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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
สมัยสามัญที่  ๔    ประจ าปี  ๒๕๖๒       
วนัที ่  ๒๙  พฤศจิกายน    ๒๕๖๒ 

   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   ขาด 
๕ นายพานทอง ตาซ่ือ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๒ พานทอง ตาซ่ือ   
๖ นายบุญมี ส่งศรี สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๓ บุญมี ส่งศรี  
๗ นายถนดัศรี   บุญสนอง สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๓ ถนดัศรี บุญสนอง  
๘ นายช านาญ ขยนัท า สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๔ ช านาญ ขยนัท า  
๙ นายไพรัตน์ สิงห์ครุธ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๔ ไพรัตน์ สิงห์ครุธ  
๑๐ นายเทพพร เวยีงค า สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๕ เทพพร เวยีงค า  
๑๑ นายประยม ศรีแสงจนัทร์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๕ ประยม ศรีแสงจนัทร์  
๑๒ นายสงกรานต ์ ยวนย ี สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๖ สงกรานต ์ ยวนย ี  
๑๓ นายทองใบ ชิงชยั  สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๗ ทองใบ ชิงชยั  
๑๔ นายสงกราน ม่ิงขวญั สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๗ สงกราน ม่ิงขวญั  
๑๔ นายพงศ ์ พิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๘ พงศ ์ พิจารณ์  
๑๖ นายบุญหลาย พิจารณ์ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๘ บุญหลาย พิจารณ์  
๑๗ นายเสน่ห์ สิงห์ครุธ สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๙  เสน่ห์ สิงห์ครุธ  
๑๘ นายจรรยา โพธ์ิงอก สมาชิกสภา อบต.   หมู่ท่ี ๙ จรรยา โพธ์ิงอก  
๑๙ นายภกัดี ณรงคก์ลุภกัดี เลขานุการสภา อบต.ทุ่งมน ภกัดี ณรงคก์ลุภกัดี  

    ผู้มาประชุม         ๑๘    คน   /  ขาดการประชุม       ๑      คน    /   ลา       -     คน                          
  ผู้เข้าร่วมประชุม                

ที ่ ช่ือ- สกลุ ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายอุดม  พิจารณ์ นายก อบต.ทุ่งมน อุดม  พิจารณ์  
๒ นายสรวทิย ์ โรจนะ ครู สรวทิย ์ โรจนะ  
๓ นางปาลิไลยก ์ บุญปัญญา นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ปาลิไลยก ์ บุญปัญญา  
๔ นางสาวนิตยา  สวา่งแสง ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ ๑ นิตยา  สวา่งแสง  
๕ นายสมิง ยวนย ี ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หมู่ ๕ สมิง ยวนย ี  
๖ นายสุวทิ พามา ผอ.กองช่าง สุวทิ พามา  
๗ นายบุญถ่ิน สมศรี ครู รร.บา้นทุ่งมน บุญถ่ิน สมศรี  
๘ นายสุทธเมธ พลชยั ผอ.กองคลงั สุทธเมธ พลชยั  
๙ นายสุริยา สีอ่อน ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สุริยา สีอ่อน  

   ๑๐ นางนารี ส าราญสุข หวัหนา้ส านกัปลดั นารี ส าราญสุข  

   ผู้เข้าร่วมประชุม     ๑๐   คน 
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   เม่ือถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. เลขานุการสภาฯไดเ้รียนเชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน  รวมทั้งผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  
เขา้หอ้งประชุม โดยไดต้รวจนบัจ านวนสมาชิกสภาฯ ท่ีมาประชุม เม่ือเห็นวา่ครบองคป์ระชุมตามระเบียบแลว้ จึงไดเ้ชิญ
ประธานสภาฯ  เปิดการประชุม  ตามระเบียบวารการประชุม    ต่อไป  

ประธานสภาฯ  :  เปิดการประชุมสภา ฯสมยัสามญัท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒  และน าท่ีประชุมสภา ฯ เขา้สู่ระเบียบวาระการ
ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้

ระเบียบวาระที่ ๑   :  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไมมี     -      

ระเบียบวาระที่ ๒  :  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมยัสามญัที่  ๓ /๒๕๖๒  คร้ังที่ ๒  วนัท่ี  ๒๑   สิงหาคม    ๒๕๖๒  
   ประธานสภาฯ  : ใหค้ณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เสนอผลการตรวจรายงานต่อท่ีประชุม
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม :     คณะกรรมการไดต้รวจสอบแลว้   ปรากฏวา่ไม่มีการขอแกไ้ขใด ๆ  
  ประธานสภาฯ :  มีท่านใด  เสนอการขอแกไ้ขหรือไม่  
           ทีป่ระชุม  : ไม่มี  
   ประธานสภาฯ :  จึงใหท่ี้ประชุม   มีมติ 
   มตทิี่ประชุม  :   มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ สมยัสามญัท่ี  ๓  คร้ังท่ี ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  ญัตตแิถลงนโยบายของผู้บริหาร 
- ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๔ :   เร่ืองด่วน 
- ไม่มี-   

