
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
สมัยสามัญที่  ๓   ประจ าปี  ๒๕๖๑      

คร้ังที่  ๒  
วันที่    ๒๓  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 สงกรานต ์ ยวนย ี  
๑๓ นายทองใบ ชิงชัย  สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๗ ทองใบ ชิงชัย  
๑๔ นายสงกราน มิ่งขวัญ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ที่ ๗ สงกราน มิ่งขวัญ  
๑๕ 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 นายอุดม   พิจารณ ์ นายก อบต.ทุ่งมน อุดม พิจารณ ์  
๒ นายสมมาต สายค าวงษ ์ รองนายก อบต.ทุ่งมน สมมาต สายค าวงษ ์  
๓ นายนพรัตน ์ สิมล ี รองนายก อบต.ทุ่งมน นพรัตน ์ สิมล ี  
๔ นายจนัทร ์ ส่องแสง เลขานุการนายก อบต.ทุ่งมน จันทร ์ ส่องแสง  
๕ นายสวุิท พามา ผอ.กองช่าง สุวิท พามา  
๖ นายสทุธเมธ พลชัย ผอ.กองคลัง สุทธเมธ พลชัย  
       
       
       

       ผู้เข้าร่วมประชุม   ๖    คน. 
 

       
 

          



๒ 

 

  เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาฯได้เชิญสมาชิก อบต.ทุ่งมน รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เข้าห้องประชุม  
โดยได้ตรวจนับจ านวนสมาชิก สภา อบต.ที่มาประชุม เมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมตามระเบียบแล้ว   จงึได้เชิญประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งมน จุดเทียน ธปู บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน สมยัสามัญที่ ๓ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑    คร้ังที่ ๒  และด าเนนิการการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ตอ่ไป 

     ประธานสภาฯ : จุดเทียนธปูบชูาพระรัตนตรัยแล้วกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑   :  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
- ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๒  : เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๑ คร้ังที่ ๑วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

  ประธานสภาฯ : ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เสนอผลการตรวจรายงานการประชุมต่อที่ประชุม. 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม :  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วไม่ขอแก้ไขใด ๆ  

 ประธานสภาฯ : แจ้งต่อที่ประชมุ  มีสมาชิกสภาฯทา่นใด  รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมจะขอแก้ไขรายงานการประชุม 
     ดังกล่าวอีกหรือไม่ 
         ที่ประชุม :  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก 

ประธานสภาฯ :   เมื่อไม่มีการขอแก้ไขรายงานการประชุม  จงึขอมติที่ประชุม 
     มติที่ประชุม : มีมติ 17 เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ สิงหาคม   ๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓    ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
   -ไม่มี –     
ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องด่วน 

   -ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระที่  ๕   ญัตติข้อบัญญัตชิั่วคราว                
     -ไม่มี –                  

ระเบียบวาระที่  ๖   กระทู้ถาม 
     -ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่  ๗   ญัตติร่างข้อบัญญัตทิี่ค้างพิจารณา 
     -ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่  ๘   ญัตติร่างข้อบัญญัตทิี่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว 
      8.๑  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ที่คณะกรรมการแปร 
          ญัตติร่างข้อบัญญตัิฯ  พิจารณาแล้ว      
               ๑.การพิจารณาวาระที่ ๒ = ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
      ๒.การพิจารณาวารที่ ๓ = ขั้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในร่างข้อบญัญัติฯ(พิจารณาหลงั 
         สิ้นสุดวาระที่ ๒ ตามมติที่ประชุมสภาฯ เห็นสมควร)  

