
 

 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารท่ี  ๑๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
สภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 

อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี 
 



- ๑ – 
 

รายงานประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจาํป ๒๕๖๓ 
วันอังคารท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ อาคารอเนกประสงคองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
.................................................. 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ผูมาประชุม 
๑. นายบุญช ู  สงวนทรัพย  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๒. นายคมจักร  สัมโมทย   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
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. นายไพโรจน  โพธิ์ทิม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๕ 
๑๐. นางเฉลียว  โมหมุน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๖ 
๑๑. นางศศิธร  เพชรหิน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๗ 
๑๒. นางสาวดลฤทัย จั่นรักษ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๘ 
๑๓. นายไพศาล  โพธิ์ปรก   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๙ 
๑๔. นายสมพิศ  ผลหมู   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑๐ 
๑๕. นายเฉลิม  มุงชนะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑๐ 
ผูไมมาประชุม 
๑. นายสมยศ  ตโมพุทศิริ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๒. นางจีราภรณ  หลอทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๕ 
๓. นางสาวจําปา   ออนละมัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๘ 
๔. นายบัญญัติ  คงมี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๙ 
ผูเขาฟงการประชุม 
หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และผูท่ีไดรับอนุญาต 
๑. นายวิเชียร  บุตรวงษ   ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดองคการ-
      บริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวน
      ตําบลยางโทน 
๒. นางปฏิกาญจน   วงษสมบัติ  หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
๓. นายรัฐพงศ  กินจําปา   ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๔. นางสาวนิศารัตน มนตรี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   
 
 
 

/ -๒- เริ่มประชุม... 



-๒- 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

  เ ม่ือ ท่ีประชุมพรอมแลว นายบุญชู   สงวนทรัพย   ประธานสภาองคการบริหาร -                     
สวนตําบลยางโทน เปนประธานการประชุม โดยมีนายคมจักร สัมโมทย สมาชิกสภาองคการบริหาร-          
สวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๖ ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดนับองคประชุม                        
ปรากฏวามีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนเขาประชุมจํานวน ๑๕ คน ครบองคประชุม                
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๗ 
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน                     
พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๒๕ ประธานสภาอบต.จึงเปดการประชุมสภาอบต. โดยมีผูเขารับฟงการประชุม (หัวหนาสวน
ราชการและผู ท่ีไดรับอนุญาต) จํานวน ๔ คน ประธานในท่ีประชุมไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย               
สวดมนตไหวพระเพ่ือเปนสิริมงคล  และมอบหมายใหนายคมจักร สัมโมทย เลขานุการสภาฯอานประกาศ          
อําเภอหนองมวง  เรื่อง เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ 
ประจําป ๒๕๖๓  และประกาศสภาองคการบริสวนตําบลยางโทน เรื่อง มาตรการปองกัน และลดความเสี่ยง 
ในการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในการประชุมสภาองคการบริหาร-        
สวนตําบลยางโทน และประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดดําเนินการประชุมตาม               
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายบุญชู สงวนทรัพย   เรียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และผูเขารวมประชุมทุกทาน  
ประธานสภาอบต. วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑

ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดระหวางวันท่ี ๑๕ – ๒๙ พฤษภาคม                  
พ.ศ.๒๕๖๓ สําหรับระเบียบวาระตางๆ ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุม               
ท่ีไดแจกจายใหกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   ญัตติสภาอบต.ฯรับรองรายงานการประชุม 
นายบุญชูฯ  ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาอบต.
ประธานสภาอบต. ชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมดวยครับ  
นายคมจักรฯ รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง 
เลขานุการสภาอบต. ครั้ ง ท่ี  ๑  ประจํ าป  พ .ศ .๒๕๖๓ เ ม่ื อวั น อั งคาร ท่ี  ๑๔  เมษายน  ๒๕๖๓               

โดยที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบเปนท่ีเรียบรอยแลว               
ขอเชิญท านสมาชิกฯ ไดตรวจสอบรายงานการประชุมดั งกล าว อีกครั้ ง                   
หากมีขอผิดพลาดหรือขอความใดท่ีไมถูกตอง โปรดแจงตอท่ีประชุมครับ 

นายบุญชูฯ   หากไมมีกระผมขอมติท่ีประชุมครับ หากสมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงาน  
ประธานสภาอบต. การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี ๑ 
   ประจาํป พ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม ลงคะแนนมติเห็นชอบ ๑๔ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
 

/ -๓- นายบุญชูฯ สรุปมติท่ีประชุม... 