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

          ญัตตทิี่ ๑ : การงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

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

   นักวเิคราะห์นโยบายและแผน : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน 
    ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘       และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครอง 
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    ส่วนทอ้งถ่ิน ไดก้ าหนดใหผู้บ้ริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อสภาฯอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
   ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี          ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต าบลของปี ๒๕๖๒ 
    (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กนัยายน  ๒๕๖๒) ไดส้รุปผลการติดตามและประเมินผลแผนตามแบบท่ีแจง้ใหส้มาชิกสภาฯ  
   ทราบ  จึงขอสรุปผลการประเมินแผนพฒันา ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  ดงัน้ี 
       ส่วนท่ี  ๑    ขอ้มลูทัว่ไป 

   ๑.๑  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
   ๑.๒  รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในรอบ ๑ ปี    
                          (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – กนัยายน ๒๕๖๒)  จากระบบ e-plan 

   ส่วนท่ี  ๒  ยทุธศาสตร์การพฒันาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ยทุธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผนและจ านวนโครงการท่ีไดบ้รรจุในงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 
ปี ๒๕๖๒ 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒๑ ๑๗ ๘๐.๙๕ 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การลงทุน      
   การท่องเที่ยว   การพาณิชยกรรม และเศรษฐกิจฐานราก 

๓๑ ๒๐ ๖๔.๕๒ 

๓.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  ๕ ๔ ๘๐.๐๐ 
๔.ยุทธศาสตรด์้านการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖ ๖ ๑๐๐.๐๐ 
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญา ๙ ๗ ๗๗.๗๘ 
๖.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการบริหารจดัการทีด่ีในองค์กร  
   การส่งเสรมิประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๑๑ ๑๑ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๘๓ ๖๕ ๗๘.๓๐ 
 

ผลการประเมนิความพงึพอใจฯ 

๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตร์การพฒันา  (ภาพรวมทัง้หมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คะแนนเต็ม

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

ความพึงพอใจที่ได้ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕,๔๐๐ ๔,๔๙๘ พอใจมาก 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การลงทุน      
   การท่องเที่ยว   การพาณิชยกรรม และเศรษฐกิจฐานราก 

๕,๔๐๐ 5,๓๗๙ พอใจมาก 

๓.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  ๕,๔๐๐ 5,๓๙๑ พอใจมาก 
๔.ยุทธศาสตรด์้านการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕,๔๐๐ 5,๓๘๙ พอใจมาก 
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญา ๕,๔๐๐ 5,๓๕๖ พอใจมาก 
๖.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการบริหารจดัการทีด่ีในองค์กร  
   การส่งเสรมิประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๕,๔๐๐ 5,3๑๓ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๓๒,๔๐๐ คะแนน) ๓๒,๔๐๐ ๓๑,๓๔๔ พอใจมาก 
      (ยุทธศาสตร์  ๖ x ๖๐ คะแนน x 90 คน = ๓๒,๔๐๐ คะแนน) 
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๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตร์การพฒันา  (ภาพรวมทัง้หมด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๘๓.๓๐ - - 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การลงทุน      
   การท่องเที่ยว   การพาณิชยกรรม และเศรษฐกิจฐานราก 

๙๙.๙๔ - - 

๓.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  ๙๙.๘๓ - - 
๔.ยุทธศาสตรด์้านการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๙๙.๘๐ - - 
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญา ๙๙.๑๙ - - 
๖.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการบริหารจดัการทีด่ีในองค์กร  
   การส่งเสรมิประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๙๘.๓๙ - - 

ภาพรวม ๙๖.๗๔   
 

๒.๓  สรุปตามประเดน็การพฒันา (ภาพรวมทัง้หมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  8,100  คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๓,๓๗๑ พอใจ 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๓,๔๐๘ พอใจ 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๓,๓๘๙ พอใจ 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๓,๓๘๒ พอใจ 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๔,๔๑๕ พอใจ 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๓,๔๒๖ พอใจ 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ๓,๕๐๖ พอใจ 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๓,๖๗๗ พอใจ 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๓,๗๗๐ พอใจ 

รวม (เต็ม  ๔๘,600  คะแนน) ๓,๓๔๔ พอใจ 
 

๒.๔  สรุปตามประเดน็การพฒันา (ภาพรวมทัง้หมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม - ๔๑.๖๒ - 
๒.  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม - ๔๒.๐๗ - 
๓.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม - ๔๑.๘๔ - 
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ - ๔๑.๗๕ - 
๕.  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - ๔๒.๑๖ - 
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - ๔๒.๓๐ - 
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา - ๔๓.๒๘ - 
๘.  มีการแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน - ๔๕.๔๐ - 
๙.  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - ๔๖.๕๔ - 