          ประธานสภาฯ  :  ให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒  ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ     ตามที่สภาฯได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง 
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒    ไปแล้ว ในคราวประชุมสภาสมยัสามัญที่ ๓  
     ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คร้ังที่ ๑  เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  และสภาฯ ได้มีมติเลือกคณะกรรมการ 
    แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  จ านวน   ๕  คน  ท าหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ร่างฯ    และรับเรือ่งการยื่นค า 
     แปรญัตติจากสมาชิกสภา อบต.ทุ่งมนและจากผูบ้ริหาร   ตั้งแต่วนัที่ ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐  น.   
     เป็นตน้มา  จนถงึวนัที่  ๑๗  สงิหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๓๐ น. ไปแล้วนั้น      ซึง่ข้าพเจ้าได้รบัยื่นหนังสือ 
     จากประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ในวันที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ  ๑๖.๐๐ น. 
    และได้แจ้งการพิจารณาให้สมาชิกสภาฯ  ทราบแลว้พร้อมหนังสือเชิญประชมุ   จงึขอเชิญประธานคณะกรรมการ 
     แปรญัตติรา่งข้อบัญญตัิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอการพิจารณาให้ที่ประชุมทราบ 
     
     



๓ 

 

นายสงกราน  มิ่งขวัญ:  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย     ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
    ได้แถลงมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้ 
          ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน       ได้มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง  

     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวน  ๕ คน    ในการประชุมสมยั 
     สามัญที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๑  คร้ังที่ ๑   เมื่อวันที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๕๖๑     เพื่อท าหน้าที่ในการพิจารณา 
    เก่ียวกับร่างข้อข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และพิจารณาค าแปรญัตติ 
    ของร่างฯ  จากสมาชิกสภาที่ยื่นค าแปรมานั้น  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย   
    ได้รับร่าง ฯ  จ านวน ๒ เล่ม   และเอกสารต่างๆ  เก่ียวกับร่าง ฯ    มาพิจารณาจากวนัประชุมในวันข้างตน้ 
    แล้วนั้น    คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    ได้ปฏิบตัิหน้าที่แล้ว โดยเปิดรับการยื่นค าแปรญัตตจิากสมาชิกสภาฯ  ตั้งแต่วนัที่  ๑๔    สิงหาคม  ๒๕๖๑   
    เร่ิมตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นมา จนถึงวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑    จนสิ้นระยะเวลายืน่ค าแปรคือ 
    เวลา ๑๐.๓๐ น. ปรากฏว่า ตลอดระยะเวลาที่เปิดรบัค าแปรจากสมาชิกสภา ฯ ไม่มสีมาชิกสภา ฯ  ท่านใด  
    มายื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ     เพื่อพิจารณาค าแปรที่จะยื่นต่อประธานสภาฯ      ในการพิจารณา 
     ในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติในร่างฯ) และคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ได้ด าเนินการประชุมในวันที่ ๑๗ สงิหาคม ๒๕๖๑ จนกระทั่งถึงเวลา ๑๑.๕๐ น.    
    โดยมีมติในทีป่ระชุมเก่ียวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้   
      ๑.ไม่มีการยื่นค าแปรญัตติใดๆ ภายในร่างฯ     
     ๒.ไม่มีการขอแก้ไขใดๆ หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายในร่างฯ 
     ๓.ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม 

ประธานสภาฯ :   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะทักทว้ง เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏบิัติในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.256๒ ในวาระที่ ๒ ฉบับนี้หรือไม่ หากมีให้ยกมือเพื่อทักท้วงได้ตอนนี ้
   หรือมีท่านใดจะเห็นแตกต่างไปจากที่คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ 

                 ที่ประชุม :  ไม่ม ี
ประธานสภาฯ :  ข้าพเจ้าขอมติที่ประชุมจะผา่นวาระที่  ๒  (ขัน้แปรญัตติร่างฯ)   เพื่อจะไปสูก่ารพิจารณาในวาระที่ ๓ 

     (ขั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในร่าง ฯ ) นี้หรือไม่ 
    มติที่ประชุม  :  มีมติ 17 เสียง ให้ผ่านการพิจารณาในวาระที ่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) และเข้าสู่การพิจารณาในวารที่ ๓    
  ประธานสภาฯ :   ให้ที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    
     ในวาระที่  ๓   ขั้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 
     ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
  ประธานสภาฯ :  เพื่อให้การพิจารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ ในวาระที่ ๓    

   (ขั้นการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในร่างฯ)    เป็นไปอยา่งกวา้งขวาง และเกิดความรอบคอบ       
   อีกทั้งให้สมาชิกสภาฯ    ไดป้รึกษาหารือร่วมกนั  และมีเวลาในการตัดสินใจ   จึงให้ที่ประชุมพักการประชุมเป็น  
   เวลา  ๑๕  นาท ี  
 