- ๓ - 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ มีมติ 
ประธานสภาอบต.ฯ เห็นชอบ   ๑๔ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง) 
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 ญัตติผูบริหารเสนอเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายบุญชูฯ ตามท่ีผูบริหารเสนอยื่นญัตติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประธานสภาอบต. (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญผูบริหารเสนอ

ญัตติดังกลาวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลครับ  
นายวิเชียรฯ ผอ.กองชาง เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รักษาราชการแทนปลัดอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน ปลัดอบต.  
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.ยางโทน ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนา

ทอง ถิ ่น  (พ.ศ .๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ) เ พิ ่ม เต ิม  ครั ้ง ที ่ ๒  ประจําป งบประมาณ            
พ.ศ.๒๕๖๓ ตอท่ีประชุมสภาอบต.โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒  

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ือใชเปนแนวทางพัฒนาทองถ่ินตําบลยางโทน                        
ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน   
พ.ศ. ๒๕๖๒  อาศัยอํานาจตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓                     
พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๕ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน                   
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม                 
และงบประมาณจากเ งิ นสะสมในช ว งของแผนนั้ น  รวม ท้ั ง ว า งแนวทา ง                    
เ พ่ือ ให มีการปฏิบั ติ  ใหบรรลุ วัต ถุประสงคตามโครงการพัฒนา ท่ี กําหนด                   
ไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน นั้น 

/ -๔- เนื่องจาก... 



- ๔ - 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลยางโทน มีความจําเปนในการเพ่ิมเติม 
แผนพัฒนาทอง ถ่ิน เพ่ือใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน                    
ตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีใหสามารถพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน        
ใหดีและมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยถือปฏิบัติตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย         
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชนของประชาชน      
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการตอไปนี ้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน              
ท่ี เ พ่ิม เติมใหสภาองคการบริหารสวนตํ าบลพิจารณาตามมาตรา  ๔๖                        
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗           
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ ดวย 
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลยางโทน จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน                  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ข้ึน 
เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน             
ซ่ึงหวังวาการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งท่ี ๒ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในครั้งนี้จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกร 
(รายละเอียดปรากฏตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม           
ครั้งท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) กระผมในฐานะปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.
จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)               
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตอท่ีประชุมสภาอบต.เพ่ือโปรด
พิจารณา ขอเชิญหัวหนาสํานักปลัดอบต.ชี้แจงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครับ 

นางปฏิกาญจนฯ  ชี้แจงรายละเอียดรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ 
หัวหนาสํานักปลัดอบต. ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายบุญชูฯ  ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามญัตติรางแผนฯ ตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. 
ประธานสภาอบต. ขอเชิญครับ 
นายบุญชูฯ หากไมมีสมาชิกสภาอบต.ทานใดมีขออภิปราย กระผมขอมติท่ีประชุมครับ  
ประธานสภาอบต. หากสมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 

ครั้งท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ีผอ.กองชาง รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๔ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง 
 
 

/-๕-นายบุญชูฯ... 



- ๕ - 
นายบุญชูฯ สรุปมติท่ีประชุมเรื่องรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  
ประธานสภาอบต.ฯ ครั้งท่ี ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีประชุมมีมติ 

เห็นชอบ   ๑๔ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
   งดออกเสียง    ๑ เสียง 
นายวิเชียรฯ ผอ.กองชาง เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รักษาราชการแทนปลัดอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดอบต.  
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.ที่มีมติเห็นชอบ

รางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงกระผมจะดําเนินการประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาวตามระเบียบ เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในจัดทํางบประมาณการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลยางโทนตอไปครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ญัตติผูบริหารเสนอเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายบุญชูฯ ตามท่ีผูบริหารเสนอยื่นญัตติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประธานสภาอบต. (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญผูบริหาร

เสนอญัตติดังกลาวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลครับ 
นายวิเชียรฯ ผอ.กองชาง เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รักษาราชการแทนปลัดอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน ปลัดอบต.  
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.ยางโทน ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที่ ๑ ประจําปงบประมาณ            
พ.ศ.๒๕๖๓ ตอท่ีประชุมสภาอบต.โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑  

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดอนุ มัติและประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ือใชเปนแนวทางพัฒนาทองถ่ินตําบลยางโทน                        
ซ่ึงประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน   
พ.ศ. ๒๕๖๒  อาศัยอํานาจตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓                     
พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๕ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ิน                   
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม                 
และงบประมาณจากเ งิ นสะสมในช ว งของแผนนั้ น  รวม ท้ั ง ว า งแนวทา ง                    
เ พ่ือ ให มีการปฏิบั ติ  ใหบรรลุ วัต ถุประสงคตามโครงการพัฒนา ท่ี กําหนด                   
ไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน นั้น 

 
 

 
/-๖- เนื่องจาก... 



- ๖ - 
  เนื่องจากสภาพแวดลอมทางดานการพัฒนา ดานการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน และความตองการของประชาชนในปจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรม    
ใ ห ส อดคล อ ง กั บข อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ล ะสถ าน กา รณ ป จ จุ บั น เ พ่ื อดํ า เ นิ น ก า ร                   
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวม แกไขปญหาความเดือดรอน     
ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘          
แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชนของประชาชน    
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
สํ า ห รั บ อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล  ใ ห ส ง ร า ง แ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถ่ิ น ท่ี
เปลี่ยนแปลง                 ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 
๔๖ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เม่ือ
แผนพัฒนาทองถ่ิน              ตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสง
แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศใช 
  องคการบริหารส วนตําบลยางโทน จึ งได จั ดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน           
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ข้ึน 
เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน 
สามารถแกไขปญหาไดทันตอสถานการณในปจจุบัน อีกท้ังใชเปนกรอบ ในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปตอไป  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน      
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้ งท่ี  ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในครั้ งนี้                 
จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ 
(รายละเอียดปรากฏตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง           
ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ กระผมในฐานะปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.จึงขอเสนอญัตติ 
ขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ 
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓  ท่ีประชุมสภาอบต.เพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
สําหรับรายละเอียดโครงการขอเชิญหัวหนาสํานักปลัดอบต.ชี้แจงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครบั 

นางปฏิกาญจนฯ  ชี้แจงรายละเอียดรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง 
หัวหนาสํานักปลัดอบต. ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายบุญชูฯ  ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามญัตติรางแผนฯ ตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. 
ประธานสภาอบต. ขอเชิญครับ 
นายบุญชูฯ หากไมมีสมาชิกสภาอบต.ทานใดมีขออภิปราย กระผมขอมติท่ีประชุมครับ  
ประธานสภาอบต. หากสมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )                 

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ีผอ.กองชางรักษา
ราชการแทนปลดัอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.เสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 

 
 



/- ๗ – ท่ีประชุม... 
- ๗ - 

ท่ีประชุม  เห็นชอบ   ๑๔ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุม ญัตติผูบริหารเสนอ เรื่อง เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น  
ประธานสภาอบต.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปล่ียนแปลงครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีประชุมมีมต ิ  

มีมตเิห็นชอบ   ๑๔ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
  งดออกเสียง    ๑ เสียง 
นายวิเชียรฯ ผอ.กองชาง เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รักษาราชการแทนปลัดอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดอบต.  
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.ที่มีมติเห็นชอบ

รางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงกระผมจะดําเนินการประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาวตามระเบียบ เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในจัดทํางบประมาณ  การพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลยางโทนตอไปครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ญัตติผูบริหารเสนอ เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย ครั้งท่ี ๔ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายบุญชูฯ ขอเชิญผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. 
เสนอญัตติเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๔ ตอท่ีประชุมสภาฯ  