ภาพรวม    ๔๓.๐๐ 
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  ๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
     การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วน 
    ต าบลทุ่งมนในการพัฒนาและส่งเสรมิการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ 
    พัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๒  พบว่า 

         ๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๗๔   
     ระดับพอใจ  (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา)  

       - พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๙๙.๙๔   (ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมคณุภาพชีวติฯ) 
       - พอใจต่ าสุดร้อยละ  ๘๓.๓๐  (ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) 

                  ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา)  
      - พอใจสูงสุด   ร้อยละ ๔๕.๔๐  (มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน) 
       - พอใจต่ าสุด  ร้อยละ ๔๑.๖๒  (ไม่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม) 

     ข้าพเจ้าไดน้ าเสนอให้สภาฯได้รบัทราบในรายละเอียดในการติดตามและประเมินผลแผน ฯ   หากมีข้อ 
     สงสัยในประเด็นใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ 
  ประธานสภาฯ :  ใหส้มาชิกสภา สอบถามเพ่ิมเติม  และใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
              มตทิี่ประชุม : เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
   ญัตตทิี่ ๒ : การขออนุมตัโิอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สน.ปลดั) 
   ประธานสภาฯ :ไดแ้จง้ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  เสนอรายละเอียดในญตัติท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 
  นายก อบต.ทุ่งมน : นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ไดแ้จง้หวัหนา้ส านกัปลดั เสนอรายละเอียดแทนขา้พเจา้ 
  หัวหน้าส านักปลดั :ดว้ยส านกัปลดั มีรายจ่ายท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งจ่าย แต่ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบฯ ๒๕๖๓  
    มิไดต้ั้งจ่ายไว ้และมีความจ าเป็นตอ้งโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เสนอใหท่ี้ประชุมสภาฯ พิจารณา  
    ดว้ยเป็นอ านาจหนา้ท่ีของสภาฯ  มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
             ๑.โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดา้นบริหารทัว่ไป แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป 
    หมวดค่าครุภณัฑ ์ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน จ านวน ๒ รายการ ดงัน้ี  
    รายการที่ ๑  โต๊ะท างานเหลก็ จ านวน  ๑  ตวั  ตั้งจ่ายไว ้ ๗,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะท างานเหลก็ 
    ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกวา่    ๖๐  ซ.ม.     ยาวไม่นอ้ยกวา่   ๑๕๐   ซม.     ความสูงไม่นอ้ยกวา่    ๗๕  ซ.ม. 
    ราคาตามทอ้งตลาดทัว่ไป   (ไม่มีตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ)์ 
          รายการที่ ๒ เก้าอีท้ างาน แบบพนักพงิสูง จ านวน  ๑  ตวั  ตั้งจ่ายไว ้ ๒,๕๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าจดัซ้ือ 
    เกา้อ้ีท างานแบบพนกัพิงสูง หุม้หนงั PU สีด า เป็นเกา้อ้ีบุนวม ลอ้เล่ือนปรับระดบัได ้ขาโครเม่ียมกนัสนิม    
    มีพนกัพิงสูง หุม้หนงั PU สีด า มีท่ีพกัแขนสองขา้ง  ราคาตามทอ้งตลาดทัว่ไป  (ไม่มีตามบญัชีราคา 
    มาตรฐานครุภณัฑ)์  
             โอนลด  โดยทั้ง  ๒ รายการ โอนลดมาจาก  ดา้นบริหารทัว่ไป  แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหาร 
    ทัว่ไป หมวดครุภณัฑ ์ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน  รายการซุม้เฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี ๑๐  พร้อม 
    ติดตั้ง  เป็นซุม้เฉลิมพระเกียรติฯ ไฟเบอร์กลา๊ส   จ านวน   ๑  ชุด  ตั้งไว ้ ๑๕๐,๐๐๐  บาท คงเหลืองบฯ 
     ก่อนโอน  ๑๕๐,๐๐๐  บาท โอนคร้ังน้ี  ๙,๕๐๐  บาท คงเหลืองบฯถือจ่ายต่อไป ๑๔๐,๕๐๐  บาท  
    จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการขออนุมติัโอนเงินมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้ง ๒  รายการ ซ่ึงมา 
    รองรับขา้ราชการท่ีจะมาบรรจุราชการใหม่  
    ประธานสภาฯ : ใหท่ี้ประชุมพิจารณาและสอบถามท่ีประชุม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเก่ียวกบัญตัติท่ีเสนอ 
           ทีป่ระชุม :ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอค าอภิปราย 
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   ประธานสภาฯ : จึงใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
      มตทิี่ประชุม :  - มติ    ๑๖  เสียง อนุมติัใหโ้อนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้ง ๒ รายการ 
       - ไม่เห็นดว้ย    ๐ เสียง  /- งดออกเสียง  ๐  เสียง  
 