 

-  พักการประชุม  ๑๕   นาที    -  
 

      
        เมื่อครบเวลา ๑๕  นาที  เลขานุการสภา ฯ   จงึให้สัญญาณให้สมาชิกสภา ฯ   ทีม่าประชุม   และผู้เข้ารว่มประชุม 
  ทุกท่าน   เข้าห้องประชุม   โดยได้ตรวจนับองค์ประชุมในที่ประชุมครบองค์ประชุม  (ประธานสภาฯ 1 คน รองประธานสภาฯ    
   และสมาชิกสภาฯ   1๗  คน / เลขานุการสภา 1 คน  รวม  1๙  คน)  และทีป่ระชุมพร้อม  จึงเชิญประธานสภาฯ   เร่ิมการ 
  ประชุมต่อ 
 
 
 

          



๔ 

 

ประธานสภาฯ :   ตามที่ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ปรึกษาหารือกันอย่างรอบคอบเป็นเวลาพอสมควรแล้ว      และต่อจากนี้ไป    
     ข้าพเจ้าให้ที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
     ในวาระที่ ๓   (ขัน้การพิจารณามีมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในรา่ง ฯ )  ที่เสนอดังกลา่ว  โดยให้ที ่
       ประชุมพิจารณาลงมติ   “สมาชกิสภาฯ   ท่านใด    เห็นชอบจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒    โปรดยกมือขึ้น ” 
     มติที่ประชุม  : - มีมติ     ๑๗  เสียง  เห็นชอบร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒     
              - ไม่เห็นชอบ      ๐  เสียง 
            - งดออกเสียง     ๐  เสียง  
  ประธานสภา ฯ :  เป็นอันวา่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน    ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒       ซึ่งต่อไปจะได้เสนอร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี
    งบประมาณ  พ.ศ. 256๒    ต่อนายอ าเภอค าเขื่อนแก้ว      เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๙   :  ญัตติรา่งข้อบัญญตัิที่เสนอใหม ่
     -  ไม่มี – 
ระเบียบวาระที่  ๑๐ :  ญัตติค้างพิจารณาจากการประชุมครัง้ที่แล้ว  
               -  ไม่มี – 
ระเบียบวาระที่  ๑๑ : ญัตติอื่นๆ  เพื่อพิจารณาและมีมติ   
    11.1 ญัตตกิารพจิารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมตัเิปลีย่นแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

                พ.ศ. ๒๕๖๑  จ านวน  ๘  รายการ / โครงการ  
    ประธานสภา ฯ : ได้แจง้ให้ทางคณะผู้บริหาร อบต.ทุ่งมน เสนอรายละเอียดการขออนุมัติดงักลา่วตอ่ที่ประชมุ 
  นายก อบต.ทุ่งมน : ข้าพเจ้ามอมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งมน   เสนอรายงานต่อที่ 
    ประชุมแทนข้าพเจ้า 
  ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.ทุ่งมน  : ด้วยคณะผู้บริหารได้พจิารณาแล้ว มีโครงการที่ตัง้จ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในงบลงทุน แผนงานเคหะและชุมชน     งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับ 
    เคหะและชุมชน หมวดค่าหมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    จ านวน   
    8 โครงการ    มีความจ าเปน็ที่จะต้องขออนุมัติต่อสภา   ในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ 
     รายจ่าย เนื่องจากทั้ง 8 โครงการมีการปรับปรุงแบบแปลน ประมาณราคา ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     และแนวทางการด าเนินการโครงการตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด ท าให้วงเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ที่ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอส าหรับด าเนินการ  เนื่องจากมีการเปลีย่นแปลงรายการพัสดุให้ได้ตามที่แบบแปลนที่ 
    วิศวกรรับรองแบบมา  และการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดงักล่าว เปน็อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นตาม 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 2๙ 
    โครงการทั้ง 8 โครงการที่ขออนมุัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงนั้น ไดแ้จ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบแล้ว จึงขอ 
     เสนอรายละเอียดให้ทราบไปพรอ้มๆ กัน ดังนี้  

