
 
 

 

 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

วันศุกรท่ี ๑๔ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
สภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 

อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี 
 



 

- ๑ - 
 

รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม คร้ังที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๓ 
วันศุกรที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
.................................................. 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ผูมาประชุม 
๑. นายบุญช ู  สงวนทรัพย  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๒. นายมานพ  อ่ิมชื่น   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑ 
๓. นางสมใจ  จันทรัตน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑ 
๔. นายธัญเกียรติ์  กลอมวงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๒ 
๕. นายธวชั  ทองออน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๓ 
๖. นายเจน  โพธิ์วัด   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๔ 
๗. นายรุงโรจน  ทับปรีดา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๔ 
๘. นายไพโรจน  โพธิ์ทิม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๕ 
๙. นางจีราภรณ  หลอทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๕ 
๑๐. นางเฉลียว  โมหมุน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๖ 
๑๑. นายคมจักร  สัมโมทย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๖ 
๑๒. นางศศิธร  เพชรหิน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๗ 
๑๓. นางสาวจําปา   ออนละมัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๘ 
๑๔. นางสาวดลฤทัย จั่นรักษ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๘ 
๑๕. นายบญัญัติ  คงมี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๙ 
๑๖. นายสมพิศ  ผลหมู   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑๐ 
๑๗. นายเฉลิม  มุงชนะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑๐ 
ผูไมมาประชุม 
๑. นายสมยศ  ตโมพุทศิริ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๒. นายไพศาล  โพธิ์ปรก   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี  ๙ 
ผูเขาฟงการประชุม 
หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และผูท่ีไดรับอนุญาต 
๑. นายวัฒนากร  กลางชาติ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๒. นางปฏิกาญจน วงษสมบัติ  หัวหนาสํานักปลัด อบต. 
๓. นางณัฏฐภรณ  ปทมโรจน  ผูอํานวยการกองคลัง 
๔. นายรัฐพงศ  กินจําปา   ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๕. นางสาวนิศารัตน มนตรี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 

/-๒-เริ่มประชุม... 
 



 

- ๒ - 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 

  เ ม่ือ ท่ีประชุมพรอมแลว นายบุญชู   สงวนทรัพย   ประธานสภาองคการบริหาร -                     
สวนตําบลยางโทน เปนประธานการประชุม โดยมีนายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดนับองคประชุม ปรากฏวามีสมาชิกสภา        
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน เขาประชุมจํานวน ๑๗ คน และไมมาประชุม จํานวน ๒ 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 ประธานการประชุมไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต
ไหวพระเพ่ือเปนสิริมงคล และมอบหมายใหนายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล              
ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน อานประกาศเรียกประชุมประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี ๒ ประจาํป ๒๕๖๓ และประธานสภาอบต.ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายบุญชู สงวนทรัพย  เรียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ประธานสภาอบต.  วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
   ครั้งท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดระหวาง วันท่ี ๑ – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
   เนื่องจากสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน มีความจําเปนจะตองประชุม
   พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 
   ตามท่ีผูบริหารเสนอญัตติขอความเห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
   ให เปน ไปตามระเบี ยบวิ ธี การงบประมาณ ซ่ึ งต อง เสนอตอสภาทอง ถ่ิน                      
   ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม และพิจารณาญัตติผูบริหารในวาระตางๆ ตามเอกสาร
   ระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแจกจายใหกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   ญัตติสภาอบต.ฯรับรองรายงานการประชุม 
นายบุญชูฯ รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนสมัยสามัญ สมัยท่ีสาม 
ประธานสภาอบต. ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือวันพุธท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการ      

ตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบเปนท่ีเรียบรอยแลว ขอเชิญ ทานสมาชิกฯ 
   ไดตรวจสอบรายงานการประชุมดังกลาวอีกครั้ง โดยกระผมขอมอบหมายให     
   นายวัฒนากร กลางชาติ เลขานุการสภาฯสรุปรายงานการประชุมดังกลาวตอท่ีประชุม 
นายวัฒนากรฯ  สรุปรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓ 
เลขานุการสภาฯ  ตอท่ีประชุม  
นายบุญชูฯ                  หากมีขอผิดพลาด หรือขอความใดท่ีไม ถูกตอง โปรดแจงตอท่ีประชุมครับ
ประธานสภาอบต. หากไมมี กระผมขอมติท่ีประชุมครับ หากสมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงาน             
   การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี ๑ 
   ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓  เม่ือวันพุธท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โปรดยกมือข้ึนครับ 
 

/-๓- ท่ีประชุม... 