นายวิเชียรฯผอ.กองชาง เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รักษาราชการแทนปลัดอบต. ท่ี เคารพ กระผมในฐานะผู อํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดอบต.              
ปฏิบัติหนาท่ีนายก อบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน             
   ไดพิจารณาเห็นชอบใหตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ.๒๕๖๓ แลวนั้น 
 บัดนี้ปรากฏวางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ ท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ 

มิไดตั้งงบประมาณรายจายดังกลาวไว และมีความจําเปนตองตั้งจายข้ึนใหม        
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดการโอน รายการท่ี ๑ 

หลักการ 
ขออนุ มัติ โอนเ งินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ ประเภทรายจายครุภัณฑคอมพิวเตอร 
โดยพิจารณาโอนลดจากรายจาย ดังตอไปนี ้
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง) ประเภท
รายจายเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว ๕๑๔,๐๘๐ บาท คงเหลือ ๒๔๘,๕๐๐ บาท         
ขออนุมัติโอนลด ๗,๕๐๐ บาท คงเหลือหลังโอนงบประมาณ  ๒๔๑,๐๐๐ บาท 

 



- ๘ – รวมขอโอนลด... 
- ๘ - 

รวมขอโอนลด  จํ านวน ๑ รายการ เปนเ งินจํ านวนท้ังสิ้น  ๗,๕๐๐  บาท                 
(เจ็ดพันหารอยบาทถวน) 

เหตุผล 
 เพ่ือตั้งจายรายการใหม ดังตอไปนี ้

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ ประเภทรายจาย
ครุภัณฑคอมพิวเตอร โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank printer) 
 - เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ        
(Ink Tank printer) จํานวน ๑ เครื่อง 
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ หนา ๑๘ ขอ ๕๐ 
- ถือปฏิบัติตาม 2 0พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและ 2 0การ 2 0บริหารพัสดุภาครัฐ 2 0          
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมขอโอนต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน ๑ รายการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น                 
๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันหารอยบาทถวน) 

รายละเอียดการโอน รายการท่ี ๒ 

หลักการ 
ขออนุ มัติ โอนเ งินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม แผนงานบริหาร    
งานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ ประเภทรายจายครุภัณฑ                  
งานบานงานครัว 
โดยพิจารณาโอนลดจากรายจาย ดังตอไปนี ้
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง) 
ประ เภทรายจ า ย เ งิ น เ ดื อนนายก/ รองนายก  ตั้ ง ไ ว  ๕๑๔ ,๐๘๐  บาท                      
คงเหลือ ๒๔๑,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน
งบประมาณ ๒๓๖,๐๐๐ บาท 
รวมขอโอนลด  จํ านวน ๑ รายการ เปนเ งินจํ านวนท้ังสิ้น  ๕,๐๐๐  บาท                 
(หาพันบาทถวน) 

เหตุผล 
 เพ่ือตั้งจายรายการใหม ดังตอไปนี ้

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดครุภัณฑ ประเภทรายจาย
ครุภัณฑงานบานงานครัว  โครงการจัดซ้ือตูกดน้ํ าดื่ม ชนิดน้ํารอน-น้ํ าเย็น                  
แบบถังคว่ํา จํานวน ๑ เครื่อง 
 - เพ่ือจัดซ้ือตูกดน้ําดื่ม ชนิดน้ํารอน-น้ําเย็นแบบถังคว่ํา สําหรับใชบริการประชาชน
ในท่ีทําการอบต.ยางโทน จํานวน ๑ เครื่อง  
- ถือปฏิบัติตาม20พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ20การ20บริหารพัสดุภาครัฐ20 พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- เป นไปตามแผนพั ฒนาท อง ถ่ิ น พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕ เ พ่ิ มเติ ม ครั้ ง ท่ี  ๒                        
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หนา ๑๗ 



/- ๙ – รวมขอโอน... 
- ๙ - 

รวมขอโอนต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน ๑ รายการ เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น                 
๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) 

