกลา่ว 
    ประธานสภาฯ :  ได้แจ้งต่อที่ประชุม  มีสมาชิกสภาฯท่านใด  รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมจะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว 

ที่ประชุม  :   ไม่มี 
    ประธานสภาฯ :  จึงขอมติที่ประชุม 
       มติทีป่ระชุม  :  มีมติด้วยคะแนนเสียง ๑๗  เสยีง  รับรองรายงานการประชมุสภาฯ สมัยสามัญที ่๒  ประจ าป ี๒๕๖๑    
        วันที ่๓๐  เมษายน ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :   ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
  -ไม่มี –  
ระเบียบวาระที่ ๔ :   เรื่องด่วน 

  -ไม่มี – 
ระเบียบวาระที่  ๕   ญัตติข้อบัญญัตชิั่วคราว                

-ไม่มี –                  
ระเบียบวาระที่  ๖   กระทู้ถาม 
    -ไม่มี – 
ระเบียบวาระที่  ๗   ญัตติร่างข้อบัญญัตทิี่ค้างพิจารณา 
    -ไม่มี – 
ระเบียบวาระที่  ๘   ญัตติร่างข้อบัญญัตทิี่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่  ๙   ญัตติร่างข้อบัญญัตทิี่เสนอใหม ่

     ๙.๑  ญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
   ประธานสภาฯ : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  ได้รับญัตติในการขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากนายกองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่มนเมื่อวันที่ ๓  สงิหาคม ๒๕๖๑ จึงได้ 
    น าญัตติรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว     บรรจุเข้าไว้ในระเบียบวาระการประชุม และได้เสนอร่าง ฯ 
   ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบแล้วตามเอกสารที่แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ ๓   สิงหาคม  ๒๕๖๑   
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓    ข้อ ๔๕ วรรคสาม และ 
   ข้อ ๔๗ ได้ก าหนดให้สภาท้องถิ่นจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยเป็นสามวาระรวดไม่ได้  ส่วนการ 
   พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย   ในวาระที่ ๑   (ขัน้รับหลักการแห่งร่างฯ)  ให้ที่ประชุมปรึกษาหารือ 
   ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติก่อนจะพิจารณาจะลงมติจะรบัหลักการแห่งร่างนั้นหรือไม่  โดยเปิดให้มีการอภิปราย 
   และชี้แจงเรื่องต่างๆ ภายในรา่งฯ ในเวลาพอสมควร  
 
 
 
 
 



๓ 

 

     จากนี้ไปข้าพเจ้าขอเชิญนายก อบต.ทุ่งมน ได้ชี้แจงบนัทึกหลักการและเหตุผล  รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ 
     ภายในร่าง ฯ   เพื่อให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาและเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ในวาระที่ ๑  
  นายก อบต.ทุ่งมน : ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ปลัด อบต. ชี้แจงรายละเอียดบนัทึกหลักการและเหตุผล ประมาณการรายรับ 
   และให้หัวหน้าส านักงานปลัด ผูอ้ านวยการกองต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน แถลงรายละเอียดต่อสภาฯ  
  ประธานสภาฯ  : ได้ให้ปลัด อบต.ทุ่งมน ชี้แจงรายละเอียด 
     ปลัด อบต.ทุ่งมน  : ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้จัดท าขึ้นบนพืน้ฐานของการมี 
     ส่วนร่วมและน าปัญหาของชุมชนจากการประชาคม ตามแผนพฒันาต าบล     ลงสู่การจัดท าขอ้บัญญัติ 
        งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้าพเจ้าขอชี้แจงในรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ 
    ภายในร่าง ฯ  ซึง่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านมีรายละเอียดอยู่ในมือแล้ว ดังนี้ 
      ๑.ยอดประมาณการรายรับ  ตั้งรับไว้รวม  ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
      ๒.ยอดประมาณการรายจา่ย ตั้งจ่ายไว้รวม  ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
       ๓.การจัดท างบประมาณรายจา่ยปี   ๒๕๖๒       เป็นแบบสมดุล 
     ๑.สถานะการคลงั  
      ๑.เงินสะสม    จ านวน               1๔,๕๕๔,๔๒๘.๙๑   บาท 
       ๒.เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน      1๓,๖๖๗,๑๑๑.๕๑    บาท  
     ๓.เงินฝากธนาคาร ณ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๑ จ านวน   ๓๙,๑๓๓,๔๕๕.๙๓ บาท 

  ๔.ด้านรายรับและรายจา่ย  ประกอบการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบ ฯ ๒๕๖๒     
         ประกอบด้วย 
        ๑. ด้านรายรับ    รายรับ(ตามหมวดรายรับ) 

รายรับ ประมาณการ ปี ๒๕๖๒ 

รายได้จัดเก็บเอง  
 หมวดภาษีอากร  1๕๒,๒00.๐๐ 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  2๑๙,๑00.๐๐ 
 หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน  1๙๕,000.๐๐ 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์  110,000.๐๐ 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ๘๔,200.๐๐ 
 หมวดรายได้จากทนุ ๐.๐๐ 

 รวมรายได้จัดเก็บเอง  7๖๐,๕00.๐๐ 

รายรับ ประมาณการ ปี ๒๕๖๒ 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 13,980,000.00 
 หมวดภาษีจัดสรร  .๐๐ 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลจดัเก็บแล้วจดัสรรให้  1๔,๗๒๐,000.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  17,๕๑๙,๕00.๐๐ 
 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้  17,๕๑๙,๕00.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น  ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

         

 

 

 



๔ 

 

