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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

สมัยสามัญที่  ๔    ประจ าปี  ๒๕๖๑       
วนัที ่  ๑  พฤศจิกายน    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   ลา 
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         ๑๘    คน   /  ขาดการประชุม       -     คน    /   ลา       ๑     คน                          
  ผู้เข้าร่วมประชุม                

ที ่ ช่ือ- สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายสุทธเมธ พลชยั ผอ.กองคลงั สุทธเมธ พลชยั  
๒ นายทองสุข ชาภกัดี ผอ.โรงเรียนบา้นทุ่งมน ทองสุข ชาภกัดี  
๓ นางปาลิไลยก ์ บุญปัญญา นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ปาลิไลยก ์ บุญปัญญา  
๔ นายธนพงษ ์ เขาทอง ก านนัต าบลทุ่งมน ธนพงษ ์ เขาทอง  
๕ นายสุริยา สีอ่อน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สุริยา สีอ่อน  
๖ นายสุนทร สิงห์ครุธ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สุนทร สิงห์ครุธ  
๗ นายธีรเดช ขอสุข ผอ.โรงเรียนบา้นมะพริกดู่ฯ ธีรเดช ขอสุข  
๘ นายอดิศร ม่ิงขวญั ผูใ้หญ่บา้น หมู่ ๖ อดิศร ม่ิงขวญั  
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ที ่ ช่ือ- สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๙ นายนพรัตน ์ สิมลี รองนายก อบต.ทุ่งมน นพรัตน ์ สิมลี  
๑๐ นายสิริบูรณ์        สวา่งแสง ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี  ๑ สิริบูรณ์        สวา่งแสง  

๑๑ นายสุรชาติ แสวงแกว้ ผอ.โรงเรียนโซงเหล่าโป่ฯ สุรชาติ แสวงแกว้  
๑๒ นายนิพนธ์ ค าตา ผ.ร.ส. นิพนธ์ ค าตา  
๑๓ นายสงัคม  สิงห์ครุธ ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี ๙ สงัคม  สิงห์ครุธ  
๑๔ นายส านวน ยวนย ี ผูใ้หญ่บา้นหมู่ ๖ ส านวน ยวนย ี  
๑๕ นายปกรณ์ชยั สีอ่อน ผูใ้หญ่บา้นหมู่ ๔ ปกรณ์ชยั สีอ่อน  
๑๖ นาวสุภาวดี กลุบุตรดี ผอ.กองการศึกษา สุภาวดี กลุบุตรดี  
๑๗ นายอุดม  พิจารณ์ นายก อบต.ทุ่งมน อุดม  พิจารณ์  

 

   ผู้เข้าร่วมประชุม     ๑๗   คน 
 

   เม่ือถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาฯไดเ้รียนเชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  รวมทั้งผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  
เขา้หอ้งประชุม โดยไดต้รวจนบัจ านวนสมาชิกสภา อบต.  ท่ีมาประชุม เม่ือเห็นวา่ครบองคป์ระชุมตามระเบียบแลว้ จึงไดเ้ชิญ
ประธานสภาฯ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัยและ เปิดการประชุม  ตามระเบียบวารการประชุม    ต่อไป  

ประธานสภาฯ  : ไดจุ้ดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดการประชุมสภา ฯสมยัสามญัท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๖๑  และ
น าท่ีประชุมสภา ฯ เขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนดไว ้
 

ระเบียบวาระที่ ๑   :  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไมมี     -      

