
 
 

 

 
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

วันพุธท่ี ๔ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
สภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 

อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี 
 



 

- ๑ - 
 

รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ คร้ังที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ผูมาประชุม 
๑. นายบุญช ู  สงวนทรัพย  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๒. นายสมยศ  ตโมพุทศิริ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๓. นายมานพ  อ่ิมชื่น   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. นายบัญญัติ  คงมี   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๙ 
๑๖. นายสมพิศ  ผลหมู   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑๐ 
๑๗. นายเฉลิม  มุงชนะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑๐ 
ผูไมมาประชุม 
๑. นางสมใจ  จันทรัตน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน หมูท่ี ๑ 
ผูเขาฟงการประชุม 
หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และผูท่ีไดรับอนุญาต 
๑. นายวัฒนากร  กลางชาติ  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 
๒. นายวิเชียร  บุตรวงษ   ผูอํานวยการกองชาง 
๓. นางณัฏฐภรณ  ปทมโรจน  ผูอํานวยการกองคลัง 
๔. นางสาวนิศารัตน มนตรี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 

/-๒-เริ่มประชุม... 
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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 ๑ 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 ๔ คน ประธานการประชุมไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต
ไหวพระเพ่ือเปนสิริมงคล และมอบหมายใหนายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล              
ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน อานประกาศเรียกประชุมประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยท่ีสี่ ครั้งท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๓ และประธานสภาอบต.ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายบุญชู สงวนทรัพย  เรียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน และผูเขารวมประชุมทุกทาน
ประธานสภาอบต.  วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ 
   ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดระหวาง วันท่ี ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
   สําหรับระเบียบวาระตางๆ ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแจกจาย  
   ใหกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ท่ีประชุม  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   ญัตติสภาอบต.ฯรับรองรายงานการประชุม 
นายบุญชูฯ รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนสมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง 
ประธานสภาอบต. ครั้งท่ี ๒ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือวันจันทรท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการ      

ตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจสอบเปนท่ีเรียบรอยแลว ขอเชิญ ทานสมาชิกฯ 
   ไดตรวจสอบรายงานการประชุมดังกลาวอีกครั้ง โดยกระผมขอมอบหมายให     
   นายวัฒนากร กลางชาติ เลขานุการสภาฯสรุปรายงานการประชุมดังกลาวตอท่ีประชุม 
นายวัฒนากรฯ  สรุปรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๓ 
เลขานุการสภาฯ  ตอท่ีประชุม  
นายบุญชูฯ                  หากมีขอผิดพลาด หรือขอความใดท่ีไม ถูกตอง โปรดแจงตอท่ีประชุมครับ
ประธานสภาอบต. หากไมมี กระผมขอมติท่ีประชุมครับ หากสมาชิกทานใดเห็นชอบรับรองรายงาน             
   การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี ๒
   ประจําป พ.ศ.๒๕๖๓  เม่ือวันจันทรท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือข้ึนครับ 
ท่ีประชุม ลงคะแนนมตเิห็นชอบ ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
 

/-๓- ท่ีประชุม... 
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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 สภาอบต.ยังไมมีเรื่องท่ีใหคณะกรรมการท่ีสภาอบต.พิจารณาในขณะนี้ กระผมขอ- 
ประธานสภาอบต. ดําเนินการประชุมในระเบียบวาระลําดับถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ญัตติผูบริหารเสนอ เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายบุญชูฯ  ญัตติผูบริหารเสนอ เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประธานสภาอบต. องคการบริหารสวนตําบลยางโทน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญนายก
   องคการบริหารสวนตําบลยางโทนชี้แจงรายละเอียดใหสภาฯทราบครับ 
นายวัฒนากร กลางชาติ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอเสนอญัตติ
   ตอที่ประชุมสภาอบต.เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓    
   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 

/-๔-เหตุผล... 
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       เหตุผล 

องคการบริหารสวนตําบลยางโทนไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
เปนท่ีเรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไดดําเนินการติดตาม
ประเมินผลเปนท่ีเรียบรอยแลว และไดรายงานผลพรอมเสนอความเห็นซ่ึงได 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอนายกองคการบริหารสวน-
ตําบลยางโทน นายกองคการบริหารสวนตําบลยางโทนจึงไดเสนอญัตติดังกลาว          
ต อสภาองค กา รบริ หา รส วนตํ าบลยาง โทน เ พ่ื อ รั บทราบและพิจ ารณา                     
กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฎิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน จึงมีความจําเปนท่ีจะ  
ขอเสนอญัตติพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลยางโทน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตอท่ีประชุมสภาอบต.  