     ๒ ด้านรายจ่าย   รายจ่าย(ตามลักษณะงบ) 
รายจ่าย ประมาณการ ปี ๒๕๖๒ 

จ่ายจากงบประมาณ  

 งบกลาง  8,๘๑๘,๗๖๕.๐๐ 

 งบบุคลากร    11,๓๗๙,๗๖0.๐๐ 

 งบด าเนนิงาน  7,๑๓๓,๒๖๗.๐๐ 

 งบลงทุน  ๓,3๐๘,๒๐๘.๐๐ 

 งบรายจา่ยอื่น     00.๐๐ 

 งบเงินอุดหนุน  2,๓๖๐,000.๐๐ 

รวมจ่ายจากงบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

        
     ๗.บันทึกหลกัการและเหตผุล   
            หลักการ 
      งบประมาณรายจา่ยทัง้สิ้น       ยอดรวม    ๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐     บาท 
     โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน  ได้ดังนี้ 
    ก. ด้านบริหารทั่วไป 
    ๑. แผนงานบริหารทั่วไป      ยอดรวม     9,๙๓๑,9๖0.๐๐    บาท 
    ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม        ๒8๐,000.๐๐    บาท 
    ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
      ๑. แผนงานการศึกษา      ยอดรวม      6,๐๓๐,๔๖๗.๐๐   บาท 
    ๒. แผนงานสาธารณสุข      ยอดรวม      1,๒๖๙,๕๐0.๐๐   บาท    
    ๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม        1๓0,000 .๐๐   บาท 
    ๔. แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม      ๕,6๓๘,๒0๘.๐๐   บาท 
    ๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ยอดรวม           50,000.๐๐   บาท    
    ๖. แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการยอดรวม     ๔๘๘,000.๐๐   บาท 
    ค. ด้านการเศรษฐกิจ 
     ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม                 -             บาท 
    ๒. แผนงานการเกษตร   ยอดรวม          ๑๘๗,๕00.๐๐   บาท 
      ๓. แผนงานการพาณชิย ์   ยอดรวม          ๑๗๕,000.๐๐   บาท 
   ง. ด้านการด าเนินงานอื่น 
    ๔. แผนงานงบกลาง       ยอดรวม      8,๘๑๘,๗๖๕.๐๐    บาท 
 