ระเบียบวาระที่ ๒  :  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมยัสามญัที่  ๓ ประจ าปี ๒๕๖๑  คร้ังที่ ๒  วนัที่  ๒๓  สิงหาคม  
          ๒๕๖๑         
   ประธานสภาฯ  : ใหค้ณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เสนอผลการตรวจรายงานต่อท่ีประชุม
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม :     คณะกรรมการไดต้รวจสอบแลว้   ปรากฏวา่ไม่มีการขอแกไ้ขใด ๆ  
  ประธานสภาฯ :  มีท่านใด  เสนอการขอแกไ้ขหรือไม่  
           ทีป่ระชุม  : ไม่มี  
   ประธานสภาฯ :  จึงใหท่ี้ประชุม   มีมติ 
   มตทิี่ประชุม  :   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ สมยัวิสามญัท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๑  คร้ังท่ี ๒   
 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  ญัตตแิถลงนโยบายของผู้บริหาร 
- ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๔ :   เร่ืองด่วน 
- ไม่มี-   

ระเบียบวาระที่  ๕   ญัตตข้ิอบัญญัตช่ัิวคราว 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๖   กระทู้ถาม 
     - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๗   ญัตตร่ิางข้อบัญญัตทิี่ค้างพจิารณา 
          - ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่  ๘   ญัตตร่ิางข้อบัญญัตทิี่คณะกรรมการพจิารณาแล้วเสร็จ 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๙   ญัตตร่ิางข้อบัญญัตทิี่เสนอใหม่ 
     - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๑๐   ญัตตค้ิางพจิารณาจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๑๑   ญัตตอ่ืิน ๆ เพ่ือพจิารณาและมมีติ 

          ญัตตทิี่ ๑ : การพจิารณาการงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
     คร้ังที่ ๒  (เดือนเมษายน –  เดือนกนัยายน ๒๕๖๑) 

 ประธานสภาฯ : ไดแ้จง้ใหผู้บ้ริหาร รายงานการติดตามประเมินผลแผนฯ ต่อสภา ฯ 
นายก อบต.ทุ่งมน : ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม มอบหมายใหน้กัวิเคราะห์นโยบายและแผน  เสนอรายงานต่อสภาฯ  

   นักวเิคราะห์นโยบายและแผน : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ้ ๒๙      และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครอง 
    ส่วนทอ้งถ่ิน  (ฉบบัท่ี ๓)    พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๔๖  ง ลงวนัท่ี ๓   
   ตุลาคม ๒๕๖๑  ใชบ้งัคบันบัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป     คือมีผลตั้งแต่วนัท่ี   ๔  ตุลาคม  
   ๒๕๖๑  โดย ขอ้ ๓    ไดก้ าหนดใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงจาก    “แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี”     เป็น “แผนพฒันาทอ้งถ่ิน”   
   และแกไ้ขค าวา่ “แผนพฒันา”  เป็น “แผนพฒันาทอ้งถ่ิน”      และขอ้ ๑๓ ก าหนดใหย้กเลิกขอ้ความใน (๓) ของขอ้  
    ๒๙  (ของฉบบัท่ี ๒) และตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั   โดยอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
   ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  ซ่ึงจากเดิมตอ้งรายงานปีละสองคร้ัง  คร้ังท่ี ๑ ภายในเดือนเมษายน และคร้ังท่ี ๒    
   ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี  จึงตอ้งรายงานประกอบในรอบท่ีเหลือ คร้ังท่ี ๒ (เมษายน – กนัยายน  ๒๕๖๑)   
   ไดส้รุปผลการติดตามและประเมินผลแผนตามแบบท่ีแจง้ใหส้มาชิกสภา ฯ ทราบ  จึงขอสรุปผลดงัน้ี 
       ส่วนท่ี  ๑    ขอ้มูลทัว่ไป 

   ๑.๑  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
   ๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือน เมษายน – กนัยายน ๒๕๖๑) 

   ส่วนท่ี  ๒  ยทุธศาสตร์การพฒันาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก 

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

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
อยู่เย็นเป็นสุข 

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

๔)ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 190,000 7 190,000 7 190,000 7 190,000 
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๕) ยุทธศาสตร์ ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณภีูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

7 510,000 7 510,000 7 510,000 7 510,000 

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจดัการทีด่ีในองค์กร การ
ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมสีว่น
ร่วมของประชาชน 