โครงการ
ที่ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโซง  หมู่ที่ 1 ต.ทุ่ง
มน อ.ค าเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร ถนนสาย อบต.ทม.008 
(กม.0+077 - 0+155) ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 78  เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า390 ตารางเมตร พร้อม
ดาดคอนกรตีขอบข้างกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.05 
เมตร ยาว 110 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งมน 
ก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 237,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านโซง  หมู่ที่  1 ต.ทุ่งมน 
อ.ค าเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร     ถนนสาย อบต. ทม.008 
(กม.0+077 - 0+139) ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือขนาด
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า  310 ตารางเมตร พร้อม
ดาดคอนกรตีกันน้ าเซาะถนน 2 ข้างทาง  ยาวข้างละ ๖๒ 
เมตร กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลน 
อบต.ทุ่งมน ก าหนด งบประมาณตัง้ไว้ 237,000 บาท 

 
 
 



๕ 

 

โครงการ
ที่ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านมะพริก หมู่ที่ 5 
ถนนสาย อบต.ทม.036 ตอนที่ 3 (กม.0+433 - 
0+547)ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว  105 
เมตร หนา 0.15  เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  
0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  416  
ตารางเมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.ทุ่งมน ก าหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 238,000 บาท 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านมะพริก หมู่ที่ 5 สาย 
ถนนสาย อบต.ทม.036 ตอนที่ 3 (กม.0+443 -
0+528)ปริมาณงาน กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  85 
เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 - 
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลน อบต.ทุ่งมน ก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 
238,000 บาท 
 

3 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดู่ หมู่ที่ 6 สาย ถนนดู่ 3 (กม.0+000 – 
0+140)ปริมาณงาน 1. กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 0.12 เมต หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
210 ตรม. รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ทุ่ง
มนก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 98,000  บาท 
 
 

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่ 
หมู่ที่ 6 สาย ถนนดู่ 3 ปรมิาณงาน  
     1.จากกม.0+024 - 0+131.50 ก่อสร้างไหล่ทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก     ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  
ยาว 107.50 เมตร   หนา 0.15 เมตร  
     2. จากกม.0+131.50 - 0+140.50 ก่อสร้างไหล่
ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 0.80 เมตร ยาว 9 
เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน อบต.
ทุ่งมนก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 94,000  บาท 
 

4 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. บ้านโพนสิม
และบ้านมะพริก หมู่ที่ 4,9 ถนนสาย ยส.ถ.46 - 
002 บ้านโพนสิม (ช่วง กม. 1+621) ปริมาณงาน  
1.กว้าง 1 เมตร ระยะทาง 2 ฝั่งยาวรวม 320 
เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
320 ตารางเมตร  
2.บ้านมะพริก (ช่วง กม. 2+100 ) ปริมาณ กว้าง 
1 เมตร ระยะทาง 2  ฝั่งยาวรวม 385  เมตร หนา 
0.12 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 385 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งมน 
งบประมาณตั้งไว้ 348,000 บาท 

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. บ้านโพนสิมและ
บ้านมะพริก หมู่ที่ 4,9 ถนนสาย ยส.ถ.46 - 002  บ้าน
โพนสิม – บ้านมะพริก ปริมาณงาน  
1. บ้านโพนสมิ (ช่วง กม. 1+621) กว้าง 1 เมตร 
ระยะทาง 2 ฝั่งยาวรวม 321 เมตร หนา 0.15 เมตร 
๒.บ้านมะพริก (ช่วง กม. 2+100 ) กว้าง 1 เมตร 
ระยะทาง 2  ฝั่งยาวรวม 321  เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งมน  
งบประมาณตั้งไว้ 348,000 บาท 
 