 

- ๓ - 
ท่ีประชุม ลงคะแนนมตเิห็นชอบ ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ท่ีประชุมมีมต ิ
ประธานสภาอบต.ฯ เห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง 

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

ลําดับถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   ญัตติสภาอบต.ฯ  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน
ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

นายบุญชูฯ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี ๑  
ประธานสภาอบต. ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ เ ม่ือวันพุธท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได กําหนดใหแตงตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบดวย 
 ๑.นายมานพ   อ่ิมชื่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑ 

๒.นายคมจักร  สัมโมทย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๖ 
๓.นายบัญญัติ   คงมี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๙ 
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการแปรญญัติไดประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ พรอมท้ังท่ีประชุมสภาฯ                     
ไดกําหนดระยะเวลารับคําแปรญญัตติไวตั้งแตวันท่ี ๕ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓               
และไดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ กระผมขอเชิญใหประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติไดแถลงผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ตอท่ีประชุมสภาฯแหงนี้ได
รับทราบครบั  

นายมานพ อ่ิมชื่น เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมาชิกสภาองคการบริหาร- 
ประธานคณะกก.ฯ สวนตําบลยางโทนท่ีเคารพทุกทาน กระผมนายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาอบต.ฯ             

หมูท่ี ๑ ในฐานะท่ีกระผมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ จึงขอแถลงผลการแปรญัตติ ดังนี้ 

 - ตามท่ีสภาอบต.ฯไดกําหนดใหมีการสงคําแปรญัตติใหกับคณะกรรมการแปรญัตติ             
รางขอบัญญัติงบประมาณฯ ณ หองประชุมสภาอบต.ยางโทน ดังนี้ 

 ๑. วันพุธท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ๒. วันพฤหัสบดีท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๓. วันศุกรท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 ๔. วันจันทรท่ี ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

รวมเปนเวลายี่สิบหกชั่วโมงครึ่ง ตลอดเวลารับคําแปรญัตติ ไมมีสมาชิกสภาทานใด
เสนอขอแปรญัตติรางขอบัญญัติฯแตอยางใด  

/-๔- คณะกรรมการ... 



 

- ๔ - 
คณะกรรมการแปรญัตติทุกทานจึงไดประชุมรวมกันพิจารณารางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยพิจารณาเปนรายขอ    
แตละหนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน                       
พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๔ งบประมาณ ขอ ๕๙ 
กําหนดวา การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะกระทําไดเฉพาะการ                    
ขอลดรายจาย หรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจาย และตองมีจํานวน                      
สมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ ขอ ๖๐ กําหนดวาหามไมให
แปรญัตติรายจายข้ึนใหม หรือเพ่ิมเติมรายจาย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงคของ
จํานวนเ งินท่ีขออนุ มัติจ าย เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทอง ถ่ิน           
หรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ไดรวมกันประชุมพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ปรากฏวาไมมี
ผูใดแปรญัตติ คณะกรรมการฯไดพิจารณาแลวเห็นชอบทุกประการ ไมมีการแกไข
สวนใดสวนหนึ่ง เห็นชอบตามรางเดิมแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ท่ีคณะผูบริหารเสนอมาทุกประการ 

ท่ีประชุม มีมติรับทราบคําแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติท่ีสภาแตงตั้งข้ึน 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ญัตติผูบริหารเสนอ เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําป ๒๕๖๔  
วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตต ิ

นายบุญชูฯ ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติไดทํารายงานยื่นใหกระผม เนื่องจากไมมีผูใด 
ประธานสภาอบต. ยื่นแปรญัตติ ตามคําแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติวาไมมีสมาชิกทานใด                       

มาแปรญัตติ และมติ ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นชอบกับรางเดิม                    
จะมีสมาชิกทานใดอภิปรายหรือซักถามหรือไมอยางใด เรียนเชิญครับ หากไมมี
กระผมจะขอมติ ท่ีประชุม วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตติ เ ก่ียวกับรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ และกอนการลงมติขอความเห็นชอบ                            
ขอใหทางเลขานุการสภาฯตรวจสอบวามีสมาชิกสภาฯ อยูในท่ีประชุมครบจํานวน
เปนองคประชุมหรือไม  ถ า มีสมาชิกสภาฯอยู ใน ท่ีประชุม ไมครบจํ านวน                        
เปนองคประชุม จะทําการลงมติเรื่องใดๆ ไมได 

ท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
นายวัฒนากรฯ  ไดดําเนินการตรวจสอบแลว ขณะนี้เวลา ๑๐.๓๐ น. มีสมาชิกสภาฯ อยูใน
เลขานุการฯ  หองประชุมจาํนวน ๑๗ คน ครบเปนองคประชุม 
นายบุญชูฯ  สมาชิกทานใดเห็นชอบใหคงตามรางเดิม รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีผูบริหารเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม ลงคะแนนมติเห็นชอบ  ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี  
 งดออกเสียง    ๑ เสียง 
 
 

/-๕– นายบุญชู... 



