
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน    
สมยัสามญัที่ ๑  

คร้ังที่  ๑ 
ประจ าปี  ๒๕๖๓    

วนัที่   ๑๖ มกราคม    ๒๕๖๓ 
   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

  ผู้มาประชุม 
ที ่ ช่ือ- สกลุ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ 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 พาน ตาซ่ือทอง  
๖ นายบุญมี ส่งศรี สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๓ บุญมี ส่งศรี  
๗ นายถนดัศรี   บุญสนอง สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๓ 

 

 ขาดประชุม 
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 ์ ยวนยี สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๖ สงกรานต ์ ยวนยี  
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 ณรงคก์ุลภกัดี เลขานุการสภา อบต.ทุ่งมน ภกัดี ณรงคก์ุลภกัดี  

                      ผู้มาประชุม         ๑๘    คน   /  ขาดการประชุม       ๑     คน    /   ลา      -    คน  

               ผู้ เข้าร่วมประชุม                
ที ่ ช่ือ- สกลุ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายธนพงษ ์ เขาทอง ก านนัต าบลทุ่งมน ธนพงษ ์ เขาทอง  
๒ นายนที สายสีแกว้ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น นที สายสีแกว้  
๓ น.ส.รัตนา ค าไหล ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น รัตนา ค าไหล  
๔ นายสมิง ยวนยี ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น. ม.๕ สมิง ยวงนยี  
๕ นายสิริบูรณ์ สวา่งแสง ผูใ้หญ่บา้น. ม.๑ สิริบูรณ์ สวา่งแสง  
๖ นางทบัทิม สาคร ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น. ม.๘ ทบัทิม สาคร  
๗ นายเหมือน สีอ่อน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น. ม.๙ เหมือน สีอ่อน  

๘ นายปิยะ เด่นดวง ผอ.โรงเรียนโซงเหล่าโป่ฯ ปิยะ เด่นดวง  

    
 



๒ 

 

ที ่ ช่ือ- สกลุ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ หมายเหตุ 
๙ นายสุทธเมธ พลชยั ผอ.กองคลงั สุทธเมธ พลชยั  
๑๐ นางวรรณภา สุรสรณ์ ผูช่้วย จนท.ธุรการ วรรณภา สุรสรณ์  
๑๑ น.ส.วนิดา สานนท ์ พยาบาลวชิาชีพ (รพสต.ทุ่งมน) วนิดา สานนท ์  
๑๒ น.ส.ธมกร เสน่ห์พดู นกัวชิาการสาธารณสุข ธมกร เสน่ห์พดู  
๑๓ นายอุดม พิจารณ์ นายก อบต.ทุ่งมน อุดม พิจารณ์  
๑๔ นายจนัทร์ สุดแสง เลขานุการนายก อบต.ทุ่งมน จนัทร์ สุดแสง  

      จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม   ๑๔   คน. 
  

    เม่ือถึงเวลา  ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภา ฯ ไดต้รวจนบัจ านวนสมาชิกผูม้าลงช่ือประชุม  เม่ือเห็นวา่ครบองค์
ประชุม  จึงไดเ้รียนเชิญสมาชิกสภา ฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชุม เขา้หอ้งประชุม และตรวจนบัผูม้าประชุม เม่ือเห็นวา่ครบองค์
ประชุม จึงไดเ้รียนเชิญประธานสภาฯ   เปิดการประชุม 

ประธานสภาฯ :กล่าวเปิดการประชุม  “ ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน สมยัสามญัท่ี ๑   
คร้ังท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓  และใหท่ี้ประชุมเขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี ”  

 

ระเบียบวาระที่ ๑   :  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-  ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระที่ ๒  : การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามญัที่  ๔  ประจ าปี ๒๕๖๒  วนัที่  ๒๙ พฤศจกิายน  ๒๕๖๒ 
   ประธานสภาฯ  :ใหค้ณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เสนอผลการตรวจรายงานการประชุม ต่อท่ีประชุม 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม : คณะกรรมการไดต้รวจสอบรายงานการประชุมแลว้  ปรากฏวา่ถกูตอ้งไม่มี 
      การเสนอขอแกไ้ขใด ๆ ในรายงาการประชุมดงักล่าว 
 ประธานสภาฯ :  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมสภาฯ ดงักล่าว หรือไม่ 
 มตทิี่ประชุม  :   ไม่มี 
  ประธานสภาฯ :  จึงใหท่ี้ประชุมสภา ฯ พิจารณามีมติ รับรองรายงานการประชุมน้ีหรือไม่ 
 มตทิี่ประชุม  :  - มติ ๑๖ เสียง ใหก้ารรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ  สมยัสามญัท่ี  ๔   ประจ าปี ๒๕๖๒ 
             -ไม่รับรอง      ๐  เสียง  
            - งดออกเสียง  ๐  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  ญัตตแิถลงนโยบายของผู้บริหาร   
- ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๔ :   เร่ืองด่วน 
- ไม่มี-   