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 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

อนุมัติงบประมาณ /แผนการด าเนนิงาน 
(ตามข้อบัญญตัิงบประมาณ 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 

๔)  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 4.0 3.88 100,000 0.31 

๕) ยุทธศาสตร์ ด้านศาสนา ศลิปวฒันธรรม ประเพณภีูมิปญัญาท้องถิ่น 8.0 7.77 571,000 1.77 

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการที่ดีในองค์กร การส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

46.0 44.66 16,479,900 50.95 

รวม 103.0   32,341,000   
 

 

   ขา้พเจา้ไดน้ าเสนอใหส้ภาฯไดรั้บทราบในรายละเอียดในการติดตามและประเมินผลแผน ฯ หากมีขอ้สงสยั 
    ในประเดน็ใด สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได ้
  ประธานสภาฯ :  ใหส้มาชิกสภา สอบถามเพ่ิมเติม  และใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
              มตทิี่ประชุม : ท่ีประชุมมติรับทราบตามรายงานดงักล่าว 
 

ระเบียบวาระที่ ๑๒ :  เร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือทราบ 
  เร่ืองที่ ๑ : รายงานแผนปฏิบัตงิาน / แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 ประธานสภาฯ  :  ไดแ้จง้ใหน้ายก อบต.เสนอรายงานต่อสภา ฯ 
   นายก อบต.ทุ่งมน  :  ไดม้อบหมายการให ้นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  เสนอรายงานต่าง ๆ ต่อสภา  ฯ  แทน 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (51 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  202 30,374,837 

50.99 69.90 69.90 
2 จัดท าแผนการด าเนินงาน 103 32,341,000 
3 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 103 32,341,000 
4 สามารถด าเนินการได ้ 72 18,726,028.47 
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  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
   พ.ศ. ๒๕๔๘       และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน 
    ทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ้ ๒๙  ไดก้ าหนดใหด้ าเนินการจดัท าใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนั 
     นบัแต่วนัท่ีประกาศใชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปี ซ่ึง อบต.ไดด้ าเนินการประกาศใชแ้ลว้ ตามระเบียบ   
    แต่เพ่ือประโยชนต่์อการตรวจสอบและใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน   
    จึงเสนอสรุปรายละเอียดของแผนด าเนินงาน ดงัน้ี 
                                 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จงัหวดัยโสธร 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ โครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อย
ละของงบ
ทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน       

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 1๕ ๘.๑1 ๓.๖๐๓,๗๐๘ ๑๐.๙๒ กองช่าง  
 รวม 1๕ ๘.๑1 ๓.๖๐๓,๗๐๘ ๑๐.๙๒     

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรา้ง 
เศรษฐกิจฐานราก             

2.1 แผนงานการศึกษา 6 3.๒๔ ๓,๐๗๐,๑๖๗ 0.๙๓ กองการศึกษา   

2.2 แผนงานสาธารณสุข ๑3 ๗.๐๓ ๒๙๕,๐๐๐ 0.๘๙ สาธารณสุขฯ   

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ๒ ๐.๑๒ ๑๓๐,๐๐๐ ๐.๓๙ ส านักปลดั   

2.4 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน ๑ ๐.๐๖ ๒๐,000 ๐,๐๖ ส านักปลดั   

รวม 2๒ ๑๐.๔๕ ๓,๕๑๕,๑๖๗ ๒.๒๘     
ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข             

3.1 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน ๑ ๐.๕๔ ๓๐,000 0.0๙ ส านักปลดั 
 3.2 แผนงานงบกลาง ๓ ๑.๖๒ ๘,๒๒๒,000 ๒๔.๙๒ "   

รวม ๔ ๒.๑๖ ๘,๒๕๒,000 ๒๕.๐๑     
ยุทธศาสตร์ที ่๔  การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม             
๔.1 แผนงานการเกษตร ๕ ๒.๗๐ ๘๐,000 0.๒๔ กองฯเกษตร   