 

- ๕ - 
 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุม เรื่อง ข้ันแปรญัตติ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
ประธานสภาอบต.ฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบใหคงรางเดิมโดยไมมีการแปรญัตติ 
 มีมติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี  
 งดออกเสียง    ๑ เสียง 

วาระท่ี ๓ ข้ันลงมต ิ
นายบุญชูฯ หากไมมีผูใดสอบถามหรือซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมแลว วาระตอไปจะเปน       
ประธานสภาอบต. วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ จะไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติ              

ใหมีการอภิปรายถามีเหตุอันสมควร ตามขอบังคับ ๕๒ แตท้ังนี้ ไมมีเหตุอันสมควร              
ท่ีตองอภิปราย และในการพิจารณาวาระนี้ ให ท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวา                     
จะ ให ต รา เป นข อบัญญัติ ห รื อ ไม  และก อนการล งมติ ขอคว าม เห็ นชอบ                            
ขอใหทางเลขานุการสภาฯตรวจสอบวามีสมาชิกสภาฯ อยูในท่ีประชุมครบจํานวน
เปนองคประชุมหรือไม  ถ า มีสมาชิกสภาฯอยู ใน ท่ีประชุม ไมครบจํ านวน                        
เปนองคประชุม จะทําการลงมติเรื่องใดๆ ไมได 

ท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
นายวัฒนากรฯ  ไดดําเนินการตรวจสอบแลว ขณะนี้เวลา ๑๐.๔๐ น. มีสมาชิกสภาฯ อยูใน
เลขานุการฯ  หองประชุมจํานวน ๑๗ คน ครบเปนองคประชุม 
นายบุญชูฯ  ตอไปจะเปนวาระการลงมติเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ประธานสภาอบต. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสมาชิกสภาฯทานใดเห็นชอบ ใหตราเปนขอบัญญัติ
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอใหยกมือข้ึน 
ท่ีประชุม ลงคะแนนมติ เห็นชอบ .๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี  
 งดออกเสียง    ๑ เสียง 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุม เรื่อง ข้ันลงมติ ท่ีประชุมมีมติ 
ประธานสภาอบต.ฯ เห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติฯ ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ    ไมมี 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง 

ท่ีประชุม มีมติ เห็นชอบเปนเอกฉันท กับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป                    
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระท่ี ๓ ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป                
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตอไป 

นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ปลัดอบต.  ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ          
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. สมาชิกสภาอบต.ท่ีมีมติเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ 

ให ต รา เป นข อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ ายประจําป  ๒๕๖๔  ซึ ่ง กระผม                     
จะดําเนินการตามระเบียบฯ เพื่อใหเปนประโยชนแกประชาชนและกอให             
เกิดการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ตอไปครับ  

 
 

/-๖– ระเบียบวาระท่ี ๖... 



 

- ๖ - 
ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญชูฯ  มีสมาชิกสภาอบต.ทานใดตองการเสนอวาระอ่ืนๆ ตอท่ีประชุมหรือไมครับ 
ประธานสภาอบต. หากมีขอเชิญนําเสนอตอท่ีประชุมครับ 
นายวัฒนากรฯ  เนื่องดวยขณะนี้ประเทศไทยอยูในชวงฤดูฝน และสถานการณในชวงนี้ตําบลยางโทน
ปลัด ปฎิบัติหนาท่ีนายก มีฝนตกเกือบทั้งอาทิตย ซึ่งสงผลกระทบทําใหถนนบางสายทางเกิดการชํารุด
   เสียหายจากการทรุดตัวของดิน จึงขอแจงสมาชิกสภาอบต.ทุกทาน ใหชวยกันสํารวจ
   ถนนในพ้ืนท่ีของทานวาเกิดการชํารุดเสียหายหรือไม หากมีการชํารุดเสียหายใหมา
   ยื่นคํารองท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางโทน เพ่ือจะไดทําการสํารวจ ตรวจสอบ 
   และแกไขปญหากันตอไป 
ท่ีประชุม รับทราบ 
นายบุญชูฯ  หากไมมีทานใดเสนอวาระอ่ืนๆ ตอท่ีประชุม กระผมขอขอบคุณทุกทานท่ีเขาประชุม 
ประธานสภาอบต. โดยพรอมเพรียงกัน และบัดนี้สภาอบต.ไดประชุมครบตามวาระท่ีจัดลําดับไว                 

เปนท่ีเรยีบรอย กระผมขอปดการประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น. 
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