
 

 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๓  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
สภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 

อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี 
 



- ๑ – 
 

รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 

.................................................. 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ผูมาประชุม 
๑. นายบุญช ู  สงวนทรัพย  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๒. นายสมยศ  ตโมพุทศิริ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน  
๓. นายมานพ  อ่ิมชื่น   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑ 
๔. นางสมใจ  จันทรัตน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑ 
๕. นายธัญเกียรติ   กลอมวงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๒ 
๖. นายธวชั  ทองออน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๓ 
๗. นายรุงโรจน  ทับปรีดา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๔ 
๘. นายเจน  โพธิ์วัด   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๔ 
๙. นางจีราภรณ  หลอทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๕ 
๑๐. นายไพโรจน  โพธิ์ทิม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๕ 
๑๑. นางเฉลียว  โมหมุน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๖ 
๑๒. นายคมจักร  สัมโมทย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๖ 
๑๓. นางศศิธร  เพชรหิน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๗ 
๑๔. นางสาวจําปา   ออนละมัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๘ 
๑๕. นางสาวดลฤทัย จั่นรักษ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๘ 
๑๖. นายบัญญัติ  คงมี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๙ 
๑๗. นายสมพิศ  ผลหมู   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑๐ 
๑๘. นายเฉลิม  มุงชนะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑๐ 
ผูไมมาประชุม 
๑. นายไพศาล  โพธิ์ปรก   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๙ 
ผูเขาฟงการประชุม 
หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และผูท่ีไดรับอนุญาต 
๑. นายวิเชียร  บุตรวงษ   ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดองคการ-
      บริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวน
      ตําบลยางโทน 
๒. นางปฏิกาญจน   วงษสมบัติ  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
๓. นางณัฏฐภรณ  ปทมโรจน  ผูอํานวยการกองคลัง 
๔. นายรัฐพงศ  กินจําปา   ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๕. นางสาวนิศารัตน มนตรี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   
 
 

/ -๒- เริ่มประชุม... 



-๒- 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

  เ ม่ือ ท่ีประชุมพรอมแลว นายบุญชู   สงวนทรัพย   ประธานสภาองคการบริหาร -                     
สวนตําบลยางโทน เปนประธานการประชุม โดยมีนายคมจักร สัมโมทย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ยางโทน หมู ท่ี  ๖  ปฏิบั ติหนา ท่ี เลขานุการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดนับองคประชุม                        
ปรากฏวามีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนเขาประชุมจํานวน ๑๘ คน ครบองคประชุม                
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๗ 
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน                     
พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๒๕ ประธานสภาอบต.จึงเปดการประชุมสภาอบต. โดยมีผูเขารับฟงการประชุม (หัวหนาสวน
ราชการและผูท่ีไดรับอนุญาต) จํานวน ๕ คน ประธานในท่ีประชุมไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต
ไหวพระเพ่ือเปนสิริมงคล  และอานประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน เรื่อง เรียกประชุมสภา  
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓ และไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายบุญชู สงวนทรัพย   เรียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
ประธานสภาอบต. วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยแรก 

ครั้ง ท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดระหวางวันท่ี ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ                   
พ.ศ.๒๕๖๓ สําหรับระเบียบวาระตางๆ ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมท่ีได
แจกจายใหกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   ญัตติสภาอบต.ฯรับรองรายงานการประชุม 
นายบุญชูฯ  ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาอบต.ชี้แจง
ประธานสภาอบต. รายละเอียดตอท่ีประชุมดวยครับ  
นายคมจักรฯ รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่  
เลขานุการสภาอบต. ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดย ท่ี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบเปนท่ีเรียบรอยแลว               
ขอเชิญท านสมาชิกฯ ไดตรวจสอบรายงานการประชุมดั งกล าว อีกครั้ ง                   
หากมีขอผิดพลาดหรือขอความใดท่ีไมถูกตอง โปรดแจงตอท่ีประชุมครับ 

นายบุญชูฯ   หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุมครับ หากสมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงาน  
ประธานสภาอบต. การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ ครั้งท่ี ๑ 
   ประจาํป พ.ศ.๒๕๖๒ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม ลงคะแนนมติเห็นชอบ ๑๗ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ มีมติ 
ประธานสภาอบต.ฯ เห็นชอบ   ๑๗ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

/ -๓- ระเบียบวาระท่ี ๓... 