ระเบียบวาระที่  ๕   ญัตตข้ิอบัญญัตช่ัิวคราว 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๖   กระทู้ถาม 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๗   ญัตตร่ิางข้อบัญญัตทิี่ค้างพจิารณา 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๘   ญัตตร่ิางข้อบัญญัตทิี่คณะกรรมการพจิารณาแล้วเสร็จ 
          - ไม่มี- 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่  ๙   ญัตตร่ิางข้อบัญญัตทิี่เสนอใหม่ 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๑๐   ญัตตค้ิางพจิารณาจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 
          - ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๑๑   ญัตตอิืน่ ๆ เพือ่พจิารณาและมมีติ 
   ญัตตทิี่ ๑  :  การพจิารณาก าหนดสมัยประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ ประจ าปี  ๒๕๖๓    และวนัเร่ิมประชุมสภา ฯ  
        สมยัสามญั  สมัยแรก ของปี ๒๕๖๔   และการก าหนดระยะเวลาในการประชุม แต่ละสมยั  
 ประธานสภาฯ :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓    หมวด  ๒   
     ขอ้  ๒๑  ก าหนดใหป้ระธานสภาฯ  น าปรึกษาในท่ีประชุมสามญัประจ าปี  สมยัแรก ของแต่ละปี   
     โดยน าความตามขอ้  ๑๑  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  จึงขอหารือต่อท่ีประชุมวา่ 
    ๑.ปี ๒๕๖๓  จะมีจ านวนสมยัประชุมสามญัประจ าปีก่ีสมยั 
    ๒.วนัเร่ิมประชุมแต่ละสมยัและระยะเวลาวนัประชุม 
     ๓.วนัเร่ิมประชุมสภาฯ สมยัสามญั สมยัแรก ประจ าปี ๒๕๖๔  และระยะเวลาของสมยัประชุม 
     จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเสนอ ตามหวัขอ้ทีละประเดน็      โดยขอใหท่ี้ประชุมเสนอ จ านวนสมยั 
     ประชุมสามญั ประจ าปี ๒๕๖๓  
  นายมนูญ  โพสาขา : สมาชิก อบต. หมู่ ๑      ขอเสนอใหมี้จ านวน  ๔  สมยั  
     ผูรั้บรอง ๒  คนคือ นายสงกราน  ม่ิงขวญั (ส.อบต.หมู่ ๗) และนายบุญมี  ส่งศรี (ส.อบต.หมู่ ๓) 
  ประธานสภาฯ : มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด เสนอจ านวนสมยัประชุมแตกต่างไปจากน้ีหรือไม่ หากไม่มี ขอมติท่ีประชุม 
       มตทิี่ประชุม :  ไม่มีการเสนอใด ๆ อีก และมีมติก าหนดสมยัประชุมสามญัประจ าปี ๒๕๖๓    จ านวน ๔ สมยั  