 
         เหตุผล 
     เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้   ตามแผนพัฒนาองค์การ 
     บริหารส่วนต าบล  ตลอดปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าป ี
     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบตอ่ไป 
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       ทั้งนี้รายละเอียดรายจ่ายในแต่ละแผนงานขอให้หัวหน้าส านักงานปลัด และผู้อ านวยการกองแต่ละกอง 
     ชี้แจงรายละเอียดและสรุปรายละเอียดโครงการในค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ที่ประชุมทราบต่อไป  
  หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.ทุง่มน  : ได้ชี้แจงรายละเอียดในแผนงานที่รับผิดชอบและทีไ่ด้รบัมอบหมาย  ประกอบด้วย 
    ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
    ๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    ๓.แผนงานสาธารณะสุข 
    ๔.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    ๕.แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    ๖.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๗.แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    ๘.แผนงานการเกษตร 
    ๙.แผนงานงบกลาง 
    โดยมีค่าครุภัณฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ที่อยู่ในความรับผิดชอบดงันี้ 
     ๑.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)   จ านวน   1  เคร่ือง   งบฯ   8,000 บาท 
     เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561 ประกาศ  
     ณ  วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
     ๒.เงินส ารองจ่าย    งบฯ   200,000  บาท 
     ส าหรับรายการอ่ืนๆ ในหมวดตา่งๆ  ก็ไดช้ี้แจงจนครบรายจา่ยตามแผนงานที่ได้รบัผิดชอบแลว้   
    จึงรายงานเพื่อทราบ และพิจารณาต่อไป 
    ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.ทุ่งมน  : ได้ชี้แจงรายละเอียดในแผนงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
    ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง โดยมีค่าครุภณัฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  ที่อยู่ในความ 
    รับผิดชอบดงันี ้
     ๑.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน ๑ 
     เครื่อง งบ ฯ  22,000 บาท  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ข้อ 8 
      ส าหรับรายการอ่ืนๆ ในหมวดตา่งๆ  ก็ไดช้ี้แจงจนครบรายจา่ยตามแผนงานที่ได้รบัผิดชอบแลว้   
    จึงรายงานเพื่อทราบ และพิจารณาต่อไป 
  ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ทุ่งมน  :ได้ชี้แจงรายละเอียดในแผนงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
       ๑.แผนงานคะหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  
     ๒.แผนงานการพาณชิย์ งานกิจการประปา           โดยมีคา่ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่อยูใ่นความ 
    รับผิดชอบดงันี ้
     ๑.ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินหรือบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ งานระบบประปา หมู่บา้น งบ ฯ 30,000  บาท 
     ๒.ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา    หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน งบ ฯ  ๗๘๑,๗๐๘  บาท    
        ๓.กล้องวัดมุมแบบธรรมดาชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 1 ลิปดา  จ านวน 1 ชุด   งบฯ 86,000  บาท 
        โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ 
     ๔.ไมส้ตา๊ฟอลูมิเนียมแบบชัก 4 เมตร จ านวน 1 อัน  งบฯ 4,500 บาท  ตามราคาท้องตลาดทั่วไป. 
      ๕.เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน ๑ 
        ชุด   งบ ฯ   29,500 บาท     โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง  และ 
          คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
     ๖.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank  Printer)  จ านวน ๑ เครื่อง   
         งบฯ 4,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะ 
        พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล 
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     ๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโซง หมู่ที่ 1 งบ ฯ  200,000 บาท 
           ถนนสาย อบต. ทม. 001  จากที่นายวัชระ  พิจารณ์  ถึง ไร่ นายอมร   พิจารณ์  (จาก กม. 
          0+347-0+395)ปริมาณงาน   ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 48 เมตร   หนา 
          0.15 เมตร หรือขนาดพื้นทีผ่ิวจราจรรวมไมน่้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมดาดคอนกรีต 
         กันน้าเซาะถนน 2 ข้างทาง กว้าง 1.20 เมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
        องค์การบริหารส่วนทุ่งมนก าหนด  (แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561 – 2564 ล าดับที่ 2 หน้า 110) 
      ๘.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโซง หมู่ที่ 1   งบฯ  100,000 บาท 
         ถนนสาย อบต.ทม.013 จากถนนทางหลวงชนบท สายบา้น หนองคู - บ้านย่อ ถึงทีน่างสมหวัง  
         พิจารณ์ ( เส้นหนองแวงน้อย )(จาก กม.0+000-0+600)ปริมาณงาน เสริมผิวดินลูกรัง ขนาด 
        ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร   หรือปริมาตรดินลูกรังรวมไม่ 
          น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งเรียบตลอดสาย  รายละเอียดตามแบบ   
        แปลนองค์การบริหารสว่นทุง่มนก าหนด   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) 
         (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจาปี 2561 ล าดบัที่ 1 หน้า 9) 
       ๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าโป่ หมู่ที่ 2   งบฯ   300,000 บาท 
         ถนนสาย ถนน ยส.ถ.46-003 ระหว่างโรงเรียนบา้นโซงเหลา่โป่วทิยา ถึง ลาห้วยถ่ม (จาก กม. 
         0+952-1+059)ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15  
        เมตร หรือขนาดพื้นทีผ่ิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  
        0.00 - 0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบรหิารส่วนทุ่งมนก าหนด    
         แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561 – 2564 ล าดับที่ 5 หน้า 111 ) 
      ๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งมน หมูท่ี่ 3   งบฯ  262,000 บาท 
         ถนนสาย ถนนทุ่งมน 2 จากแยกบ้านนายประวิทย์ แสวงแกว้ ถึง แยกไปวัดทุง่สบาย(จาก กม. 
        0+191-0+262)ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร  
        หรือขนาดพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 355 ตารางเมตรลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร  
        รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนทุง่มนก าหนด   
         (แผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ี พ.ศ. 2561 – 2564 ล าดับที่ 13 หน้า 113 ) 
      ๑๑.โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสิม หมู่ที่ 4  งบฯ  300,000 บาท 
         ถนนสาย ยส.ถ.46-002 จากบ้านโพนสิม ถึง บา้นมะพริก (จาก กม.0+781-1+058.50) 
        ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 1 เมตร ระยะทาง 2 ฝั่ง ยาวรวม 555 เมตร หนา 0.15  
        เมตร หรือขนาดพื้นไมน่้อยกว่า 555 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร 
         ส่วนทุ่งมนก าหนด  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี(2561-2564)  (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงคร้ังที่ 1  
        ประจาปี 2561 ล าดบัที่ 6 หน้า 50 ) 
        ๑๒.โครงการก่อสร้างถนนดิน บา้นมะพริก หมู่ที่ 5    งบฯ   100,000 บาท 
         ถนนสาย จากบ้านนายโชคทวี ทองที ถึง ที่นานางอยู่ ขยันทา (จาก กม.0+000-0+250) 
        ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือ 
        ปริมาตรดินถมคันทางไม่น้อยกว่า 279.30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งเรียบ 
        ตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารสว่นทุง่มนก าหนด (แผนพฒันาท้องถิน่  
        4 ปี (2561-2564) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 ล าดับที่ 8 หน้า 11 ) 
      ๑๓.โครงการก่อสร้างถนนดิน บา้นมะพริก หมู่ที่ 5     งบฯ   121,000 บาท 
         ถนนสาย จากบ้านนายสมิง ยวนยีตลอดสาย(จาก กม.0+000-0+400)ปริมาณงาน 1. ถมดิน 
        คันทาง จาก กม.0+000 - 0+100 กว้าง 2.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร 2. ถมดินคัน 
        ทาง จาก กม.0+100 - 0+400 กว้าง 2.20 เมตร หนาเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมเกรดเฉลี่ย 
        ปรับแต่งเรียบตลอดสายรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมนก าหนด    
         แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาป ี2561 
        ล าดับที่ 9 หน้า 11 ) 
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       ๑๔.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดู่ หมู่ที่ 6     งบฯ   300,000 บาท 
         ถนนสาย อบต.ทม.041 จากบ้านนายธนา ขยันทา ถึง ลาห้วยถ่ม (จาก กม.0+000-0+565) 
        ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตรยาว 565 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ 
        ปริมาตรดินลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 323 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งเรียบตลอด 
        สาย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนทุง่มนก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  
         (2561-2564)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 ล าดับที่ 11 หน้า 11 ) 
     ๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโซง หมู่ที่ 8   งบฯ   279,000 บาท 
         ถนนสาย อบต. ทม. 011 ระหว่างบา้นนายขนุแผน – เขตต าบลย่อ(จาก กม.0+202- 
        0+300)ปริมาณงาน ขนาดผวิจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
        ขนาดพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่นอ้ยกว่า 392 ตารางเมตร ลงลกูรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50  
          เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนทุง่มนก าหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  
         (2561-2564)  (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 ล าดบัที่ 14 หน้า 12) 
       ๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะพริก หมู่ที่ 9   งบฯ   300,000 บาท 
         ถนนสาย บา้นมะพริก ถึง ถนน ทช.2002 (จากไร่นางสุวรรณ ถึง ไร่ นางทองขาว สงิห์ครุธ) 
        ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือขนาดพื้นทีผ่ิว 
        จราจรรวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตาม 
        แบบแปลนองค์การบริหารส่วนทุ่งมนก าหนด  (แผนพฒันาทอ้งถิ่น 4 ปี (2561-2564)    
         (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 ประจาปี 2561 ล าดบัที่ 16 หน้า 13) 
        ๑๗.ค่าจ้างส ารวจ ออกแบบ ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง    งบฯ    50,000 บาท 
         เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล – ตาม 
        หนังสือ ด่วนมากที่สุด    เร่ืองการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
      ๑๘.เงินชดเชยค่า K สาหรับงานก่อสร้าง งบฯ    30,000 บาท 
           เพื่อเป็นรายจ่ายชดเชย ค่า K สาหรับงานก่อสร้าง - ตามหนังสือ ด่วนมากทีสุ่ด เร่ืองการ 
        ปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ 
      ๑๙. ติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟา้ระบบประปา บา้นทุง่มน หมู่ที่ 3   งบฯ   280,000 บาท 
         เพื่อจ่ายอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  ในการติดตั้งหม้อ 
        แปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA สาหรับระบบประปา บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3   
        ๒๐.ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟา้ ระบบประปา บ้านโซง หมู่ที่ 8   งบฯ  200,000 บาท 
            เพื่อจ่ายอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอค าเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  ในการติดตั้งหม้อ 
        แปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KVA สาหรับระบบประปา บ้านโซง หมู่ที่ 8    
           ส าหรับรายการอ่ืนๆ ในหมวดตา่งๆ ก็ไดช้ี้แจงจนครบรายจา่ยทัง้หมดในร่างฯ แล้ว  จงึรายงาน   
    เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป 
  ผู้อ านวยการกองการศึกษา อบต.ทุง่มน  : ไดช้ี้แจงรายละเอียดในแผนงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
    ๑.แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา และงานระดบัวัยก่อนเรียนและประถมศึกษา 
     ๒.แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ และงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
      ส าหรับรายการอ่ืนๆ ในหมวดตา่งๆ  ก็ไดช้ี้แจงจนครบรายจา่ยตามแผนงานที่ได้รบัผิดชอบแลว้   
    จึงรายงานเพื่อทราบ และพิจารณาต่อไป 
  ประธานสภา ฯ : เนื่องจากการพิจารณารา่งข้อบญัญัติ มีความส าคัญมาก จึงขอให้ที่ประชุมให้ความส าคัญและพจิารณาด้วย 
     ความรอบคอบ   โดยให้สมาชิกสภาฯ  ปรึกษาหารือกันที่ประชมุและตรวจสอบร่างฯ    เป็นเวลา ๕  นาที   
      จากนั้นจงึได้เปดิให้สมาชิกสภาฯ อภิปรายเก่ียวกับร่างฯ  โดยได้สอบถามมีสมาชิกสภาฯทา่นใดประสงค์จะ 
    อภิปรายในร่างข้อบัญญัตทิี่เสนอหรือไม่   หากมีให้ยกมือขึ้น 
 