    ญัตตทิี่ ๓: การขออนุมัตเิปลีย่นแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กองช่าง) 
   ประธานสภาฯ :ไดแ้จง้ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  เสนอรายละเอียดในญตัติท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 
  นายก อบต.ทุ่งมน : นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ไดแ้จง้ ผอ.กองช่าง  เสนอรายละเอียดแทนขา้พเจา้ 
            ผอ.กองช่าง :ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    พ.ศ. 
     ๒๕๔๑ ขอ้ ๒๙ ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของสภาทอ้งถ่ิน      ในการพิจารณาในญตัติการเสนอขอ 
    เปล่ียนแปลงแกไ้ขค าช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในหมวด 
    ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง    ซ่ึงกองช่างมีโครงการในหมวดท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง    เสนอขอ 
    อนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงต่อสภาฯ   ดว้ยเหตุโครงการดงักล่าวไม่ตรงกบัปีงบประมาณ     ของ 
    แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  จ านวน  ๑  รายการ ดงัน้ี 
    ข้อความเดมิ   
     ดา้นบริการชุมชนและสงัคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ 
    และชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง  รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
    เหลก็บา้นทุ่งมน หมู่ท่ี ๓ สายถนนทุ่งมน ๒   จากแยกบา้นนายประวิทย ์ แสวงแกว้   ถึงแยกไปวดัทุ่ง 
    สบาย (จาก กม.๐+๒๖๒- ๐+๓๕๙ .๕๐) ปริมาณงาน          ขนาดผิวจราจรกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๙๗.๕๐  
    เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือขนาดพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่  ๔๘๗.๕๐ ตารางเมตร ลงลกูรังไหล่ทางขา้งละ  
    ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมนก าหนด(กองช่าง)  
    ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖ ล าดบัท่ี ๑๔ หนา้ท่ี ๘๖) 
     ข้อความใหม่   
      ดา้นบริการชุมชนและสงัคม แผนงานเคหะและชุมชน    งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ 
    และชุมชน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง   รายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
    เหลก็บา้นทุ่งมน หมู่ท่ี ๓ สายถนนทุ่งมน๓   จากแยกบา้นนายประจกัษ ์  เด่นดวง      ถึงแยกบา้นนาย 
     พรสวรรค ์ หงส์ค า  ปริมาณงาน กวา้ง ๔  เมตร ยาว  ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือขนาดพ้ืนท่ีไม่ 
    นอ้ยกวา่  ๕๐๘  ตารางเมตร    ลงลูกรังไหล่ทางขา้งละ ๐.๓๐  เมตร    รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
    องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมนก าหนด (กองช่าง)      ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  
    ล าดบัท่ี ๑๒ หนา้ท่ี ๘๕) 
    จึงเสนอต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
    ประธานสภาฯ :มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  จะสอบถามเพ่ิมเติมหรืออภิปรายในญตัติท่ีเสนอน้ีใหย้กมือข้ึน 
            ทีป่ระชุม :ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอค าอภิปราย 
   ประธานสภาฯ : จึงใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
     มตทิี่ประชุม :  - มติ    ๑๖  เสียง อนุมติัใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
       ในรายการท่ีเสนอ 
       - ไม่เห็นดว้ย    ๐ เสียง  /- งดออกเสียง  ๐  เสียง 
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ระเบียบวาระที่ ๑๒ :  เร่ืองอืน่ ๆ เพือ่ทราบ 

           เร่ืองที่ ๑ : รายงานแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ประธานสภาฯ  :  ไดแ้จง้ใหน้ายก อบต.เสนอรายงานต่อสภา ฯ 

   นายก อบต.ทุ่งมน  :  ไดม้อบหมายการให ้นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   เสนอรายงานต่อสภา  ฯ  แทนขา้พเจา้ 
  นักวเิคราะห์นโยบายและแผน : ดว้ยไดด้ าเนินจดัท าแผนด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๓ เสร็จและประกาศใชแ้ลว้พร้อมทั้งส่ง 
    แผนดงักล่าวใหทุ้กท่านทราบ เพ่ือตรวจสอบดูหว้งระยะเวลาในการด าเนินการและประชาสมัพนัธ์ให ้
    ประชาชนทราบ มีความส าคญัในการวางแผนการด าเนินงานต่างๆในชุมชน และการลงโครงการต่าง ๆ  
    ป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน โดยแผนด าเนินงานน้ีนั้น มาจากรายจ่ายต่าง ๆ ในขอ้บญัญติั 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีไดป้ระกาศใชไ้ปแลว้  ซ่ึงรายละเอียดโครงการ/ 
    กิจกรรม หว้งเวลาด าเนินการนั้น ปรากฏตามแผนด าเนินงาน  จึงขอสรุปการเสนอใหท้ราบ  ดงัน้ี  
   ๑.สรุปบญัชีจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร ์
แนวทาง 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

 ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
งบทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
1.1 แผนงานศึกษา ๓ ๑.๔๘ ๔๐๐,๐๐๐ ๑.๑๓ กองการศึกษา 
1.2 แผนงานเคหะชุมชน 1๕ 7.๓๙ ๓,๐๕๕,๘๕0 ๘.๖๒ กองช่าง/กองคลัง  

รวม ๑๘ ๘.๘๗ ๓,๔๕๕,๘๕๐ ๙.๗๔   
ยุทธศาสตร์ที ่2  การวางแผน การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การส่งเสรมิการลงทุน ท่องเที่ยวฯ           
2.1 แผนงานการศึกษา ๗ 3.๔๕ ๓,๑๔๑,๔๔๐ ๘.๘๖ กองการศึกษาฯ 
2.2 แผนงานสาธารณสุข ๖ ๒.๙๖ ๓๔๐,๐๐๐ ๐.๙๖ กองสาธารณสุขฯ 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ๓ ๐.๑๖ ๑๘๐,๐๐๐ ๐.๕๑ ส านักปลดั 
2.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  ๓ ๐.๒๔ ๗๐,๐๐๐ ๐.๒๐ ส านักปลดั 
2.5 แผนงานการพาณิชย ์ ๑ 0.๔๙ ๓0,000 0.๐๘ กองช่าง 

รวม 2๐ ๖.๘๐ ๓,๗๖๑,๔๔๐ ๑๐.๑๖   
ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข           
3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ๔ 1.9๗ ๒๑,000 0.๕๙ ส านักปลดั 
3.2 แผนงานงบกลาง ๕ ๒.๔๖ ๘,๕๕๒,๕๖0 ๒๔.๑๑ ส านักปลดั 

รวม ๙ ๔.๔๓ ๘.๗6๒,๕๖0 ๒๔.๗๐   
ยุทธศาสตร์ที ่๔  การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
5.1 แผนงานการเกษตร ๖ ๒.๙๖ 1๙0,000 0.๕๔ กองส่งเสริมการเกษตร 

รวม ๖ ๒.๙๖ 1๙0,000 0.๕๔   
ยุทธศาสตร์ที ่๕  การพัฒนาด้านการศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น           

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๐ ๔.๙๓ 
         

๖,๕๐,๐๐๐  1.๘๓ 
ส านักปลดั/ 

กองการศึกษาฯ 

รวม ๑๐ ๔.๙๓ ๖๕๐,๐๐๐ 1.๘๓   
 
 
 



8 

 
 

ยุทธศาสตร ์
แนวทาง 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

 ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
งบทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่๖  การบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน       

 
 
      

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๔๓ ๒๑.๑๘ ๗,๘๑๖,๐๔๐ ๒๒.๐๔ ส านักปลดั 

2.2 แผนงานบริหารงานคลัง ๒๑ ๑๐.๓๔ ๒,๕๔๖,๕๐๐ ๗.๑๘ กองคลัง 

2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๕ ๒.๔๖ ๓๑๐,๐๐๐ ๐.๘๗ ส านักปลดั 

2.4 แผนงานการศึกษา ๑๗ ๘.๓๗ ๓,๒๕๕,๐๐๐ ๙.๐๙ กองการศึกษาฯ 

2.5 แผนงานสาธารณสุข ๘ ๓.๙๔ ๑,๓๖๑,๗๔๐ ๓.๘๔ กองสาธารณสุขฯ 

๒.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ๑ ๐.๔๙ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๓ ส านักปลดั 

๒.๗ แผนงานเคหะและชุมชน ๑๙ ๙.๓๖ ๒,๐๓๗,๕๐๐ ๕.๗๔ กองช่าง / ส านักปลัด 

๒.๘ แผนงานการเกษตร ๔ ๑.๙๗ ๓๐๑,๖๐๐ ๐.๘๕ กองส่งเสริมการเกษตรฯ 

๒.๙ แผนงานการพาณิชย ์ ๖ ๒.๙๖ ๑๔๕,๖๐๐ ๐.๔๑ กองช่าง 

๒.๑๐ แผนงานงบกลาง ๓ ๑.๔๘ ๔๗๒,๖๗๐ ๑.๓๓ ส านักปลดั / กองช่าง 

รวม ๑๒๗ ๖๒.๕๖ ๑๘,๒๒๖,๖๕๐ ๕๑.๓๙   
รวมท้ังหมด ๑๙๐ ๙๓.๖๐ ๓๕,๐๔๖,๕๐๐ ๙๘.๘๑ 

  
๒.สรุปบญัชีจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร ์
แนวทาง 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ 

 ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็น 
ร้อยละของ
งบทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่๖  การบริหารจัดการที่ดีใน
องค์กร การส่งเสรมิประชาธปิไตยและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน   

     
 