รวม ๕ ๒.๗๐ ๘0,000 0.๒๔     
ยุทธศาสตร์ที ่๕  การพัฒนาด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมปิัญญาท้องถิ่น             
๕.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ๑๐ ๕.๔๑ ๔๗๓,๐0๐ 1.๔๓ กองการศึกษา   

รวม ๑๐ ๕.๔๑ ๔๗๓,๐0๐ ๑.๔๓   
  
 

 
 

 
            

แบบ ผด.1 
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ยุทธศาสตร์ที ่๖  การบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ๓๙ ๒๑.๐๘ ๗,๗๔๔,๔๖๐ ๒๓.๔๗ ส านักปลดั   

๖.๒ แผนงาน[บริหารงานคลัง ๒๐ ๑๐.๘๑ ๒,๑๕๗,๕๐๐ ๖.๕๔ กองคลัง   

๖.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๖ ๓.๒๔ ๒๘๐,๐๐๐ ๐.๘๕ ส านักปลดั   

๖.๔ แผนงานการศึกษา ๑๕ ๘.๑๑ ๒,๙๖๐,๓๐๐ ๘.๙๗ กองการศึกษา   
๖.๕  แผนงานสาธารณสุข ๘ ๔.๓๒ ๙๗๔,๕๐๐ ๒.๙๕ กองสาธารฯ   
๖.๖ แผนงานเคหะชุมชน ๑๙ ๑๐.๒๗ ๑,๙๑๐,๐๐๐ ๕.๗๙ กองช่าง/สป    
๖.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ ๑ ๐.๕๔ ๑๕,๐๐๐ ๐.๐๕ กองศึกษา/สป   
๖.๘ แผนงานการเกษตร ๔ ๒.๑๖ ๑๐๗,๕๐๐ ๐.๓๓ กองฯเกษตร   
๖.๙ แผนงานการพาณิชย ์ 6 ๓.๒๔ ๑๔๕,๖๐๐ ๐.๔๔ กองช่าง   
๖.๑๐ แผนงานงบกลาง 4 ๒.๑๖ ๕๙๖,๗๖๕ ๑.๘๑ ส านักปลดั   

รวม ๑๒๒ ๖๕.๙๕ ๑๖,๘๙๑,๖๒๕ ๕๑.๑๙      
 ๑๗๘ ๙๖.๒๒ ๓๒,๘๑๕,๕๐๐ ๙๙.๔๔   

      
                                 บัญชีสรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จงัหวดัยโสธร 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
งบทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ 

ยุทธศาสตร์ที ่๑  การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและ
การมสี่วนร่วมของประชาชน    

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑ ๐.๕๔ ๘,๐๐๐ ๐.๐๒ ส านักปลดั 
 ๑.๒ แผนงานบริหารงานคลัง ๑ ๐.๕๔ ๒๒,๐๐๐ ๐.๐๗ กองคลัง  

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน ๔ ๒.๑๖ ๑๒๔,๕๐๐ ๐.๓๘ กองช่าง  

๑.๔ แผนงานการพาณิชย ์ ๑ ๐.๕๔ ๓๐,๐๐๐ ๐.๐๙ กองช่าง  

รวมครภุัณฑ ์ ๗ ๓.๗๘ ๑๘๔,๕๐๐ ๐.๕๖   

รวมโครงการ/กิจกรรมและครุภณัฑ์ ๑๘๕ ๑๐๐.๐๐ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐     
 
  ขา้พเจา้ไดน้ าเสนอใหส้ภาฯไดรั้บทราบในรายละเอียดแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฯ หากมีขอ้ 
   สงสยัในประเดน็ใด สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได ้
   ประธานสภาฯ :  ใหส้มาชิกสภา สอบถามเพ่ิมเติม  และใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
              มตทิี่ประชุม : ท่ีประชุมมติรับทราบตามรายงานดงักล่าว 
 