 
 



๘ 

 

   นายมนูญ โพสาขา  : สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ ได้ซักถามเก่ียวกับ แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและถนน ในเร่ืองของ 
     การตั้งงบประมาณในการอุดหนุนส่วนราชการ รายการค่าติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปา บา้นทุ่งมน  
     หมู่ที่ ๓  โดยติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด  ๓๐  KVA   งบฯ  280,000  บาท  กับงบประมาณที่ติดตั้ง 
    หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30  KVA  ระบบประปาบา้นโซง หมู่ที่ ๘  งบ ฯ  200,000   บาท  ท าไมงบจึง 
    แตกต่างกัน   
  ประธานสภา ฯ : ได้ให้นายก อบต. อธิบายข้อซักถาม 
    นายก อบต.ทุ่งมน : ได้ชี้แจงวา่ กรณีที่งบแตกต่างกันนั้น  เนื่องมาจากหมู่ที่ ๓  มีการเดินสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟา้ที่ 
     ระยะทางยาวไกลกว่าบ้านโซง หมู่ที่ ๘  ส่วนที่แตกต่างกันนัน้ จึงเป็นค่าใช้จ่ายระยะทางการเดนิสายไฟฟา้  
    ที่ต่างกัน  ส่วนคา่หม้อแปลงไฟฟ้าตามขนาดเท่ากนัราคาจะเท่ากัน 
  ประธานสภา ฯ : ได้สอบถามในที่ประชุม   มีทา่นใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับร่างข้อบัญญัติ 
     งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   อีกหรือไม่ 
        ที่ประชุม :  ไม่มีสมาชิกสภา ฯ  ท่านใดยกมือเพื่อขออภิปราย หรือซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกับร่าง ฯ ที่เสนอ 
  ประธานสภา ฯ : เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะขออภิปรายเพิ่มเติมในร่างฯ ทีเ่สนอ จึงให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๑  
    (ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ) ว่าจะรับหลักการแห่งร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
    งบประมาณ ๒๕๖๒   หรือไม่  จากที่ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ อบต.ทุ่งมน ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
     งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ มาเป็นเวลาพอสมควร    และบัดนีไ้ด้เวลาอันควร 
     แล้ว จึงให้สัญญาณในที่ประชุม    โดยนบัจ านวนสมาชิกสภาฯ     ที่มาประชุมที่อยู่ในห้องประชมุมีจ านวน  
     1๗  คน  รวมประธานสภาฯ ๑ คน  เป็น 1๘ คน (ครบองคป์ระชุม)  ต่อไปนี้จะให้ที่ประชุมพิจารณามีมต ิ
        ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒   หรือไม่ 
     หากสมาชิกทา่นใดเห็นว่าจะรับหลักการแห่งร่างฯ ให้ยกมือขึ้นเหนือศรีษะ 
     มติที่ประชุม : - มีมติ 1๗  เสียง รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
     - งดออกเสียง 0 เสียง  
     - ไม่รับหลักการแห่งร่าง  0  เสียง 
 