   ประธานสภาฯ : เป็นอนัวา่ท่ีประชุมไดก้ าหนดสมยัประชุมสามญั ประจ าปี๒๕๖๓ จ านวน  ๔ สมยั และไดใ้หท่ี้ประชุม 
    ก าหนดวนัเร่ิมประชุมในแต่ละสมยั และแต่ละสมยัควรมีระยะเวลาก่ีวนั 
  นายมนูญ โพสาขา : สมาชิก อบต.หมู่ ๑  ไดเ้สนอในท่ีประชุม ก าหนดวนัเร่ิมประชุมในแต่ละสมยั  ดงัน้ี  
          ๑. สมยัสามญัท่ี  ๑   วนัท่ี     ๑๖   มกราคม      ๒๕๖๓ 
       ๒.สมยัสามญัท่ี  ๒  วนัท่ี       ๙    เมษายน      ๒๕๖๓ 
       ๓.สมยัสามญัท่ี  ๓   วนัท่ี       ๖    สิงหาคม     ๒๕๖๓ 
      ๔.สมยัสามญัท่ี  ๔   วนัท่ี       ๙    ธนัวาคม     ๒๕๖๓ 
          โดยในแต่ละสมยั ใหมี้ระยะเวลา  ๑๕  วนั  
       ผูรั้บรอง  ๒ ท่าน คือนายบุญหลาย  พิจารณ์ (ส.อบต.หมู่ ๑) และนายทองใบ ชิงชยั (ส.อบต.หมู ่๗) 
  ประธานสภาฯ :  ใหท่ี้ประชุมพิจารณาวนัท่ีตามท่ีเสนอแต่ละสมยัวา่สมควรเหมาะสมหรือไม่ มีท่านใดเห็นต่างไปจากน้ี 
       มตทิี่ประชุม :  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นต่าง และมีมติก าหนดวนัเร่ิมประชุมและระยะเวลาในแต่ละสมยัประชุม  
    ดงัน้ี   
       ๑. สมยัสามญัท่ี  ๑   วนัท่ี     ๑๖   มกราคม      ๒๕๖๓    มีระยะเวลา  ๑๕  วนั 
     ๒.สมยัสามญัท่ี  ๒   วนัท่ี       ๙    เมษายน      ๒๕๖๓    มีระยะเวลา  ๑๕  วนั 
     ๓.สมยัสามญัท่ี  ๓    วนัท่ี       ๖    สิงหาคม     ๒๕๖๓    มีระยะเวลา  ๑๕  วนั 
    ๔.สมยัสามญัท่ี  ๔    วนัท่ี       ๙    ธนัวาคม     ๒๕๖๓     มีระยะเวลา  ๑๕  วนั 
      



๔ 

 

 ประธานสภาฯ : ใหท่ี้ประชุมพิจารณาก าหนดวนัประชุม สมยัสามญั สมยัแรก  ประจ าปี ๒๕๖๔  และระยะเวลาประชุม   
  นายสมชาติ พจิารณ์ : สมาชิก อบต.หมู่ ๑ เสนอก าหนดวนัท่ี ๑๔  มกราคม ๒๕๖๔  ซ่ึงตรงกบัวนัพฤหสับดี  
     มีระยะเวลา ประชุม  ๑๕  วนั  
     ผูรั้บรอง ๒ ท่าน นายเทพพร เวยีงค า(ส.อบต.หมู่ ๕) และนายพงศ ์ พิจารณ์  (ส.อบต.หมู่ ๘) 
 ประธานสภาฯ :  มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใด มีความเห็นต่างไปจากน้ีหรือไม่ หาไม่มี  ใหมี้มติ 
     มตทิี่ประชุม  :ประชุมมีมติ ๑๖ เสียง ก าหนดวนัประชุมสภาสมยัสามญั  สมยัแรก  ประจ าปี ๒๕๖๔  
    ในวนัท่ี  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๔   มีระยะเวลาสมยัประชุม     ๑๕  วนั 

ระเบียบวาระที่ ๑๒ :  เร่ืองอืน่ ๆ เพือ่ทราบ 
   เร่ืองที่ ๑ : รายงานผลการด าเนินงานทางดา้นการเงินการคลงั อบต.ทุ่งมน  ไตรมาสท่ี ๑ (๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค.๖๒) 
  ประธานสภาฯ :   : ขอเรียนเชิญ ผอ.กองคลงั  เสนอเร่ืองต่อท่ีประชุม  
  ผู้อ านวยการกองคลงั : ขอรายงานทางดา้นการเงินใหส้ภาฯทราบ ในไตรมาสท่ี ๑ (๑ ต.ค.- ๓๑ ธ.ค.๖๒)   ดงัน้ี 
    

รายการ ประมาณการไว้ รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ 
 

หมายเหตุ 
 

รายจ่าย 
 

 
  

งบกลาง 9,025,230.00 1,1610,394.00  
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,055,920.00 599,580.00  
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 9,773,980.00 2,253,564.00  
ค่าตอบแทน 1,412,180.00 76,893.25  
ค่าใช้สอย 4,771,920.00 432,235.00  
ค่าวัสด ุ 2,106,820.00 193,498.46  
ค่าสาธารณูปโภค 410,600.00 53,096.50  
ค่าครุภัณฑ์ 450,500.00 9,500.00  
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 3,255,850.00 60,200.00  
เงินอุดหนุน 2,204,000.00 725,000.00  

รวมจ่าย 35,476,000.00 6,013,961.21  

รายรับ  
 

  