        เร่ืองที่ ๒ : รายงานสถานะทางการเงนิ และรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
   ประธานสภาฯ  :  ไดแ้จง้ใหน้ายก อบต.เสนอรายงานต่อสภา ฯ 
   นายก อบต.ทุ่งมน  :  ไดม้อบหมายการให ้ปลดั อบต.  เสนอรายงานต่าง ๆ ต่อสภา  ฯ  แทน 

ปลดั อบต. : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ไดด้ าเนินงานในแผนงานต่าง ๆ  สรุปไดด้งัน้ี   
  จึงเสนอรายงานการปฏิบติังานประจ าปี      มาเพ่ือสภาฯ รับทราบ ทั้งน้ีไม่รวมโครงการกิจกรรมอ่ืน ๆ   ท่ีร่วม 

    ด าเนินการกบัส่วนราชการอ่ืน หรือกิจกรรมรายยอ่ย ดงัน้ี 

แบบ ผด.1 
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รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
การด าเนินการและการเบกิจ่ายงบประมาณ  ข้อมลูจาก e-plan 

รายงานโครงการที่เบิกจา่ย ปี 2561 
ชื่อโครงการ เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา ระยะ 
เวลาการ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า หมู่ 2 

100 1 ......./2561 90 176,947.36 176,947.36 

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ าหมู6่ 

100 1 ..../2561 90 111,268.87 111,268.87 

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า  
หมู่ 8 

95 1 ...../2561 
 

2 ..../2561 

90 
 

90 

74,622.77 
 

88,543.97 

74,622.77 
 

80,543.97 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก 

4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การ บริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอบต.ทุ่ง
มน (ค่าจัดการเรียนการสอน) 

100 1 ......./2561 
2 ......../2561 
3 ......./2561 
4 ......../2561 

7 
7 
7 
7 

37,400.00 
56,100.00 
59,500.00 
13,600.00 

37,400.00 
56,100.00 
59,500.00 
13,600.00 

5. ค่าวัสดุอาหารเสริม นม 100 1 02/2561 360 922,299.62 922,299.62 

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การ บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอาหาร
กลางวันของ ศพด) 

100 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมะพริก 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมะพริก 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านมะพริก 

1 
 
7 
 
7 

31,200.00 
 

31,200.00 
 

15,360.00 

31,200.00 
 

31,200.00 
 

15,360.00 

7. โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรค ติดต่อต่าง ๆ
ภายในต าบลทุ่งมน เช่น โรค
ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ 

98 
  

121/2561 วัคซีน
พิษสุนัชบ้า 

240/2561  
พิษสุนัขบ้า 

15 
 

45 

15,000.00 
 

18,900.00 

15,000.00 
 

18,500.00 

8. เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 100 1 เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

12 12,000.00 12,000.00 

9. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 97 1 ผู้สูงอายุในเขต   
   ต าบลทุ่งมน 

12 5,833,200.00 5,669,900.00 

10. เบ้ียยังชีพผู้พิการ 92 1 ผู้พิดารในเขต    
   ต าบลทุ่งมน 

12 1,920,000.00 1,783,200.00 

11. โครงการอบรมหมอ 
    หมู่บ้านในพระราชประสงค์ 

100 1 โครงการอบรมหมอ    
   หมู่บ้านในพระราช 
   ประสงค์ 

15 47,400.00 47,400.00 

12. โครงการสืบสานพระราช 
    ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย 
    มะเร็งเต้านม 

100 1 โครงการสืบสาน 
    พระราชปณิธาน 
    สมเด็จย่า ต้านภัย 
    มะเร็งเต้านม 

15 18,000.00 18,000.00 

13. โครงการควบคุมการขาด 
สารไอโอดีนของสมเด็จ 

100 1 โครงการควบคุม
การขาด สารไอโอดีน

15 21,000.00 21,000.00 
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ี

ของสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ี

14. โครงการควบคุมโรคหนอน 
พยาธิ ของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยามบรม ราช
กุมาร ี