- ๓ - 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม (ถามี) 
นายบุญชูฯ การยื่นกระทูถามท่ัวไปและกระทูถามดวนใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธาน-      
ประธานสภาอบต. สภาอบต.ฯ เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไดเตรียมการตอบกระทู หากไมมี 
 ทานสมาชิกฯ ทานใดยื่นกระทูถาม กระผมขอดําเนินการประชุมในระเบียบวาระ                  

ลําดับถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   ญัตติสภาอบต.ฯ  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน
ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

นายบุญชูฯ สภาอบต.ยังไมมีเรื่องท่ีใหคณะกรรมการท่ีสภาอบต.พิจารณาในขณะนี้ กระผมขอ- 
ประธานสภาอบต. ดําเนินการประชุมในระเบียบวาระลําดับถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ญัตติผูบริหารเสนอ เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
นายบุญชูฯ  ญัตติผูบริหารเสนอ เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประธานสภาอบต. องคการบริหารสวนตําบลยางโทน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญนายก
   องคการบริหารสวนตําบลยางโทนชี้แจงรายละเอียดใหสภาฯทราบครับ 
นายวิเชียร บุตรวงษ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
นายกอบต.ยางโทน  ท่ีเคารพ กระผมในฐานะผู อํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดอบต.           
   ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอเสนอญัตติตอท่ีประชุมสภาอบต.เพ่ือรายงาน
   ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
   ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ครับ 
       หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
เรื่อง ซักซอมการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
ซ่ึงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป กรอบระยะเวลา
ดังกลาวใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพ่ีอใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้สภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกลาวไดตามความ
เหมาะสม ซ่ึงอาจภายหลังเดือนธันวาคมก็ได 

       เหตุผล 
องคการบริหารสวนตําบลยางโทนไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
เปนท่ีเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไดดําเนินการติดตาม
ประเมินผลเปนท่ีเรียบรอยแลว และไดรายงานผลพรอมเสนอความเห็นซ่ึงได 

/-๔-จากการติดตาม... 



- ๔ - 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอนายกองคการบริหารสวน-
ตําบลยางโทน นายกองคการบริหารสวนตําบลยางโทนจึงไดเสนอญัตติดังกลาว          
ต อสภาองค กา รบริ หา รส วนตํ าบลยาง โทน เ พ่ื อ รั บทราบและพิจ ารณา                     
กระผมในฐานะผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดอบต. ปฎิบัติหนาท่ี
นายกอบต.ยางโทน จึงมีความจําเปนท่ีจะขอเสนอญัตติพิจารณารายงานผลการ
ติ ดตามและประ เ มินผลแผนพัฒนาองค การบริ หารส วน ตํ าบลยาง โทน            
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตอท่ีประชุมสภาอบต. สําหรับรายละเอียด         
ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัดอบต.เปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมสภาอบต.ยางโทน  

นางปฏิกาญจน วงสมบัติ (หัวหนาสํานักปลัดอบต.อานรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
หัวหนาสํานักปลัดอบต. องคการบริหารสวนตําบลยางโทน ตามเอกสารแนบทาย) 
นายบุญชูฯ  ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาอบต. แผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ประจําปงบประมาณ        
   พ.ศ.๒๕๖๒ หลังจากอภิปรายสอบถามญัตติดังกลาวตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.      
   หากไมมีขออภิปราย กระผมขอมติท่ีประชุมครับ 
ท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ญัตติผูบริหารเสนอ เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายบุญชูฯ  ญัตติผู บร ิหารเสนอ เพื ่อพิจารณารางพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ )
ประธานสภาอบต. เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญนายกองคการบริหาร
   สวนตําบลยางโทน ชี้แจงรายละเอียดใหสภาฯทราบครับ 
นายวิเชียร บุตรวงษ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
นายกอบต.ยางโทน  ท่ีเคารพ กระผมในฐานะผู อํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดอบต.           
   ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.ยางโทน ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนา
   ทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
   ตอท่ีประชุมสภาอบต.โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ 
     หลักการ 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน                

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องคการบริหารสวนตําบลยางโทน เพ่ือเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น 

     เหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลยางโทนไดรับแจงจากอําเภอหนองมวง เรื่องแนวทางการ

จัดฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
ทุกแหงดําเนินการจัดการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อยางนอย ๕๐ คนตอแหง โดยใหดําเนินการภายใน          
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี
ใหแกชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ใหมีความรู  ความเขาใจในการจัดการ            
สาธารณภัยเบื้องตน เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกองคกรปกครอง-
สวนทองถ่ินใหมีบุคลากรท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือ  

/- ๕ – เจาพนักงาน... 
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               เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ

การปฏิบัติงานในภาวะกูภัยในภาวะฉุกเฉินใหเปนระบบ รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 
ตามขอสั่ งการของจั งหวัดลพบุรี  กรมส ง เสริมการปกครองทอง ถ่ิน และ
กระทรวงมหาดไทย  กระผมในฐานะผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัด
อบต. ปฎิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน จึงมีความจําเปนท่ีจะขอเสนอญัตติพิจารณา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ ตอท่ีประชุมสภาอบต. สําหรับรายละเอียด      
ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัดอบต.เปนผูชี้แจงตอท่ีประชุมสภาอบต.ยางโทน 

นางปฏิกาญจน วงสมบัติ (หัวหนาสํานักปลัดอบต.อานรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
หัวหนาสํานักปลัดอบต. เพิ่มเติมครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบทาย) 
นายบุญชูฯ  ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามญัตติ พิจารณารางแผนพัฒนาทอง ถ่ิน                 
ประธานสภาอบต. (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓      
นายบุญชูฯ หากไมมีสมาชิกสภาอบต.ทานใดมีขออภิปราย กระผมขอมติท่ีประชุมครับ  
ประธานสภาอบต. 
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๗ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุมเรื่องพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม 
ประธานสภาอบต.ฯ ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีประชุมมีมติ 

มติเห็นชอบ   ๑๗ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง 
นายวิเชียร บุตรวงษ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
นายกอบต.ยางโทน ท่ีเคารพ กระผมในฐานะผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดอบต. ปฏิบัติ

หนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ สมาชิกสภาอบต.ท่ีมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   
ซ่ึงกระผมจะดําเนินการประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวตามระเบียบ เพ่ือใชเปน
กรอบและแนวทางในการพัฒนาองคการบริหาร-สวนตําบลยางโทนตอไปครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ญัตติสภาอบต. เพ่ือพิจารณากําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๖๓ 
ระยะเวลาและกํ าหนดวัน เริ่ มตนสมัยสามัญประจํ าป  ของแตละสมัย                   
ประจําป ๒๕๖๓ 

นายบุญชูฯ  อาศัยอํานาจตามความแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล                
ประธานสภาอบต. พ.ศ .2537  แก ไข เ พ่ิม เ ติ มจน ถึ ง  (ฉบับ ท่ี๗ )  พ .ศ .25๖๒ มาตรา  53                   

วรรคหนึ่ง กําหนดให  “ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล วแต สภาองคการบริ หารส วนตํ าบลจะกําหนด แต ต อง ไม เ กินสี่ ส มัย                           
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด”                            
และตามความแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม          
สภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  ขอ 21 วรรคหนึ่ง ความวา   

/-๖-“การกําหนด... 
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 “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุม

สมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
ของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป           
ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป 
โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

 ขอปรึกษาท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน วาจะกําหนดสมัยประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ เปนก่ีสมัย 
และแตละสมัยจะกําหนดระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจําป              
ของแตละสมัยในปนั้น วันประชุม ก่ีวัน ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ โดยตองมีผูเสนอ
และมีผูรับรองอยางนอยสองคน  

นายธัญเกียรติฯ  กระผมนายธัญเกียรติ กลอมวงษ สมาชิกสภาอบต.หมู ท่ี ๒ ขอเสนอกําหนด      
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๒ สมัยประชมุสามัญ จํานวนสี่สมัยครับ 
นายสมพิศฯ  กระผมนายสมพิศ ผลหมู สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๑๐ ขอรับรองการกําหนดสมัย         
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๑๐ ประชุมสมัยสามัญ จํานวนสี่สมัยครับ 
นายบัญญัติฯ  กระผมนายบัญญัติ คงมี สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๙ ขอรับรองการกําหนดสมัยประชุม         
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๙ สมัยสามัญ จํานวนสี่สมัยครับ 
นายบุญชูฯ  มีสมาชิกทานใดเสนอจํานวนสมัยประชุม อีกหรือไมครับหากไมมี ถือวาสภาองคการ                
ประธานสภาอบต. บริหารสวนตําบลยางโทน กําหนดสมัยประชุมประจําป ๒๕๖๓ จํานวนสี่สมัยครับ