 ประธานสภา ฯ : เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒  
     ต่อไปจะได้ให้ที่ประชุมเลือก  คณะกรรมการแปรญัตติรา่งข้อบัญญตัิงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปงีบประมาณ  
     ๒๕๖๒ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยข้อบังคบัการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๓  
    ข้อ ๑๐๕ คณะกรรมการแปรญัตติต้องมีจ านวนไมน่้อยกว่า  ๓  คน และไม่เกิน ๗  คน  จึงขอให้ที่ประชุม 
    พิจารณาเสนอว่าจะมีจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ จ านวนกี่คน 
  นายจรรยา  โพธิ์งอก : ได้เสนอให้มีคณะกรรมการ  ๕  คน  ผู้รับรอง นายพงษ์  พิจารณ์  และนายมนูญ  โพสาขา 
  ประธานสภา ฯ : มีท่านใดจะเสนอต่างไปจากนี้หรือไม่ 
  นายบุญหลาย  พิจารณ์ :  เสนอให้มีคณะกรรมการ  3  คน  ผู้รับรอง  นายเสน่ห์  สงิห์ครุธ และนายพานทอง  ตาชื่อ 
            ที่ประชุม : ไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด เสนออีก  
  ประธานสภา ฯ : ได้ให้ที่ประชมุลงมติโดยใช้วิธีเปิดเผย  1 คนต่อ 1  เสียง โดยยกมือเหนือศรีษะ   
          มติที่ประชุม :  ๑.มีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  ๓  คน  ด้วยคะแนนเสียง  ๗  เสียง 
        ๒.มีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน  ๕  คน  ด้วยคะแนนเสียง  ๘  เสียง 
        ๓.งดออกเสียง 2 เสียงคือนายทองใบ ชงิชัย (ส.อบต.หมู่ ๓) และนายสมพร  ศรีแสงจนัทร์ (รอง 
            ประธานสภา ฯ ) 
   ประธานสภา ฯ : เป็นอันว่าทีป่ระชุมด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก จ านวน 8  เสียง ก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  
     5 คน จึงได้ให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้สมควรท าหนา้ที่เปน็คณะกรรมการแปรญัตติ ตามจ านวนที่เสนอโดยจะ 
     ด าเนินการเลือกทีละคนตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗   
     ข้อ ๑๐๗  (น าข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม)    และได้ให้ที่ประชุมเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 
 
 
 



๙ 

 

     คนที่  ๑       
 ชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ ฯ ผู้เสนอ ผู้รับรอง  ๒ คน 

๑. นายสมชาติ  พิจารณ ์  นายพงษ์  พิจารณ์  นายเสน่ห์ สิงห์ครุฑ / นายถนัดศรี    บุญสนอง 

   ประธานสภา ฯ : มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่ออีกหรือไม่   
        ที่ประชุม  : ไม่ม ี
  ประธานสภา ฯ : เป็นอันวา่  นายสมชาติ  พิจารณ์   เป็นคณะกรรมการคนที่ ๑   และให้ที่ประชุมเสนอชื่อ 
     คนที่ ๒ 

  ชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ ฯ ผู้เสนอ ผู้รับรอง  ๒ คน 
๑. นายบุญหลาย พิจารณ์      นายมนูญ  โพสาขา นายพานทอง  ตาชื่อ  /นายบุญมี   ส่งศรี 

  ประธานสภา ฯ : มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่ออีกหรือไม่   
         ที่ประชุม  : ไม่ม ี
  ประธานสภา ฯ : เป็นอันวา่  นายบุญหลาย พิจารณ์    เป็นคณะกรรมการคนที่ ๒  และให้ที่ประชุมเสนอชื่อ 
       คนที่ ๓ 

ชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ ฯ ผู้เสนอ ผู้รับรอง  ๒ คน 
๑. นายสงกราน    มิ่งขวัญ นายสงกรานต์  ยวนย ี นายประยม ศรีแสงจนัทร์  / นายบุญหลาย  พจิารณ ์

  ประธานสภา ฯ : มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่ออีกหรือไม่   
        ที่ประชุม  : ไม่มี 
  ประธานสภา ฯ : เป็นอันวา่  นายสงกราน    มิ่งขวัญ   เปน็คณะกรรมการคนที่ ๓   และให้ที่ประชุมเสนอชื่อ   
     คนที่ ๔ 

ชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ ฯ ผู้เสนอ ผู้รับรอง  ๒ คน 
๑. นายประยม ศรีแสงจันทร์   นายเสน่ห์  สิงห์ครุธ  นานมนูญ  โพสาขา    /  นายไพรัตน์   สิงห์ครุธ 

   ประธานสภา ฯ : มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่ออีกหรือไม่   
        ที่ประชุม  : ไม่ม ี
  ประธานสภา ฯ : เป็นอันวา่  นายประยม ศรีแสงจันทร์   เปน็คณะกรรมการคนที่ ๔   และให้ที่ประชุมเสนอชื่อ 

      คนที่ ๕ 
ชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ ฯ ผู้เสนอ ผู้รับรอง  ๒ คน 

๑. นายไพรัตน์   สิงห์ครุธ  นายสมชาติ  พิจารณ์     นายพงษ์  พิจารณ์  / นายช านาญ   ขยันท า 

   ประธานสภา ฯ : มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่ออีกหรือไม่   
        ที่ประชุม  : ไม่ม ี
  ประธานสภา ฯ : เป็นอันวา่ นายไพรัตน์   สงิห์ครุฑ   เป็นคณะกรรมการคนที่ ๕ 
 

   ประธานสภา ฯ :  เมื่อที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครบตามจ านวนตามมตทิี่ประชุม   เพื่อท า 
     หน้าที่ในการรับยืน่ค าแปรญัตตจิากสมาชิกสภา ฯ  และพิจารณาค าแปรที่ยืน่มา      ตามระเบียบข้อ ๔๙   
    ก าหนดให้สภาท้องถิ่นก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย    และภายใต ้
     ระเบียบ ฯ ข้อ ๔๕ ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตตไิว้ไมน่้อยกว่ายี่สบิสี่ชัว่โมง    นับแตส่ภาท้องถิ่น 
    มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  เพื่อให้การพิจารณาการรับค าแปรญัตติและวันประชุม 
     คณะกรรมการแปรญัตติ   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้คณะกรรมการแปรญัตติ       ได้มีเวลาในการ 
    พิจารณาวนัเวลาในการรับค าแปร วันประชุมกรรมการฯ เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  พิจารณาก่อนมีมติของ 
     สภาฯ จึงให้ที่ประชุมพักการประชุมชั่วคราวเป็นเวลา 30 นาที ซึ่งขณะนี้เวลา 11.30 น.เพื่อให้คณะกรรมการ 
     แปรญัตติได้มีเวลาในการประชมุคร้ังแรก และให้ที่ประชุม พร้อมประชุมต่อเวลา 1๒.๐๐ น.  
 