100 1 โครงการควบคุม
โรคหนอน พยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรม ราชกุมาร ี

15 40,800.00 40,800.00 

15. โครงการตรวจสขุภาพ 
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า ลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมาร ี

100 1 โครงการตรวจ
สุขภาพ เคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้า ลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์อัครราช
กุมาร ี

15 14,000.00 14,000.00 

16. โครงการรณรงค์แก้ไข 
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One 

100 โครงการรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด To 
Be Number One 

15 12,000.00 12,000.00 

17. โครงการส่งเสริม
โภชนาการ และสขุภาพ
อนามัยแม่และ เด็กของสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุาร ี

100 โครงการส่งเสริม
โภชนาการ และ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

15 26,800.00 26,800.00 

การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
18. การป้องกันภัยจุดตรวจ 
จุดสกัด และจุดบริการ
ประชาชน ในช่วง เทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์ ฯลฯ 

100 นายกิตตินันท์  
    จันละมา 

1 54,000.00 54,000.00 

19. การฝึกอบรมทบทวน หน่ึง
ต าบล หน่ึงทีมกู้ภัย 

100  กิตตินันท์ จันละมา ๖๐ ๒๐,๐๔๐ ๒๐,๐๔๐ 

บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20. รักน้ า รักป่า รักษาแผนดิน 100  - 7 ๑๖,๐๔๐ ๑๖,๐๔๐ 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

21. โครงการจัดงานวัน
ผู้สูงอายุ และส่งเสริมการใช้
ประสบการ ของผู้สูงอายุ จัด
รวบรวมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

83 
  
  

- 7 ๔๙,๐๒๐ ๔๙,๐๒๐ 

22. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ประเพณี วันลอยกระทง 

100 - 3 ๒๕,๑๓๐ ๒๕,๑๓๐ 

23. อุดหนุนจัดงานประณีบุญ 
บั้งไฟต าบลทุ่งมน 

100 อุดหนุนจัดงานประณี
บุญบั้งไฟต าบลทุ่งมน 

๒ 127,500.00 127,500.00 

24. โครงการอบรมและพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม 

100 - 7 50,000.00 50,000.00 

การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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25. เงินเดือนนายก/รองนายก 
เงินค่าตอบแทนประจ า 
ต าแหน่งนายก/รองนายก 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ 
รองนายก 
เงินค่าตอบแทนเลขานุการฯ 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐๐ - ๑๒ ๒.๓๙๘,๐๘๐ ๒.๓๙๘,๐๘๐ 

๒๖.เงินเดือนพนักงาน 

เงินประจ าต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน
จ้าง  ค่าเช่าบ้าน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

๑๐๐ - ๑๒ ๕,๔๗๒,๒๕๙ ๕,๔๗๒,๒๕๙ 

๒๗. โครงการเวทีประชาคมกับ
แผน พัฒนาชุมชน 

100 - 7 ๑๓,๑๖๖ ๑๓,๑๖๖ 

๒๘.. โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ 100 - 7 ๑๙,๗๒๐ ๑๙,๗๒๐ 

๓๐,โครงการเปิดวิสัยทัศน์ของ
คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน ส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

100 - 30 ๒๙๔,๙๔๐ ๒๙๔,๙๔๐ 

๓๑.โครงการอุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอฯ ตามโครงการ
ต่าง ๆ 

  
  
  

100 
  
  
  

วันปิยมหาราช 7 1,000.00 1,000.00 

บริจาคโลหิต 7 3,000.00 3,000.00 

ศูนย์ยาเสพติด 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 

7 20,000.00 20,000.00 

อุดหนุนบุญบั้งไฟ จ.ยโสธร 15 8,000.00 8,000.00 

๓๑อุดหนุนสถานีต ารวจภูธร
ค าเขื่อนแก้วศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