   (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน     
   อานรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน          
   ตําบลยางโทน ตามเอกสารแนบทาย) 
นายบุญชูฯ  ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผล
ประธานสภาอบต. แผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ประจําปงบประมาณ        
   พ.ศ.๒๕๖๓ หลังจากอภิปรายสอบถามญัตติดังกลาวตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.      
   หากไมมีขออภิปราย กระผมขอมติท่ีประชุมครับ 
ท่ีประชุม มีมติรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหาร

สวนตําบลยางโทน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ญัตติผูบริหารเสนอเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
นายบุญชูฯ ตามท่ีผูบริหารเสนอยื่นญัตติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประธานสภาอบต. (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญผูบริหาร

เสนอญัตติดังกลาวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลครับ 
นายวัฒนากร กลางชาติ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะ ปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอเสนอ 
 ญัตติเพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง 

ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตอท่ีประชุมสภาอบต.โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

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

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ .ศ .๒๕๖๑ -๒๕๖๕)  เ พ่ื อใช เป นแนวทางพัฒนาท อง ถ่ิ นตํ าบลยางโทน                        
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  

/-๕- เปนกรอบ... 



 

- ๕ - 
 

 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 
  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 วนตํ าบลยางโทน จึ งได จั ดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน           
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ข้ึน 
เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน 
สามารถแกไขปญหาไดทันตอสถานการณในปจจุบัน อีกท้ังใชเปนกรอบ ในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปตอไป  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน      
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้ งท่ี  ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในครั้ งนี้                 
จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ 
(รายละเอียดปรากฏตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง           
ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ กระผมในฐานะปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.จึงขอเสนอญัตติ 
ขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ 
ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔  ท่ีประชุมสภาอบต.เพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
 (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน     
 ชี้แจงรายละเอียดรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้ ง
ท่ี ๑ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบทาย)  

นายบุญชูฯ  ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามญัตติรางแผนฯ ตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. 
ประธานสภาอบต. ขอเชิญครับ 
 
 
 



 

/-๖- นายบุญชู... 
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นายบุญชูฯ หากไมมีสมาชิกสภาอบต.ทานใดมีขออภิปราย กระผมขอมติท่ีประชุมครับ  
ประธานสภาอบต. หากสมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)                 

เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามท่ีปลัดอบต.ปฏิบัติ
หนาท่ีนายกอบต.เสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 

มตท่ีิประชุม  เห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง 
นายบุญชูฯ  สรุปมติท่ีประชุม ญัตติผูบริหารเสนอ เรื่อง เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น  
ประธานสภาอบต.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปล่ียนแปลงครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมต ิ  

มีมติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
  งดออกเสียง    ๑ เสียง 
นายวัฒนากร กลางชาติ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ 

สมาชิกสภาอบต.ท่ีมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงกระผมจะดําเนินการ

ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวตามระเบียบ เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางใน
จัดทํางบประมาณ  การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนตอไปครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ ญัตติผูบริหารเสนอเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายบุญชูฯ ตามท่ีผูบริหารเสนอยื่นญัตติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประธานสภาอบต. (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญผูบริหารเสนอ

ญัตติดังกลาวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลครับ  
นายวัฒนากร กลางชาติ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะ ปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทนขอเสนอญัตติ 
 เพื่อพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตอที่ประชุมสภาอบต.โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

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

ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 
  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   

/-๗- และงบประมาณ... 
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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 
 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 ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ข้ึน 
เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน             
ซ่ึงหวังวาการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งท่ี ๑ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในครั้งนี้จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกร 
(รายละเอียดปรากฏตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม           
ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) กระผมในฐานะปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.
จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)               
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตอท่ีประชุมสภาอบต.เพ่ือโปรด
พิจารณา (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัต ิหนา ที ่นายกอบต.ยางโทน    
 ชี้แจงรายละเอียดรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบทาย)  

นายบุญชูฯ  ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามญัตติรางแผนฯ ตอผูปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. 
ประธานสภาอบต. ขอเชิญครับ 
นายบุญชูฯ หากไมมีสมาชิกสภาอบต.ทานใดมีขออภิปราย กระผมขอมติท่ีประชุมครับ  
ประธานสภาอบต. หากสมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 

ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามท่ีปลัดอบต.ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.
เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง 
 



 

/-๗-นายบุญชูฯ... 
- ๗ - 

นายบุญชูฯ สรุปมติท่ีประชุมเรื่องรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  
ประธานสภาอบต.ฯ ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีประชุมมีมติ 

เห็นชอบ   ๑๖ เสียง 
 ไมเห็นชอบ   ไมมี 
   งดออกเสียง    ๑ เสียง 
นายวัฒนากร กลางชาติ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต. ท่ีเคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหนาท่ีนายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ 
 สมาชิกสภาอบต.ท่ีมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงกระผมจะดําเนินการ
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวตามระเบียบ เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางใน
จัดทํางบประมาณการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนตอไปครับ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญชูฯ  มีสมาชิกสภาอบต.ทานใดตองการเสนอวาระอ่ืนๆ ตอท่ีประชุมหรือไมครับ 
ประธานสภาอบต. หากมีขอเชิญนําเสนอตอท่ีประชุมครับ 
นายบุญชูฯ  หากไมมีทานใดเสนอวาระอ่ืนๆ ตอท่ีประชุม กระผมขอขอบคุณทุกทานท่ีเขาประชุม 
ประธานสภาอบต. โดยพรอมเพรียงกัน และบัดนี้สภาอบต.ไดประชุมครบตามวาระท่ีจัดลําดับไว                 

เปนท่ีเรยีบรอย กระผมขอปดการประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
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