 



๑๐ 

 

  เลขานุการสภาฯ : ขอนัดประชมุคณะกรรมการญัตติที่ได้รับการเลือกทั้ง 5 ท่าน ในชว่งพักการประชุมนี้ ซึง่ตอนนี้เวลา  
    1๑.๓๐  น. ขอนัดเร่ิมประชุม ในเวลา ๑1.40 น. ณ ห้องประชุมแห่งนี้  เพื่อประชุมเลือกประธาน  
    เลขานุการกรรมการฯ และพิจารณาวันเวลารับค ายืน่ วันประชมุกรรมการฯ เพื่อจะเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
   ประธานสภา ฯ : สั่งพักการประชุม เป็นเวลา  30  นาท ี

- พักการประชุม  30  นาที – 
  

     เมื่อเวลา  1๒.00 น.  ที่ประชุมพร้อม เลขานุการได้ตรวจนบัจ านวนสมาชิกสภาฯ    ผู้มาประชมุ   
    ครบองค์ประชุม (จ านวน  1๘ คน รวมประธานสภาฯ)  จึงได้แจ้งต่อประธานสภาฯ เพื่อด าเนินการประชุม 
    ต่อไป 
    ประธานสภา ฯ : ได้แจ้งให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอมติของคณะกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ในส่วน 
    ของการก าหนดวัน เวลา ในการรับยื่นค าแปร และการก าหนดวนัประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
  นายสงกราน ม่ิงขวัญ : ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่ประชุมไดป้ระชุมคณะกรรมการแปรญัตติก าหนดวนั เวลา ใน 
    การรับยื่นค าแปรญัตติ และวนัประชุมคณะกรรมการแปรญัตตฯิ แล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาว่าจะมี 
    มติเป็นไปตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอนี้หรือไม่ ดังนี้ 
    1.วันเวลารับยืน่ค าแปรญัตติ 1. วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา   17.00 น. 
         2. วนัที ่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๑   เวลา 08.๓0 น.  ถึงเวลา   17.00 น. 
         3. วนัที ่ ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๑   เวลา 08.๓0 น.  ถึงเวลา   17.00 น. 
         4. วนัที ่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๑   เวลา 08.๓0 น.  ถึงเวลา   1๐.๓0 น. 
       2.วันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ วันที่ 1๗  สงิหาคม 256๑  เวลา 1๐.๓๐ น. เป็นต้นไป 
        ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน แห่งนี้  
  ประธานสภา ฯ :  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นต่างจากนี้หรือไม่ หากมีให้ยกมือเสนอตอนนี้เลย  
          ที่ประชุม :  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดเสนอความเห็นต่างจากที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ 
  ประธานสภา ฯ : จึงให้ที่ประชมุลงมติการก าหนดวนั เวลา การยื่นค าแปรญัตติฯ และก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรฯ 
      มติที่ประชุม : มติ 1๗ เสียง เห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ  
  ประธานสภา ฯ :  สภา ฯ เห็นชอบให้ก าหนดวัน เวลา ในการยื่นค าแปรญัตติรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. 2562  ไว้อย่างชัดเจน ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอแล้วนัน้  และขอแจ้งให้ 
     สมาชิกสภา ฯ ทราบ  ในการพจิาณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติร่าง)    จะประชุมเม่ือใด 
    ซึ่งควรอยู่ในห้วงระยะเวลาสมัยประชุมสามัญที่ก าหนดไว้ ๑๕  วัน ซึ่งจะเปน็การประชุมสภา ฯ   สมัย 
     สามัญที่  ๓  ประจ าปี ๒๕๖๑  คร้ังที่  ๒ ซึ่งข้าพเจ้าเห็นควรก าหนด วันที่  23 สิงหาคม 2561   เวลา  
    09.30  น.  ณ ห้องประชุมสภาฯ แห่งนี้ มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใดเห็นแตกต่างจากนี้หรือไม่ เสนอให้ที่ 
     ประชุมสภา ฯ พิจารณาได้     
           ที่ประชุมม ี: ไม่มีการเสนอใด ๆ   
     ประธานสภา ฯ : จึงให้ที่ประชุมพิจารณามีมติ ก าหนดวันประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ ๓ คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2561  
     ที่ประชุมมีมติ  : มติ  17  เสียง ก าหนดวนัประชุมสภา ฯ สมัยสามัญที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๑  คร้ังที่ ๒  เพื่อพิจารณาร่าง 
    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ในวาระที่ ๒   ในวนัที่  ๒๓  สิงหาคม  
    ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมแห่งนี ้
   ประธานสภา ฯ : ดังนัน้ข้าพเจา้จะขอนัดประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๑  คร้ังที่ ๒  ในวันที่ ๒๓  สิงหาคม  
    ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่มน โดยจะมีหนงัสือเชิญประชุม    
     พร้อมระเบียบวาระการประชุม  เนื่องจากอาจจะมีการยืน่ญัตติเรื่องอื่นๆ ให้สภา ฯ พิจารณาอีก และให้ที่    
      ประชุม พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมที่ ๑๑   ต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๑๐ :  ญัตติค้างพิจารณาจากการประชุมครัง้ที่แล้ว  

     -  ไม่มี  -   
 
 
 



๑๑ 

 