100 อุดหนุนศูนย์ป้องกัน
ยาเสพติด 

7 30,000 30,000 

 
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

1 .โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโซง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งมน อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 237,000 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านมะพริก หมู่ที5่       ต.ทุ่งมน อ.ค าเขื่อนแก้ว    จ.ยโสธร 238,000 

3 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.บ้านดู่หมู่ที่ 6  ต.ทุ่งมน อ.ค าเขื่อนแก้ว    จ.ยโสธร 98,000 

4 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.บ้านโพนสิม บ้านมะพริกหมู่ที่ 4,9 ต.ทุ่งมน อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 348,000 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.บ้านโพนสิม หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งมน อ.ค าเขื่อนแก้ว  จ.ยโสธร 39,000 

 

   ประธานสภาฯ : ไดแ้จง้ใหน้ายก อบต.เสนอรายงานสถานะทางการเงิน ใหส้ภา ฯ ทราบ 
   นายก อบต.ทุ่งมน  :  ไดม้อบหมายการให ้ผอ.กองคลงั เสนอรายงานต่าง ๆ ทางดา้นการคลงัต่อสภา  ฯ  แทน 
 ผอ.กองคลงั  :  ขอเสนอรายงานสถานะทางการคลงั ต่อสภา ฯ   ดงัน้ี 
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     ๑.เงินสะสม  ณ  วนัท่ี   ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑   ยอด        ๑๔,๕๕๗,๘๙๒.๔๑  บาท 
    ๒.เงินทุนส ารองเงินสะสม ตามระเบียบ   ยอด   ๑๓,๖๖๗,๑๑๑.๕๑  บาท  
    ๓.รายรับ        ยอด       ๓๕,๐๙๐,๙๒๕.๖๒  บาท    แยกเป็น 
       -หมวดภาษีอากร             ๑๖๑,๓๓๕.๓๖  บาท 
       -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ         ๖๖๖,๒๕๒.๗๐ บาท 
       -หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น            ๒๔๖,๐๘๘.๐๕ บาท 
       -หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคฯ    ๑๓๐,๐๙๕.๐๐ บาท 
       -หมวดรายไดเ้บด็เคลด็                  ๙๘,๕๙๐.๐๐ บาท  
       -หมวดรายไดจ้ดัสรร/ภาษีจดัสรร ๑๗,๐๖๗,๖๓๗.๕๑   บาท 
       -หมวดรายไดเ้งินอุดหนุน             ๑๖,๗๐๐,๙๒๗.๐๐ บาท 
        รวมรายได ้      ๓๕,๐๗๐,๙๒๕.๖๒ บาท 
       -หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                 ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
        รวมรายรับทั้งส้ิน          ๓๕,๐๙๐๙๒๕.๖๒ บาท 
   ๔.รายจ่าย     ยอรวม   ๒๖,๕๖๐,๔๐๔.๕๙    บาท    แยกเป็น 
       -งบกลาง     ๗,๘๒๘,๙๖๘.๐๐  บาท 
        -เงินเดือน (การเมือง)     ๒,๓๙๘,๓๒๐.๐๐  บาท 
       -เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ๗,๙๔๑,๑๓๒.๒๓ บาท 
       -ค่าตอบแทน                ๓๘๘,๘๗๐.๐๐ บาท 
       -ค่าใชส้อย    ๒,๗๔๗,๖๔๔.๘๔ บาท 
        -ค่าวสัดุ    ๑,๙๑๖,๑๐๑.๐๒  บาท 
       -ค่าสาธารณูปโภค      ๒๗๒,๘๘๗.๕๓ บาท 
       -ค่าครุภณัฑ ์       ๓๕๖,๒๘๐.๐๐ บาท 
       -ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       ๓๕๕,๓๐๐.๐๐ บาท 
       -เงินอุดหนุน  ๒,๓๕๔,๘๘๒.๙๗ บาท 
     ๕.รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม         จ านวน    ๕,๒๑๒,๔๘๔.๔๓   บาท 