5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  บ้าน
โพนสิม  หมู่ที่ 4 ถนนสายโพนสิม 2 ปริมาณงานปู
ผิวทาง Hot  Mix  หนา 0.03 เมตร หรือมีพื้นทีผ่ิว
จราจรรวมไม่น้อยกว่า 185 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.ทุ่งมน ก าหนด 
งบประมาณ  39,000 บาท 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  บ้านโพนสมิ  
หมู่ที่ 4 สาย  ถนนโพนสิม 2 ปรมิาณงานปผูิวทาง Hot  
Mix  ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโพนสิม  หนา 0.04 เมตร 
ขนาดพื้นท่ีผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งมน ก าหนด 
งบประมาณ  39,000 บาท 
 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. บ้านมะ
พริก หมู่ที่ 9ถนน สายมะพริก 6 ปริมาณงาน ปูผิว
ทาง Hot Mix หนา 0.03 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรรวมไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลน อบต.ทุ่งมนก าหนด งบประมาณ 49,000 บาท 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านมะพริก หมู่ที่ 
9 ถนน สายมะพริก 6 ปริมาณงาน ปูผิวทาง Hot Mix 
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 
160   ตารางเมตร       รายละเอียดตามแบบแปลน  
อบต.ทุ่งมนก าหนด   งบประมาณ  48,000 บาท 

 
 
 
 
 

     



๖ 

 

โครงการ
ที่ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 
สายอบต.ทม.018 (บ้านทุ่งมน – บ้านค าเกิด)  
ปริมาณงาน 1. ปูทับด้วยลูกรัง  
(จาก กม.0+277 – 1+277) กว้าง  3.50 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 525 ลกูบาศก์เมตร 
พร้อมเกรดเกลีย่ปรับแต่งเรียบ ตามแบบแปลน 
อบต.ทุ่งมน ก าหนดงบประมาณตั้งไว้ 210,000 บาท 
 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 3 สาย 
อบต.ทม.018 (บ้านทุ่งมน – บ้านค าเกิด)  
ปริมาณงาน 1.ปูทับด้วยลูกรัง (จาก กม.0+277 - 
0+997) กว้าง  3.50  เมตร ยาว 720 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรลกูรังไม่น้อยกว่า 378 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลีย่ปรับแต่งเรยีบตลอดสาย
รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.ทุ่งมน ก าหนด 
งบประมาณตั้งไว้ 210,000 บาท 
 

8 
 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7
ถนนสาย จากไร่นายแพง เด่นดวงถึงป่าบักแน่น 
ปริมาณงาน 1.งานถางป่าขนาดหนัก กว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 1.50 ม. ระยะทาง 650 เมตร 2 จากกม.
0+000 – 0+650 ข้ึนรูปถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. ยาว 600 ม. หนา 0.60 ม. 3.จาก กม. 
0+000 – 0+650ปูทับลูกรัง กว้าง 3.50 ม.ยาว 
650 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 341.25 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบ 
ตามแบบแปลน อบต.ทุ่งมนก าหนด งบประมาณตั้ง
ไว้ 205,000 บาท 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7 
สาย จากไร่นายแพง  เด่นดวง ถึง ป่าบักแน่น (กม.
0+000 - 0+600) 
ปริมาณงาน1. ข้ึนรูปคันทางเดิมขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  600  เมตร  หนา  0.40  เมตร  หรือปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า  960  ลบ.ม.  2. ปูทับด้วยลูกรัง กว้าง  
3.50  เมตร  ยาว  600  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  315  ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแต่งเรยีบ  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งมน
ก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 203,000 บาท 

 

    จึงเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาพิจารณา 
  ประธานสภา ฯ : ได้ให้สมาชิกสภาฯ  สอบถามข้อมูลและอภิปรายในประเด็นดังกล่าว จนสมาชิกสภา ฯ   เข้าใจ    จึงให้ที่ 
    ประชุมสภา ฯ  ลงมติ  
     มติที่ประชุม :  - มติ 1๗ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
       ตามที่เสนอทั้ง  8  โครงการ 
   - งดออกเสียง 0 เสียง  
    - ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 
    