ภาษีอากร 160,000.00 -  
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 271,800.00 53,363.10  
รายได้จากทรัพย์สิน 226,000.00 16,379.17  
รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย ์ 130,000.00 14,780.00  
รายได้เบ็ดเตล็ด 90,500.00 34,065.00  
รายได้จากทุน 500.00 -  
ภาษีจัดสรร 17,288,000.00 4,301,149.23  
เงินอุดหนุนทั่วไป 17,300,000.00 5,506,052.40  

รวมรับ 35,467,000.00 9,925,788.90  
    จึงขอรายงานใหส้มาชิกสภาฯ ทราบ 
            ที่ประชุม  :  รับทราบ 
 



๕ 

 

    เร่ืองที่ ๒ : หารือการด าเนินการตามโครงการทุกวนัพระ 
    ประธานสภาฯ :   : เชิญ ผูอ้  านวยการกองการศึกษา เสนอเร่ืองต่อท่ีประชุม 
   ผู้อ านวยการกองการศึกษา : ขอหารือแนวทางปฏิบติัการด าเนินการโครงการพบกนัทุกวนัพระ ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั 
    ชุมชน ผูน้ าชุมชน สมาชิก อบต.  ขา้ราชการ พนกังาน ในการเขา้ท ากิจกรรม โดยหาขอ้สรุปร่วมกนั 
    เพ่ือการมีส่วนร่วมท่ีดี และเตรียมการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  จึงขอ ใหท่ี้ประชุมสภาฯ พิจาณาร่วมกนั 
             ทีป่ระชุม  :  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาร่วมกนัแลว้  มีขอ้สรุปดงัน้ี 
    ๑.พบกนัทุกวนัส าคญัทางพุทธศาสนา  และวนัพระท่ีข้ึน/แรม   ๑๕  ค ่า เดือนละคร้ัง 
    ๒.ถา้เป็นวนัพระใหญ่หรือท่ีเรียกวา่วนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา ร่วมกนัท าบุญตกับาตรเชา้ และ 
        ร่วมท ากิจกรรมหลงัจากพระฉนัทเ์ชา้แลว้เสร็จ ดว้ยประชาชนในชุมชน จะมาท าบุฯในวนัพระ 
       ใหญ่อยูแ่ลว้ในตอนเชา้ จึงก าหนดใหม้าร่วมแต่เชา้ ก่อนเวลา  ๐๗.๐๐ น.        ส่วนวนัพระท่ีเป็น  
       ๑๕ ค ่า  จะขา้งข้ึนหรือขา้งแรม ใหท้างเจา้ของโครงการก าหนดในแต่ละเดือนออกมา  และเวลาท่ี 
       ร่วมท ากิจกรรม จะเป็นเวลาฉนัทเ์พล หรือเวลา ๑๑.๐๐ น. พร้อมกนัก่อนเวลา ๑๐.๓๐ น. ตามวดัท่ี 
        ทางเจา้ของโครงการก าหนดแจง้ในแต่ละคร้ังแต่ละเดือน 
    ๓.ใหมี้การสลบัสบัเปล่ียนวดัท่ีจะร่วมท ากิจกรรมในพ้ืนท่ี ซ่ึงถา้เป็นวนัพระใหญ่ ใหก้ าหนดวดัท่ี 
        ประชาชนจะมาร่วมมาก หมุนเวียนกนัไป ส่วนวนัพระอ่ืนท่ีเหลือ ใหก้ าหนดวดัท่ีรองๆ ลงมา  
        ตามท่ีเห็นสมควร 
    ๔.ในคร้ังแรกของโครงการ ก าหนดเป็นวนัพระใหญ่    คือวนัมาฆะบูชา     ซ่ึงตรงกบัวนัเสาร์ท่ี   ๘  
         กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ใหใ้ชส้ถานท่ีวดับา้นมะพริก ซ่ึงเจา้คณะต าบลทุ่งมนจ าพรรษาอยู ่ณ วดัแห่งน้ี  
 ประธานสภาฯ :  มีท่านใดจะแจง้เร่ืองต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่  
   ผู้อ านวยการโรงเรียนโซงเหล่าโป่วทิยา : แจง้เร่ืองแนวโนม้การจดัการศึกษาในอนาคตของไทย และปัญหาอุปสรรค  
   ท่ีจะตอ้งขอความร่วมมือจากผูน้ าชุมชน และทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ในการพฒันา 
     ทางดา้นการศึกษาของเดก็และเยาวชนในต าบลทุ่งมน โดยเฉพาะโรงเรียนโซงเหล่าโป่ฯ ซ่ึงประสบ 
    ปัญหาการขาดแคลนครูผูส้อนท่ีเป็นพวงมาจากการก าหนดอตัราครูต่อเดก็นกัเรียน ท าใหโ้รงเรียน 
    ขนาดเลก็ประสบปัญหา   
  นางสาวธมกร  เสน่ห์พูด : นกัวิชาการสาธารณสุข รพสต.ทุ่งมน  ไดแ้จง้เร่ือง 
    ๑.สถานการณ์โรคติดต่อในพ้ืนท่ี คือ โรควณัโรค  ปัจจุบนัในต าบลทุ่งมน จ านวน ๑๐ ราย 
       แจง้สถานะ และท่ีมาของโรครวมทั้งการดูแลรักษา 
    ๒.โรคไขเ้ลือดออกในพ้ืนท่ีในปี ๒๕๖๒ ท่ีผา่นมา ต าบลทุ่งมน จ านวน ๓ ราย รับเช้ือมาจากแหล่ง 
         อ่ืน  เกิดหมู่ ๓ =  ๑ ราย  หมู่ ๑  และหมู่ ๒ อยา่งละ  ๑  ราย 
    ๓.การเฝ้าระวงัโรคติดต่อขา้มชาติ คือโรคติดเช้ือปอดอกัเสบ  อาการจะเหมือนไข ้เจบ็คอ คอแหง้  
        โรคน้ีมาตน้ก าเนิดจากประเทศจีน  พบผูป่้วนในไทย ๑ ราย ดงัน้ี ใหชุ้มชนเฝ้าระวงัโดยเฉพาะมี 
        ประชาชนท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศเขา้มาอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น  ใหเ้ฝ้าระวงัมากข้ึน 
  นายจรรยา  โพธ์ิงอก : เสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัปัญหาระบบประปาหมู่บา้นมะพริกบา้นดู่ หมู่ ๕ , ๙ น ้าใชไ้ม่เพียงพอ 
      และเสนอเร่ืองขอใหด้ าเนินการเดินท่อประปาใหม่ รวมทั้งของบประมาณในการด าเนินการก่อสร้าง 
      ระบบประปาขนาดใหญ่ ในพ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียนบา้นมะพริกดู่โพนสิม ซ่ึงเป็นท่ีราชพสัดุขอใชพ้ื้นท่ี 
    เพ่ือแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปดว้ย 
           ทีป่ระชุม  :  รับทราบ 