ระเบียบวาระที่  ๑๑ : ญัตติอื่นๆ  เพื่อพิจารณาและมีมติ 
           ๑๑.๑  ญัตติการพิจารณาขอความเห็นชอบในการขอใช้และขอถอนสภาพที่สาธารณะ  จ านวน  2  แปลง ดังนี้ 
    แปลงที่ ๑  นสล.เลขที่ ยส ๘๖๐(แปลงป่าชา้บ้านทุ่งมน)  หมูท่ี่ ๓  เพื่อใชเ้ป็นสถานที่ระบบประปาหมู่บ้าน 
     แปลงที่ ๒ นสล.เลขที่ ยส ๑๙๙๘๓ (แปลงป่าชา้บ้านโซง) หมู่ที่ ๘  เพื่อใช้เป็นสถานที่ระบบประปาหมู่บ้าน 
  ประธานสภา ฯ : ไดแ้จ้งให้ นายก อบต.ทุง่มน เสนอรายละเอียดการขออนุมตัิดังกล่าวต่อทีป่ระชมุ 
  นายก อบต.ทุ่งมน : ข้าพเจ้ามอมอบหมายผู้อ านวยการกองชา่ง  เสนอรายละเอียดแทนข้าพเจา้  
  ผู้อ านวยการกองช่าง  :ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ได้มีโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่บ้านทุ่งมน  
      หมู่ที่ 3  และโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นขนาดใหญ่มาก บ้านโซง หมู่ที่ ๘ จากงบประมาณเงิน 
     อุดหนุนทั่วไประบุวตัถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งการด าเนนิการก่อสร้างทั้งสองแห่ง 
     อยู่ในเขตที่ดินสาธารณะ หนังสอืส าคัญที่หลวง โดยแปลงที ่๑  นสล.เลขที ่ยส ๘๖๐ (แปลงปา่ชา้บ้านทุง่มน)   
    หมู่ที่ ๓  และแปลงที่ ๒ นสล.เลขที่ ยส ๑๙๙๘๓ (แปลงปา่ชา้บ้านโซง) หมู่ที่ ๘ และทั้งสองโครงการได้ด าเนนิการ 
    ก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้ว ตามความต้องการของประชาคมหมู่บา้น ตามแผนพฒันาต าบลที่ก าหนด ซึ่งเป็นไปตาม 
    ระเบ ียบแนวทางปฏบิัติในการด าเนินการจัดท างบประมาณ   มีเพียงประเด็นของการขอใช้และขอถอนสภาพที ่
    สาธารณะดังกลา่ว ที่ต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏบิตัิเก่ียวกับ 
    การถอนสภาพ   การจัดขึ้นทะเบียนและจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ    ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  
    พ.ศ. 2550  มาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายทีด่ิน  เพื่อให้เป็นไประเบียบดังกล่าว  จ าเป็น 
     ที่ทางองค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งมน จะต้องด าเนนิการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดนิสาธารณะทั้งสอง 
    แปลงดังกลา่ว โดยขั้นตอนการขอถอนสภาพที่ดินอันเปน็สาธารณะสมบัติของแผน่ดิน  ประเภทพลเมืองใช้ 
    ร่วมกัน (ที่ดินสาธารณะประโยชน์) ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กรมที่ดิน (ส านักงานที่ดนิจังหวัด)  มีขั้น 
    ตอนการขอถอนสภาพที่ดินนั้น     ก าหนดให้ผ่านการพิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต  
    พื้นที่ปกครองของที่ตั้งที่ดนิที่จะขอถอนสภาพให้ความเห็น  ดังนั้นจึงของให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณา โดยมี 
    รายละเอียดที่ดินสาธารณะทีจ่ะเสนอและประเดน็การพิจารณาดังนี ้
     ๑.แปลงที่ ๑  หนังสือส าคัญที่หลวง นสล.เลขที่ ยส ๘๖๐ (แปลงป่าชา้บา้นทุง่มน) หมู่ที่ ๓  ต.ทุ่งมน 
    เนื้อที่ประมาณ 99-3-12.4  ไร่ จ านวนพืน้ที่ใช้ในโครงการประมาณ  0-2-46  ไร่ (หรือมากกวา่นีต้ามผลการ 
     รังวัดทีจ่ะมีขึน้จรงิในพืน้ที่หนา้งาน) 
      2.แปลงที่ 2  หนังสือส าคัญที่หลวง นสล.เลขที่ ยส ๑๙๙๘๓ (แปลงปา่ช้าบ้านโซง) หมู่ที่ ๘ ต.ทุง่มน 
    เนื้อที่ประมาณ 15-0-00  ไร่ จ านวนพืน้ที่ใช้ในโครงการประมาณ  0-2-92  ไร่ (หรือมากกวา่นีต้ามผลการรงัวัด 
    ที่จะมีขึน้จรงิในพืน้ที่หนา้งาน) 
     3.ประเดน็การพิจารณา ให้สภาฯ  พิจารณาวา่ทัง้สองแปลงที่เสนอผา่นสภาฯ นัน้ มีใครขัดข้องหรือ 
     ได้รบัความเดือดร้อนในการขอใชแ้ละถอนสภาพทีส่าธารณะประโยชนแ์ปลงดังกลา่วหรือไม่  หากมีให้เสนอหรือ 
    คัดค้านในทีป่ระชุมเพื่อเปน็หลักฐานและตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป   
      องค์การบริหารสว่นต าบลทุง่มน จึงเสนอเรื่องให้สภาฯ ทุ่งมน   พิจารณาตามที่เห็นสมควร   ทัง้นี ้
    รายละเอียดขัน้ตอนการด าเนนิการขอถอนสภาพ ฯ ปรากฏตามเอกสารที่แจกแจง้ในทีป่ระชุมดว้ยแลว้ 
  ประธานสภา ฯ : สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบในรายละเอียด การเสนอพิจารณาในญตัตนิี้แล้ว ด้วยเปน็ประเดน็ที่ 
     เก่ียวกับการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้สภาฯ ตรวจสอบว่ามี ปรากฏ พบเห็น   
    รับทราบ ในประเด็นการพิจารณาที่ให้สภาฯตรวจทานเร่ือง ประกอบการเสนอการขอถอนสภาพที่ดิน 
    สาธารณะดังกลา่วทั้งสองแปลง มีสมาชิกสภาฯ ทา่นใด จะเสนอประเด็นการพิจารณาให้สมาชิกสภาฯในที ่
    ประชุมรับทราบและตรวจสอบร่วมกันบ้าง  หากมีให้ยกมือและเสนอเร่ืองหรือประเด็นให้สภาฯ พิจารณา  
         ที่ประชุม :  ไม่มสีมาชิกสภาฯ ทา่นใด เสนอประเดน็วา่มีใครขัดข้อง หรือได้รับความเดือดร้อนจากการขอถอนสภาพในทีด่ิน 
     สาธารณะทัง้สองแปลงดังกล่าวข้างตน้ 
   ประธานสภา ฯ :  จงึให้ที่ประชมุพิจารณามีมติในเรื่องดังกลา่ว  
      มติที่ประชุม :  ไม่มีใครขัดข้อง หรือได้รับความเดือดร้อนจากการขอถอนสภาพในที่ดนิสาธารณะทั้งสองแปลง และ 
     มีมติเปน็เอกฉันท์ เห็นชอบให้ด าเนินการขอถอนสภาพตามขัน้ตอนที่ระเบยีบก าหนดไว้ต่อไปได ้  
   ประธานสภา ฯ : น าที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ 12 เรื่องอื่น ๆ 
 