รายละเอียดการโอน รายการท่ี ๓ 

หลักการ 
ขออนุ มัติ โอนเ งินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม แผนงานบริหาร    
งานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทรายจาย    
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
โดยพิจารณาโอนลดจากรายจาย ดังตอไปนี ้
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง) 
ประ เภทรายจ า ย เ งิ น เ ดื อนนายก/ รองนายก  ตั้ ง ไ ว  ๕๑๔ ,๐๘๐  บาท                      
คงเหลือ ๒๓๖,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๕๕,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน
งบประมาณ ๑๘๑,๐๐๐ บาท 
รวมขอโอนลด จํานวน ๑ รายการ เปนเ งินจํานวนท้ังสิ้น  ๕๕,๐๐๐ บาท                 
(หาหม่ืนหาพันบาทถวน) 

เหตุผล 
 เพ่ือตั้งจายรายการใหม  ดังตอไปนี ้

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงท่ีทําการ
อบต.ยางโทน ชั้น ๒ โดยจัดทํา 
    ๑) ปรับปรุงก้ันหองปฏิบัติงานของคณะผูบริหารและปลัดอบต. 
   ๒) ปรับปรุงหองน้ําท่ีทําการอบต.ยางโทน ชั้น ๒ เปนหองปฏิบัติงานของ              
คณะผูบริหาร 
- เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงท่ีทําการอบต.ยางโทน ชั้น ๒ โดยจัดทํา 
    ๑) ปรับปรุงก้ันหองปฏิบัติงานของคณะผูบริหารและปลัดอบต. 
   ๒) ปรับปรุงหองน้ําท่ีทําการอบต.ยางโทน ชั้น ๒ เปนหองปฏิบัติงานของ              
คณะผูบริหาร 
- ถือปฏิบัติตาม 0 พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและ 2 0การ 2 0บริหารพัสดุภาครัฐ 2 0            
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๒ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หนา ๑๔ 

รายละเอียดการโอน รายการท่ี ๔ 

หลักการ 
ขออนุ มัติ โอนเ งินงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม แผนงานบริหาร    
งานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาครุภัณฑ ประเภทรายจายครุภัณฑสํานักงาน 
 



/-๑๐-โดยพิจารณา... 
- ๑๐ - 

โดยพิจารณาโอนลดจากรายจาย ดังตอไปนี้ 
๑.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง) 
ปร ะ เ ภ ทร าย จ า ย เ งิ น ค า ตอ บ แท นป ร ะจํ า ตํ า แห น ง น า ย ก / ร อ ง น า ย ก                         
ตั้งไว ๔๒,๑๒๐ บาท คงเหลือ ๔๒,๑๒๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๒๑,๗๐๐ บาท 
คงเหลือหลังโอนงบประมาณ ๒๐,๔๒๐ บาท 
๒.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง) 
ประเภทรายจายเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว ๔๒,๑๒๐ บาท 
คงเหลือ ๔๒,๑๒๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๒๑,๗๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน
งบประมาณ ๒๐,๔๒๐ บาท 
รวมขอโอนลด จํานวน ๒ รายการ เปนเ งินจํานวนท้ังสิ้น  ๔๓,๔๐๐ บาท                 
(สี่หม่ืนสามพันสี่รอยบาทถวน) 

เหตุผล 
 เพ่ือตั้งจายรายการใหม  ดังตอไปนี ้

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาครุภัณฑ ประเภทรายจาย
ครุภัณฑสํานักงาน โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน
(ระบบ inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง 
- ถือปฏิบัติตาม 0 พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจางและ 2 0การ 2 0บริหารพัสดุภาครัฐ 2 0            
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รวมโอนลดงบประมาณ ท้ังส้ิน ๕ รายการ   
เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน ๑๑๐,๙๐๐ บาท 
 (-หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเการอยบาทถวน-) 

รวมโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม ท้ังส้ิน  ๔ รายการ  
เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน ๑๑๐,๙๐๐ บาท 
 (-หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเการอยบาทถวน-) 

 
ฉะนั้ น เ พ่ือให เปนการปฏิบั ติ ให เปน ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                       
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๔๓  ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจาย                      
ในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้ งจายเปนรายการใหม ให เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น                    
กระผมในฐานะผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทนปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ี
นายกอบต.ยางโทน จึงมีความจําเปนท่ีจะขอเสนอญัตติพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจายไปตั้งจายรายการใหม ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๔ ตอท่ีประชุมสภาอบต.              