ลําดับตอไป ขอหารือการกําหนดระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญ 
แตละสมัย ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาอบต.ไดเสนอครับ  

นางศศิธรฯ  ดิฉันนางศศิธร เพชรหิน สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๗ ขอเสนอระยะเวลาและวันเริ่มสมัย 
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๗ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง กําหนด ๑๕ วัน ตั้งแตวันที่ ๑ ถึง ๑๕ เมษายน 
   ๒๕๖๓ คะ 
นางเฉลียวฯ  ดิฉันนางเฉลียว โมหมุน สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๖ ขอรับรองกําหนดระยะเวลาและ 
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๖ วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ีสองคะ 
นายมานพฯ กระผมนายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๑ ขอรับรองกําหนดระยะเวลาและ        
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๑ วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ีสองครับ 
นางเฉลียวฯ  ดิฉันนางเฉลียว โมหมุน สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๖ ขอเสนอระยะเวลาและวันเริ่มสมัย 
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๗ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม กําหนด ๑๕ วัน ตั้งแตวันที่ ๑ ถึง ๑๕ สิงหาคม
   ๒๕๖๓ คะ 
นางศศิธรฯ  ดิฉันนางศศิธร เพชรหิน สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๗ ขอรับรองกําหนดระยะเวลาและ 
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๖ วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ีสามคะ 
นายเฉลิมฯ กระผมนายเฉลิม มุงชนะ สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๑๐ ขอรับรองกําหนดระยะเวลา       
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๑๐ และ วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ีสามครับ 
นางสาวดลฤทัยฯ  ดิฉันนางสาวดลฤทัย จั่นรักษ สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๘ ขอเสนอระยะเวลาและ 
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๘ วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี ่ กําหนด ๑๕ วัน ตั้งแตวันที่ ๑ ถึง ๑๕ 
   พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คะ 
 

/-๗-นายเจน... 



- ๗ - 
นายเจนฯ กระผมนายเจน โพธิ์วัด สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๔ ขอรับรองกําหนดระยะเวลาและ        
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๔ วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ครับ 
นางสาวจําปาฯ  ดิฉันนางสาวจําปา  ออนละมัย สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๘ ขอรับรองกําหนดระยะเวลา 
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๘ และวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ีสี่คะ 
มติท่ีประชุม เห็นควรกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําป ๒๕๖๓ จํานวนส่ีสมัยตามชวง

ระยะเวลา ดังนี ้
สมัยท่ีสอง  มีกําหนด 15 วัน  เริ่มประชุมตั้งแตวันท่ี ๑๕ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
สมัยท่ีสาม  มีกําหนด 15 วัน  เริ่มประชุมตั้งแตวันท่ี ๑ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
สมัยท่ีส่ี  มีกําหนด 15 วัน  เริ่มประชุมตั้งแตวันท่ี ๑ ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ ญัตต ิสภาอบต .  เ พื ่อพ ิจ า รณากํา หนดวัน เ ริ ่ม ต นสมัยประช ุมส าม ัญ                
สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๔ และระยะเวลาของสมัยประชุม สมัยแรก ประจําป 
๒๕๖๔ 

นายบุญชูฯ  อาศัยอํานาจตามความแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล                
ประธานสภาอบต. พ.ศ .2537  แก ไข เ พ่ิม เ ติ มจน ถึ ง  (ฉบับ ท่ี๗ )  พ .ศ .25๖๒ มาตรา  53                   

วรรคหนึ่ง กําหนดให  “ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล วแต สภาองคการบริ หารส วนตํ าบลจะกําหนด แต ต อง ไม เ กินสี่ ส มัย                           
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด”                            
และตามความแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม          
สภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  ขอ 21 วรรคหนึ่ง ความวา   

 “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุม
สมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
ของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป           
ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป 
โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