     ส่วนรายละเอียดไดแ้จกใหส้มาชิกสภาฯ ทราบแลว้ ท่านใดสนใจสามารถดูไดท่ี้ประกาศหนา้ อบต.  
  ประธานสภาฯ :  ใหส้มาชิกสภา สอบถามเพ่ิมเติม  และใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
              มตทิี่ประชุม : ท่ีประชุมมติรับทราบตามรายงานดงักล่าว 
    

      เร่ืองที่ ๓ : หารือการจดังานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  
 ประธานสภาฯ :   ไดแ้จง้ให ้ผอ.กองการศึกษา เจา้ของเร่ือง เสนอเร่ืองหารือใหส้ภาฯ  
 ผอ.กองการศึกษา :  ดว้ยในวนัท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นวนัลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๖๑ จึงขอหารือต่อสภาฯ และ 
    ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน วา่จะด าเนินการจดังานหรือไม่ หากจดัจะจดัท่ีใด มีกิจกรรมอะไรบา้ง 
  มตทิี่ประชุม : ท่ีประชุมมติดงัน้ี 
    ๑.ก าหนดใหมี้การจดังานในวนัลอยกระทง  
    ๒.สถานท่ี คือ บริเวณหนองบัว่ หมู่ท่ี   ๕  ต.ทุ่งมน  
    ๓.กิจกรรมในงาน มีการประกวดนางนพมาศ  ประกวดกระทงสวยงามและขบวนแห่กระทง 
      โดยใหแ้ต่ละหมู่บา้นสรรหานางนพมาศในแต่ละหมู่บา้นส่งเขา้ประกวด 
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  ประธานสภาฯ : ไดป้ระชุมพิจารณาจนครบระเบียบวาระการประชุมแลว้ สภา ฯ ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีอยูร่่วม 
     ประชุม   และไดเ้วลาอนัควรแลว้  ขา้พเจา้ขอปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
    สมยัสามญัท่ี ๔     ประจ าปี ๒๕๖๑   ณ  บดัน้ี    
          - ปิดประชุม เวลา    ๑๒.๒๕    นาฬิกา  - 
      (ลงช่ือ)            นายภกัดี   ณรงคก์ลุภกัดี           ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
                          (นายภกัดี   ณรงคก์ลุภกัดี) 
                         เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
  

(ลงช่ือ)               นายอุดม  พิจารณ์ 
                               (นายอุดม  พิจารณ์) 
                           ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
 
 
 

การตรวจรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   ไดต้รวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแลว้  (    ) เห็นวา่ถูกตอ้ง     (   ) เห็นวา่ไม่ถูกตอ้งโดยเสนอขอใหแ้กไ้ขต่อสภา ฯ ดงัน้ี 
(ระบุ) ๑. ............................................................................................................................................................................ 
              ๒. ............................................................................................................................................................................ 
        (ลงช่ือ)                 (ลงช่ือ)             (ลงช่ือ)   
    (นายบุญหลาย  พิจารณ์)             (นายมนูญ  โพสาขา)        (นายทองใบ   ชิงชยั) 
            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการ    กรรมการ 
การรับรองรายงานการประชุม 
   สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ไดรั้บรองรายงานการประชุมสภา ฯ  สมยัสามญัท่ี ๔     ประจ าปี ๒๕๖๑  แลว้  
ในการประชุมสภาสมยั..สามญั..สมยัแรก.. คร้ังท่ี ..๑...  ประจ าปี  ๒๕๖๒   เม่ือวนัท่ี ...๒๙.. เดือน ...มกราคม... พ.ศ.๒๕๖๒ 
โดยมีมติรับรองรายงานการประชุมท่ี  (    ) ไม่มีการแกไ้ข   (     )  มีการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุม ดงักล่าว คือ 
....................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................... 
          (ลงช่ือ) 
                         (นายอุดม     พิจารณ์) 
                                                               ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
               วนัท่ี ........... เดือน ...........................พ.ศ. ............. 