    
 



๑๒ 

 

ระเบียบวาระที่  ๑๒ :    เรื่องอื่น ๆ เพ่ือทราบและพิจารณา 
  ประธานสภา ฯ  :  มีท่านใดจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมในวาระนี้หรอืไม่   
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งมน :  เสนอเร่ืองต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบดังนี ้
    ๑.แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  มีทั้งหมด  140 คน  ในเขตพื้นที่ต าบล 
        ทุ่งมน จ านวน  7 ราย ฝากดแูลเร่ืองลูกน้ ายุงลาย และการดแูลคนในครอบครัวหาทางมิให้ถกูยุงกัด เพื่อ 
        ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค  และการดูแลพืน้ที่และภาชนะบรรจุน้ า  หากพบลูกน้ ายงุให้ท าลายหรือคว่ า 
       ภาชนะ และรักษาความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัย 
    ๒.ขอบคุณทางองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่มน ในเรื่องการพ่นหมอกควัน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
       ในพื้นที่ครบทัง้  9  หมู่บ้าน   โดยวันที่  20  สิงหาคม 2561 จะมีการออกสุ่มตรวจลูกน้ ายงุลายจาก 
       เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยโสธร  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพนัธ์การก าจดัลูกน้ ายุงลายในแต่ละ 
        ครัวเรือน โดยผ่านทางหอกระจายข่าว และทาง อสม.  ร่วมด้วยช่วยกัน 
    ๓.ขอบคุณทางองค์การบริหารสว่นต าบลทุง่มน ในเรื่องการป้องโรคพิษสุนัขบา้ในพืน้ที่ต าบลทุ่งมนทั้ง 9  
       หมู่บ้าน ครบ 100 %  
    ๔.แจ้งให้ทราบจะมีการให้บริการตรวจ X-Ray โรคตับ ที่โรงพยาบาลค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร ในวันเสาร์- 
        อาทิตย์ สามารถลงชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการการได้ที่ รพสต.ทุง่มนและ รพสต.โพนสิม  
        ที่ประชุม :  รับทราบ  
           ประธานสภา ฯ :  ขณะนี้เวลา ๑3.00 น. ได้ประชุมพจิารณาจนครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว มีระเบยีบวาระการประชุม    
     ในญัตติที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสรจ็ ให้ไปประชุมพิจารณาต่อในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓    ประจ าปี  
    ๒๕๖๑  คร้ังที่  ๒ ในวันพฤหัสบดีที่  23  สิงหาคม  ๒๕๖๑    เวลา  ๐๙.๓๐  น.   ณ  ห้องประชุมสภาฯ 
    แห่งนี้   และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง ส่วนการแต่งกายให้แต่งเคร่ืองแบบสีกากี   

                     -  ปิดประชุมเวลา   ๑3.0๐  น.  – 
 
 

       (ลงชื่อ)         ภักดี    ณรงค์กุลภกัด ี        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                    (นายภักดี    ณรงค์กุลภักดี)  
                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน           

        (ลงชื่อ)              อุดม  พิจารณ์       
                      (นายอุดม  พิจารณ์) 
                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
 

การตรวจรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   ได้ตรวจรายงานการประชุมคร้ังนี้แล้ว  (    ) เห็นวา่ถูกต้อง     (   ) เห็นว่าไม่ถูกต้องโดยเสนอขอให้แก้ไขต่อสภา ฯ ดังนี้ 
(ระบุ) ๑. ............................................................................................................................................................................ 
        ๒. ............................................................................................................................................................................ 

 (ลงชื่อ)                 (ลงชื่อ)             (ลงชื่อ)   
    (นายบุญหลาย  พิจารณ์)             (นายมนูญ  โพสาขา)        (นายทองใบ   ชิงชัย) 
            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการ    กรรมการ 
การรับรองรายงานการประชุม 
   สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน ได้รบัรองรายงานการประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๑  คร้ังที่ ๑  แล้ว 
ในการประชุมสภาสมยั...สามัญ... ที่ ...3... ครั้งที่ ...2...  ประจ าปี...๒๕๖๑...  เมื่อวันที่ ..23... เดือน ...สิงหาคม... พ.ศ...๒๕๖๑... 
โดยมีมติรับรองรายงานการประชุมที่  (    ) ไม่มีการแก้ไข   (     )  มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ดังกลา่ว คือ 
....................................................................................................................................................................................................... 
          (ลงชื่อ) 
                         (นายอุดม     พิจารณ์) 
                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
             วันท่ี ........... เดือน ...........................พ.ศ................. 