นายบุญชูฯ ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามญัตติการโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ประธานสภาอบต.         งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๔ ตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ขอเชิญครับ 

หากไมมีขออภิปรายและเปนเวลาอันพอสมควรแลว กระผมขอมติท่ีประชุม  
 



/-๑๑-หากสมาชิก... 
- ๑๑ - 

 หากสมาชิกทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณไปตั้ งจายเปนรายการใหม              
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๔ ตามท่ีปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. 
เสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๔ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.) 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุมเรื่องใหโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม ประจําป
ประธานสภาอบต.ฯ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๔ ท่ีประชุมมีมติ 

มติเห็นชอบ   ๑๔ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง (ประธานสภาอบต.) 
นายวิเชียรฯ ผอ.กองชาง เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รักษาราชการแทนปลัดอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน ปลัดอบต.  
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ปฏิบัติหนาที่นายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.ท่ีมีมติเห็นชอบให

โอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมในขอบัญญัติตามงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๔ ซ่ึงกระผมจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ดังกลาว ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบในวงเงินและคุณลักษณะท่ีไดรับอนุมัต ิ        
จากท่ีประชุมสภาอบต. ท้ังนี้จะรักษาประโยชนและใหเกิดความคุมคาตอราชการ                
ในภารกิจองคการบริหารสวนตําบลยางโทน เปนสําคัญครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑  ประชาสัมพันธการแจกเจลแอลกอฮอลสําหรับประชาชนตําบลยางโทน  
นายบุญชูฯ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางโทนไดรับเจลแอลกอฮอลจากองคการ-
ประธานสภาอบต.ฯ บริหารสวนจังหวัดลพบุรีเพื่อนํามาแจกจายใหแกประชาชนตําบลยางโทนทุก
   ครัวเรือน ครัวเรือนละ ๑ ขวด ตอนนี้ยังมีครัวเรือนท่ียังไมไดมารับเจลแอลกอฮอล 
   จึงขอฝากสมาชิกสภาอบต.ใหประชาสัมพันธใหครัวเรือนใดที่ยังไมไดรับเจล
   แอลกอฮอล ขอใหมาติดตอรับไดท่ีสํานักงานปลัดอบต.ภายในอาทิตยนี้ครับ 
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑  ประชาสัมมพันธการชวยเหลือดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต            

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชน         
ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นายรัฐพงศฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจ ายเ พ่ือชวยเหลือประชาชน                             
ผอ.สวัสดิการสังคม ตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
   ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ “การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายความวาการ
   สงเสริมหรือชวยเหลือบุคคลใหสามารถเขาถึงปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต                    
   ไดอยางปกติสุขในสังคม หรือการสงเสริมพัฒนาบุคคลใหมีความรู สามารถนําไปใช
   ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน หรือผูท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ 
   ตามมติคณะรัฐมนตรี สําหรับหลักเกณฑการชวยเหลือ การชวยเหลือดานการ
   สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  



/-๑๒-ใหองคกรปกครอง... 
- ๑๒ - 

   ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาใชจายงบประมาณชวยเหลือประชาชน           
   ตามหลักเกณฑของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมน ุษย               
   โดยอนุโลม จึงขอใหสมาชิกสภาอบต.ยางโทนสํารวจบุคคลผูยากไร ผูดอยโอกาส   
   ผูไรท่ีพ่ึง หรือผูท่ีไมสามารถเขาถึงปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข         
   ในสังคมในพ้ืนท่ีตําบลยางโทนใหทางกองสวัสดิการทราบเพ่ือจะไดนําเรื่องใหทาง
   คณะกรรมการฯพิจารณาตามระเบียบดังกลาวครับ 
มตท่ีิประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับทราบ   
นายบุญชูฯ  มีทานใดเสนอวาระอ่ืนๆ ตอท่ีประชุมอีกหรือไมครับ หากไมมีทานใดเสนอวาระอ่ืนๆ  
ประธานสภาอบต. ตอท่ีประชุม กระผมขอขอบคุณทุกทานท่ี เข าประชุมโดยพรอมเพรียงกัน                    

และบัดนี้สภาอบต.ไดประชุมครบตามวาระท่ีจัดลําดับไวเปนท่ีเรียบรอย กระผมขอ
ปดการประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
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