๖ 

 

 
 ประธานสภาฯ :  แจง้ต่อท่ีประชุม ไดด้ าเนินการประชุม จนครบระเบียบวาระการประชุมแลว้ สภา ฯ ตอ้งขอบคุณ 
     ทุกท่าน   ท่ีมาร่วมประชุม           ขา้พเจา้ขอปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
    สมยัสามญัสมยัท่ี ๑  คร้ังท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓  
     

   - ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๑๕  นาฬิกา- 
 

        (ลงช่ือ)       ภกัดี        ณรงคก์ลุภกัดี     ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 
                            (นายภกัดี        ณรงคก์ลุภกัดี) 
                    เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
 

      (ลงช่ือ)        อุดม     พิจารณ์ 
                       (นายอุดม     พิจารณ์)                              
                                             ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
 

การตรวจรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   ไดต้รวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแลว้  (    ) เห็นวา่ถกูตอ้ง     (   ) เห็นวา่ไม่ถกูตอ้งโดยเสนอขอใหแ้กไ้ขต่อสภา ฯ ดงัน้ี     
    (ระบุ) ๑. ............................................................................................................................................................................ 
              ๒. ............................................................................................................................................................................ 
        (ลงช่ือ)                 (ลงช่ือ)             (ลงช่ือ)   
    (นายบุญหลาย  พิจารณ์)             (นายมนูญ  โพสาขา)        (นายทองใบ   ชิงชยั) 
            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการ    กรรมการ 
การรับรองรายงานการประชุม 
   สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ไดรั้บรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมยัสามญัท่ี ๑   คร้ังท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓  
แลว้ในการประชุมสภาสมยั................... ท่ี ...... คร้ังท่ี ......... ประจ าปี  ๒๕๖๓      เม่ือวนัท่ี ...... เดือน.......................พ.ศ.๒๕๖๓ 
โดยมีมติรับรองรายงานการประชุมท่ี  (    ) ไม่มีการแกไ้ข   (     )  มีการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุม ดงักล่าว คือ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................                (ลงช่ือ) 
                      (นายอุดม     พิจารณ์)              
                                                           ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

                  วนัท่ี ........... เดือน ...........................พ.ศ. ................. 