  

    

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๒ ๐.๙๙ ๑๘๔,๐๐๐ ๐.๕๒ ส านักปลดั 

2.2 แผนงานบริหารงานคลัง ๔ ๒.๔๖ ๙๖,๕๐๐ ๐.๒๗ กองคลัง 

2.๓ แผนงานการศึกษา ๒ ๐.๙๙ ๘๔,๕๐๐ ๐.๒๔ กองการศึกษาฯ 

2.๔ แผนงานสาธารณสุข ๒ ๐.๙๙ ๙,๕๐๐ ๐.๐๓ กองสาธารณสุขฯ 

๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน ๑ ๐.๔๙ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๖ กองช่าง  

๒.๙ แผนงานการพาณิชย ์ ๑ ๐.๔๙ ๒๕,๐๐๐ ๐.๐๗ กองช่าง 

รวมครภุัณฑ ์ ๑๓ ๖.๔๐ ๔๒๐,๕๐๐ ๑.๑๙  

รวมโครงการ/กิจกรรมและครุภณัฑ์ ๒๐๓ ๑๐๐.๐๐ ๓๕,๔๖๗,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

    ขา้พเจา้น าเสนอใหส้ภาฯไดรั้บทราบในรายละเอียดแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ สมาชิกสภาฯ 
   ท่านใด มีขอ้สงสยัในประเดน็ใด   สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได ้
 
 



9 

   ประธานสภาฯ :  ใหส้มาชิกสภา สอบถามเพ่ิมเติม  และใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
                ทีป่ระชุม : ท่ีประชุมรับทราบตามรายงานดงักล่าว 
 

           เร่ืองที่ ๒ : รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ต่อสภา ฯ 
   ประธานสภาฯ  :  ไดแ้จง้ใหน้ายก อบต.เสนอรายงานต่อสภา ฯ 
   นายก อบต.ทุ่งมน  :  ไดม้อบหมายการให ้หวัหนา้ส านกั ,ผอ.กอง ต่างๆ   เสนอรายงานต่อสภา  ฯ  แทน 

หัวหน้าส านักปลดั. : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ไดด้ าเนินงานในแผนงานต่าง ๆ      
      ของส านกัปลดั สรุปได ้ดงัน้ี     

    ๑.งบประมาณตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณตั้งไว ้ งบด าเนนิการ คงเหลือ 

1 จัดซื้อโต๊ะท างาน โต๊ะเหล็ก  จ านวน  ๑   ตัว ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๐ 
2 จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชั่น ชนดิแบบฉีดหมึก   ๑  เครื่อง ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๐ 
3 จัดซื้อเครื่องอ่านบตัรแบบอเนกประสงค ์สมาร์ทการ์ด ๒,๘๐๐ ๒,๘๐๐ ๐ 
4 โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ ๒๕,๐๐๐ ๒๔,๙๖๐ ๔๐ 
5 โครงการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๓๙๐,๐๐๐ ๖๑,๙๖๐ ๓๒๘,๐๔๐ 
6 โครงการเวทีประชาคมกับแผนพัฒนาชุมชน ๒๐,๐๐๐ ๑๖,๔๐๔ ๓,๕๙๖ 
7 โครงการป้องกันภัยจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล ๑๓๐,๐๐๐ ๑๑๒,๕๐๐ ๑๗,๕๐๐ 
8 โครงการปลูกปา่ตามแนวพระราชเสาวนีย์ ๒๐,๐๐๐ ๑๗,๖๖๐ ๒,๓๔๐ 
9 โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสนุัขบ้าฯ ๔๙,๗๑๒ ๓๒,๕๙๒ ๑๗,๑๒๐ 

10 โครงการทุ่งมนปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ๕๐,๐๐๐ ๓๖,๕๙๒ ๑๓,๔๐๘ 
11 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุและส่งเสริมการใช้ประสบการณ์ฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ๕๐,๐๐๐ ๔๘,๖๒๐ ๑,๓๘๐ 

     
  ผอ.กองคลงั : ในส่วนของกองคลงั ขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานทางดา้นการจดัหาพสัดุ ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งกบังานของ 

    ส่วน/หรือของกองช่าง / กองการศึกษา และกองอ่ืนๆ ขอสรุปผลการด าเนินงานในปี ๒๕๖๒ ดงัน้ี 
ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณตั้งไว ้ งบด าเนนิการ คงเหลือ 