              ๑๑.๒  ญัตติการพิจารณาการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพนัภายในปีงบประมาณ  
           พ.ศ.๒๕๖๑   จ านวน  ๘ โครงการ  
     ประธานสภา ฯ    : ได้แจ้งให้ทางคณะผูบ้ริหาร อบต.ทุง่มน เสนอรายละเอียดการขออนุมัติดงักลา่วต่อทีป่ระชุม 
  นายก อบต.ทุ่งมน : ดว้ยคณะผูบ้ริหารได้พิจารณาแล้ววา่ มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่คาดว่าจะท าสัญญาไม่ทันในปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2561 งบลงทุน  แผนงานเคหะและชุมชน   หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ตั้งจ่ายในส่วน  
      งบประมาณของกองช่าง จากโครงการที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ตามญัตติเสนอที่  11.1  ทั้ง   
    8  โครงการดังกล่าว     งบประมาณรวม ๑,๔๑๗,๐๐๐  บาท     ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจ้ง 
    ให้ทราบแล้ว ซึ่งสาเหตุมาจากสาเหตุเดียวกันกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง และตามระเบียบ 
     การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีงบลงทุนที่ยงัไม่มีการก่อนหนีผู้พ้ันก่อนสิ้นปีงบประมาณ การจะกันเงินไว้ได้ 
    นั้นต้องผา่นการพิจารณาของสภาฯ    จึงไดน้ าเสนอต่อที่ประชมุสภาฯ    แห่งนี้ เพื่อขออนุมัติกันเงินไว้เบิก 
    เหลื่อมปี กรณียังไม่มีหนี้ผูกพัน อนึ่งหากสิ้นปีงบประมาณ 256๑ แล้ว มีเงินรายได้พึงเหลือจ่ายจากรายรับ 
    ทั้งปี แล้วมีเงนิคงเหลือไม่เพียงพอที่จะด าเนนิการจัดหา   การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีบางรายการที ่
     ขอนี้เป็นอันตกไป ซึง่อาจจะมี  และกรณีมีโครงการใดบ้างที่ขออนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยังไม่ก่อหนี ้
     ผูกพันทั้ง  8  โครงการนี้แล้ว  มีงบประมาณไม่เพียงพอด าเนนิการโครงการใดบ้าง   จะแจ้งให้สมาชิกสภา 
     ทราบในคราวประชุมคร้ังต่อไป   ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการทีข่ออนุมัติกันเงินฯ ดังต่อไปนี้ 
 



๗ 

 

      ๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโซง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งมน อ.ค าเขื่อนแก้ว  จ. ยโสธรถนนสาย อบต. ทม.008  
        (กม.0+077 - 0+139) ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 62 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
       หรือขนาดพืน้ที่ผวิจราจรรวมไม่น้อยกวา่ 310  ตารางเมตร    พร้อมดาดคอนกรีตกนัน้ าเซาะถนน 2 ข้างทาง  
        ยาวข้างละ  ๖๒ เมตร กว้าง 0.50 เมตรหนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งมน ก าหนด งบประมาณ 
       ตั้งไว้ 237,000 บาท 
    ๒.โครงการก่อสรา้งถนน คสล. บา้นมะพริก หมูท่ี่ 5 สาย ถนนสาย อบต.ทม.036 ตอนที่ 3   (กม.0+443 – 
       0+528)ปริมาณงาน กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  85 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.00 –  
       0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 340 ตารางเมตร  
        ตามแบบแปลน อบต.ทุ่งมน ก าหนด งบประมาณตั้งไว้  238,000 บาท 
    ๓.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่ หมู่ที่ 6 สาย ถนนดู่ 3  ปริมาณงาน  
              1.จากกม.0+024 - 0+131.50 ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.50  
            ยาว 107.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
              2.จากกม.0+131.50-0+140.50 ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 0.80 เมตร  
            ยาว 9 เมตร หนา 0.15 เมตร  
        รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งมนก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 94,000  บาท 
     ๔.โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. บ้านโพนสิมและบ้านมะพริก หมู่ที่ 4,9 ถนนสาย ยส.ถ.46 - 002   
        บ้านโพนสิม – บ้านมะพริก ปริมาณงาน  
          1. บ้านโพนสิม (ช่วง กม. 1+621) กว้าง 1 เมตร ระยะทาง 2 ฝั่งยาวรวม 321 เมตร หนา 0.15 เมตร 
          ๒.บ้านมะพริก (ช่วง กม. 2+100 ) กว้าง 1 เมตร ระยะทาง 2  ฝั่งยาวรวม 321  เมตร หนา 0.15  เมตร    
       รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งมน  งบประมาณตั้งไว้ 348,000 บาท 
     ๕.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโพนสิม  หมู่ที่ 4 สาย  ถนนโพนสิม 2 ปริมาณงานปูผิวทาง  
       Hot  Mix  ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโพนสิม  หนา 0.04 เมตร ขนาดพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 130  
       ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุง่มน ก าหนด งบประมาณ  39,000 บาท 
    ๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บ้านมะพริก หมู่ที่ 9 ถนน สายมะพริก 6 ปริมาณงาน ปูผวิทาง Hot Mix  
       หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมน่้อยกว่า 160   ตารางเมตร        
        รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ทุ่งมนก าหนด   งบประมาณ  48,000 บาท 
     ๗.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านทุ่งมน หมู่ที ่3 สาย อบต.ทม.018 (บา้นทุ่งมน – บา้นค าเกิด) ปริมาณงาน 
          1.ปูทับด้วยลูกรัง (จาก กม.0+277 - 0+997) กว้าง  3.50  เมตร ยาว 720 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
       หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 378 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งเรียบตลอดสาย 
        รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.ทุ่งมน ก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 210,000 บาท 
     ๘.โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7 สาย จากไร่นายแพง  เด่นดวง ถึง ปา่บักแน่น  
        (กม.0+000 - 0+600) ปริมาณงาน 
          1. ขึ้นรปูคันทางเดิมขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  600  เมตร  หนา  0.40  เมตร  หรือปริมาตรดนิถมไม่   
             น้อยกว่า  960  ลบ.ม.   
          2. ปูทบัด้วยลูกรงั กวา้ง  3.50  เมตร  ยาว  600  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือปริมาตรลูกรงัไมน่้อยกว่า   
              315  ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งมน ก าหนด 
              งบประมาณตั้งไว้ 203,000 บาท 
            จึงเสนอให้สภาฯ พิจารณาในการขออนุมัติกันเงินไว้เบกิเหลื่อมปีกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันทั้ง  ๘ โครงการ
 ประธานสภาฯ   : ได้ให้สมาชิกสภาฯ    สอบถามข้อมูลและอภิปรายในประเด็นดังกล่าว จนสมาชิกสภาฯ  เข้าใจ  จึงให้ที่ 
    ประชุมสภา ฯ  มีมติในญัตติที่เสนอทั้ง  ๘  โครงการ 

      มติที่ประชุม : - มติ 1๗  เสียง อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันในรายการที่เสนอขอทั้ง ๘ โครงการ 
    - งดออกเสียง 0 เสียง  
    - ไม่เห็นชอบ  0  เสียง 
 
 



๘ 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๑๒ : เรื่องอื่น ๆ เพ่ือทราบ 
     -  ไม่มี –  
   ประธานสภาฯ :  มีสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้ร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเร่ืองให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่   
          ที่ประชุม : ไม่ม ี
   ประธานสภาฯ :  ด้วยขณะนี้  เวลาประมาณ    ๑๒.๐๐  น.       ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
     ที่มาร่วมประชุมในวนันี้   ซึ่งสภา ฯ ได้พิจารณาญตัติต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมจนเสร็จสิ้นแล้ว        
     ข้าพเจ้าขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน สมัยสามัญที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๑  คร้ังที่  ๒ 
     

                     -  ปิดประชุมเวลา   ๑๒.๐0  น.  – 
 

 

          (ลงชื่อ)     ภักดี    ณรงค์กุลภักดี      ผู้จดบนัทึกการประชุม 
                            (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 ได้รบัรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖๑  คร้ังที่ 2  แล้ว  
ในการประชุมสภาสมยั................. ที่ ....... ประจ าปี  ๒๕๖๑  คร้ังที่ .....  เมื่อวันที่ ........... เดือน .................... พ.ศ.๒๕๖๑ 
โดยมีมติรับรองรายงานการประชุมที่  (    ) ไม่มีการแก้ไข   (     )  มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ดังกลา่ว คือ 
....................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................... 
          (ลงชื่อ) 
                         (นายอุดม     พิจารณ์) 
                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
             วันที่ ........... เดือน ...........................พ.ศ.................  