 ขอปรึกษาท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน วาจะกําหนดสมัยประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 
เปนวันท่ีเทาใด และระยะเวลาของสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล             
ยางโทน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ จะกําหนดระยะเวลาก่ีวัน             
ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ  

นายธวัชฯ  กระผมนายธวัช ทองออน สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๓ ขอเสนอกําหนดสมัยประชุม 
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๓ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๔ จํานวน ๑๕ วัน ระหวางวันที่ ๑ ถึง ๑๕ 
   กุมภาพันธ ๒๕๖๔  
นายไพโรจนฯ  กระผมนายไพโรจน โพธิ์ทิม สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๕ ขอรับรองการกําหนดสมัย
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๕ ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๔ ครับ 
นายมานพฯ  กระผมนายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๑ ขอรับรองการกําหนดสมัย
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๑ ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๔ ครับ 
ท่ีประชุม มีมติกําหนดใหวันท่ี ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เปนวันเริ่มประชุมสมัยประชุม                

สามัญประจําป สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ และมีกําหนด ๑๕ วัน 
/- ๘ – ระเบียบวาระท่ี ๕.๕... 



- ๘ - 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ ญัตติสภาอบต. เพ่ือพิจารณาเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น (คณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม) 
นายบุญชูฯ  ขอปรึกษาท่ีประชุมสภาอบต.ใหเสนอชื่อ คณะกรรมการสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ   
ประธานสภาอบต. ตรวจรายงานการประชุม ขอให เสนอชื่อ สมาชิกทานใดตองการเสนอชื่อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวนสามคน ขอเชิญเสนอรายชื่อครับ 
นางจีราภรณฯ  ดิฉันนางจีราภรณ หลอทอง สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๕ ขอเสนอนายธัญเกียรติ   
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๕ กลอมวงษ สมาชิกสภาอบต.หมู ท่ี ๒ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ                     
   ประชุมสภาคนท่ีหนึ่ง ครับ 
นางศศิธรฯ ดิฉันนางศศิธร เพชรหิน สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๗ ขอใหการรับรองคะ 
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๗  
นายมานพฯ กระผมนายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๑ ขอใหการรับรองครับ  
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๑ 
นายธัญเกียรติ  ฯ  กระผมนายธัญเกียรติ กลอมวงษ สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๒ ขอเสนอนายมานพ อ่ิมชื่น
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๒ สมาชิกสภาอบต.หมู ท่ี ๑ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา          
   คนท่ีสอง ครับ 
นายรุงโรจนฯ กระผมนายรุงโรจน ทับปรีดา สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๔ ขอใหการรับรองครับ 
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๔  
นายเฉลิมฯ กระผมนายเฉลิม มุงชนะ สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๑๐ ขอใหการรับรองครับ  
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๑๐ 
นายบัญญัติ ฯ  กระผมนายบัญญัติ คงมี สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๙ ขอเสนอนายธวัช ทองออน 
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๙ สมาชิกสภาอบต.หมู ท่ี ๓ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา          
   คนท่ีสามครับ 
นายไพโรจนฯ กระผมนายไพโรจน โพธิ์ทิม สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๕ ขอใหการรับรองครับ 
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๕  
นางสาวจําปาฯ ดิฉันนางสาวจําปา ออนละมัย สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๘ ขอใหการรับรองคะ 
สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๘  
นายบุญชูฯ  มีสมาชิกทานใดตองการเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ 
ประธานสภาอบต. หากไมมี มติท่ีประชุมสภาอบต.เลือกให 

๑.นายธัญเกียรติ กลอมวงษ สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๒ เปนคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ คนท่ีหนึ่ง 
๒.นายมานพ อ่ิมชื่นสมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๑ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ คนท่ีสอง 
๓.นายธวัช ทองออน สมาชิกสภาอบต.หมูท่ี ๓ เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ คนท่ีสาม 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญชูฯ  หากไมมีทานใดเสนอวาระอ่ืนๆ ตอท่ีประชุม กระผมขอขอบคุณทุกทานท่ีเขาประชุม 
ประธานสภาอบต. โดยพรอมเพรียงกัน และบัดนี้สภาอบต.ไดประชุมครบตามวาระท่ีจัดลําดับไวเปนท่ี

เรียบรอย กระผมขอปดการประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
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