1 งานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ ๓,๗ ๗๗,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
2 งานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ ๓ ๕๖,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
3 งานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บา้นโซง หมู่ ๑ ๗๕,๐๐๐ ๗๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
4 ก่อสร้างถนน คสล.บา้นโซง หมู่ที ่๑ อบต.๐๐๘ (กม.๐๗๗- ๑๙๓) ๒๓๗,๐๐๐ ๒๑๘,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ 
5 ซ่อมแซมถนนโพนสมิ ม.๔   สาย อบต.ทม.๐๒๘ ๑๒๑,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
6 ซ่อมสร้างถนนไหล่ทาง คสล. บา้นมะพริก ม.๕ ๕๒,๗๐๐ ๕๒,๗๐๐ ๐ 
7 ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโซง ๒๒,๘๐๐ ๒๒,๘๐๐ ๐ 
8 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. บา้นดู่ ม.๙ สายดู่ ๓  ๙๔,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐ ๐ 
9 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทุ่งมน ม.๓ สาย อบต.ทม.๐๑๘ ๒๑๐,๐๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ 

10 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. บ้านมะพริก ม.๙ สาย ๖  ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๐ 
11 ปรับปรุงซ่อมแซมจราจรถนน คสล. ม.๔ สายโพนสิม ๒ ๓๙,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๑๒ ก่อสร้างขยายไหล่ทางคสล.บา้นโพนสิม-บา้นมะพริก ยสถ.๔๖-๐๐๒ ๓๔๘,๐๐๐ ๓๔๖,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
๑๓ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านมะพริก ม.๕ ๒๓๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
๑๔ ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านโพนสิม – บ้าสนมะพริก ม.๔ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๑๕ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโซง ม.๑ สายอบต.ทม.๐๑๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ 
๑๖ ก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ บ้านทุ่งมน ถนนทุง่มน ๒ ๒๖๒,๐๐๐ ๒๒๙,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ 
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ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณตั้งไว ้ งบด าเนนิการ คงเหลือ 
๑๗ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านโซง ม.๘ ๒๗๙,๐๐๐ ๒๔๘,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐ 
๑๘ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านมะพริก ม.๙ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ 
๑๙ ซ่อมแซมถนนโพนสิม ม.๔ สาย อบต.ทม.๐๒๘ ๑๒๑,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๒๐ ซ่อมแซมถนนบ้านเหล่าโป่ ม.๒ ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๐ 
๒๑ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านโซง  ม.๑ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
๒๒ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดับ้านทุ่งมน ม.๓ ๘๐,๐๐๐ ๗๗,๗๐๐ ๒,๓๐๐ 
๒๓ ก่อสร้างถนนดนิ  ม.๕ ถนน ๓ ๑๓๗,๐๐๐ ๑๓๕,๓๐๐ ๑,๗๐๐ 
๒๔ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านดู่  ม.๖ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๒,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
๒๕ ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.บา้นมะพริก ม.๙ ยสถ.๔๖-๐๐๒ ๗๙,๕๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๗,๕๐๐ 
๒๖ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านเหล่าโป่ ม.๒ ถนน ยสถ.๔๖-๐๐๓ ๓๕๕,๐๐๐ ๓๑๙,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ 
๒๗ ก่อสร้าง ถนน คสล. ม.๕ ๔๕,๐๐๐ ๔๐,๕๐๐ ๔,๕๐๐ 
๒๘ ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้าทุ่งมน  ม.๗ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๖,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๑ โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านโพนสิม ม.๔ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๒ ถนน ยส.ถ.๔๖-๐๐๓ ๕๐๐,๐๐๐ ๓๓๙,๐๐๐ ๑๖๑,๐๐๐ 
     

     จึงเสนอรายงานการปฏิบติังานประจ าปี  ๒๕๖๒  มาเพ่ือสภาฯ รับทราบ  
  ประธานสภาฯ :  ใหส้มาชิกสภา สอบถามเพ่ิมเติม  และใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
                ทีป่ระชุม : ท่ีประชุมรับทราบตามรายงานดงักล่าว 

          เร่ืองที่ ๓ : รายงานสถานะทางการเงนิการคลงั  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 ประธานสภาฯ :   ไดแ้จง้ใหน้ายก อบต.เสนอรายงานต่อสภา ฯ 

นายก อบต.ทุ่งมน  :  ไดม้อบหมายการให ้ผอ.กองคลงั เสนอรายงานต่าง ๆ ทางดา้นการคลงัต่อสภา  ฯ  แทน 
  ผอ.กองคลงั  :  ขอเสนอรายงานสถานะทางการคลงั ต่อสภา ฯ   ดงัน้ี 
     ๑.เงินสะสม  ณ  วนัท่ี   ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒   ยอด       ๒๐,๐๖๖,๗๑๔  บาท 
    ๒.เงินทุนส ารองเงินสะสม ตามระเบียบฯ   ยอด       ๑๕,๓๙๐,๕๙๕  บาท  
    ๓.รายรับ  ยอดรวม       ๔๑,๙๙๖,๘๑๑.๔๓   บาท     แยกเป็น 
      -หมวดภาษีอากร                 ๑๔๔,๔๓๕.๗๕   บาท 
      -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ              ๓๕๐,๙๒๒.๙๐  บาท 
      -หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น                ๒๓๒,๑๗๖.๐๒  บาท 
      -หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคฯ        ๑๕๐,๗๕๐.๐๐  บาท 
      -หมวดรายไดเ้บด็เคลด็                       ๗๖,๕๐๐.๐๐  บาท 
      -รายไดจ้ากทุน           ๑๑,๑๐๐.๐๐   บาท 
      -หมวดรายไดจ้ดัสรร/ภาษีจดัสรร ๑๗,๕๐๗,๙๘๘.๗๖   บาท 
      -หมวดรายไดเ้งินอุดหนุน             ๑๗,๖๗๓,๒๓๘.๐๐  บาท 
       รวมรายได ้           ๓๖,๑๗๔,๕๒๕.๗๙  บาท 
      -หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ              ๕,๘๔๙,๗๐๐.๐๐  บาท 
     ทั้งน้ีเป็นรายงานแบบสรุป  ส่วนรายละเอียดไดแ้จกใหส้มาชิกสภา ทุกท่านทราบแลว้  
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  ประธานสภาฯ :  ใหส้มาชิกสภา สอบถามเพ่ิมเติม  และใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
                ทีป่ระชุม : ท่ีประชุมรับทราบตามรายงานดงักล่าว 

            เร่ืองที่ ๓ : การเตรียมการรับมอบพระบรมฉายาลกัษณ์ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ ๑๐  
   ประธานสภาฯ :  แจง้ใหผู้รั้บผิดชอบงานดงักล่าวเสนอเร่ืองต่อท่ีประชุม 
   หัวหน้าส านักปลดั : ดว้ยไดรั้บแจง้จากจงัหวดัวา่กระทรวงมหาดไทย ไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาต    ใหเ้ชิญ   
     พระบรมฉายาลกัษณ์  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั    ท่ีฉายกบัสมเดจ็พระนางเจา้ฯ   พระบรมราชินี  
    ไปจดัพิมพเ์ป็นแผน่ภาพ ส าหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
    เพ่ือใหป้ระชาชนไดน้อ้มส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ อนัหาท่ีสุดมิได ้และเฉลิมพระเกียรติพระบาท  
    สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศกัราช ๒๕๖๒   โดยใหอ้งคก์ร 
    ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จดัเตรียมความพร้อมในการจดัพิธีส่งมอบ พระบรมฉายาลกัษณ์ ตามวนั  เวลา 
    และสถานท่ีท่ีพิจารณาแลว้วา่เหมาะสม       โดยมีนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นประธาน 
    ทั้งน้ีทางผูบ้ริหาร อบต.ทุ่งมน จะพิจารณาวนัท่ี และสถานท่ีใหท้ราบอีกคร้ังหน่ึง   จึงแจง้ใหส้มาชิก 
    สภาฯ และผูร่้วมประชุมทราบ 
     ที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบตามรายงานดงักล่าว 
 ประธานสภาฯ : ไดป้ระชุมพิจารณาจนครบระเบียบวาระการประชุมแลว้ สภา ฯ ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีอยูร่่วม 
     ประชุม   และไดเ้วลาอนัควรแลว้  ขา้พเจา้ขอปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน  
    สมยัสามญัท่ี ๔    ประจ าปี ๒๕๖๒   ณ  บดัน้ี    
        - ปิดประชุม เวลา    ๑๒.๒๐    นาฬิกา  - 

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

(ลงช่ือ)               นายอุดม  พิจารณ์ 
                               (นายอุดม  พิจารณ์) 
                           ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
 

การตรวจรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   ไดต้รวจรายงานการประชุมคร้ังน้ีแลว้  (    ) เห็นวา่ถกูตอ้ง     (   ) เห็นวา่ไม่ถกูตอ้งโดยเสนอขอใหแ้กไ้ขต่อสภา ฯ ดงัน้ี     
(ระบุ)................................................................................................................................................................................................ 
        (ลงช่ือ)                 (ลงช่ือ)             (ลงช่ือ)   
    (นายบุญหลาย  พิจารณ์)             (นายมนูญ  โพสาขา)        (นายทองใบ   ชิงชยั) 
            ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการ    กรรมการ 
การรับรองรายงานการประชุม 
   สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน ไดรั้บรองรายงานการประชุมสภา ฯ  สมยัสามญัท่ี ๔     ประจ าปี ๒๕๖๒  แลว้  
ในการประชุมสภาสมยั................. ท่ี ....... คร้ังท่ี .....  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เม่ือวนัท่ี ........... เดือน .................... พ.ศ.๒๕๖๓ 
โดยมีมติรับรองรายงานการประชุมท่ี  (    ) ไม่มีการแกไ้ข   (     )  มีการแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมในรายงานการประชุม ดงักล่าว คือ 
    ..................................................................................................................................................................................... 
          (ลงช่ือ) 
                         (นายอุดม     พิจารณ์) 
                                                               ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
               วนัท่ี ........... เดือน ...........................พ.ศ. ............. 


