
 
   

 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
 

 
 
 
 

วันพุธที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 
 
 
 

 
โดย 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 



 
- ๑ - 

 

รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
วันพุธที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
.................................................. 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ผู้มาประชุม 
๑. นายบุญช ู  สงวนทรัพย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
๒. นายมานพ  อ่ิมชื่น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑ 
๓. นางสมใจ  จันทรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑ 
๔. นายธัญเกียรติ์  กล่อมวงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๒ 
๕. นายธวชั  ทองอ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๓ 
๖. นายรุ่งโรจน ์  ทับปรีดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๔ 
๗. นายไพโรจน์  โพธิ์ทิม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๕ 
๘. นางจีราภรณ์  หล่อทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๕ 
๙. นางเฉลียว  โม้หมุน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๖ 
๑๐. นายคมจักร  สัมโมทย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๖ 
๑๑. นางศศิธร  เพชรหิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๗ 
๑๒. นางสาวจ าปา   อ่อนละมัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๘ 
๑๓. นางสาวดลฤทัย จั่นรักษ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๘ 
๑๔. นายบัญญัติ  คงมี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๙ 
๑๕. นายสมพิศ  ผลหมู่   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑๐ 
๑๖. นายเฉลิม  มุ่งชนะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑๐ 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสมยศ  ตโมพุทศิริ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
๒. นายเจน  โพธิ์วัด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๔ 
 
ผู้เข้าฟังการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน และผู้ที่ได้รับอนุญาต 
๑. นายวัฒนากร  กลางชาติ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ 
๒. นายวิเชียร  บุตรวงษ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓. นางสาวนิศารัตน์ มนตร ี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

/-๒-เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  เมื่ อที่ ประชุมพร้อมแล้ว นายบุญชู   สงวนทรัพย์   ประธานสภาองค์การบริหาร -                     
ส่วนต าบลยางโทน เป็นประธานการประชุม โดยมีนายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ได้นับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภา        
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน เข้าประชุมจ านวน ๑๖ คน และไม่มาประชุม จ านวน ๒ คน ครบองค์ประชุม 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ 
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๕ ประธานสภาอบต.จึงเปิดการประชุมสภาอบต. โดยมีผู้เข้ารับฟังการประชุม (หัวหน้าส่วน-
ราชการและผู้ที่ได้รับอนุญาต) จ านวน ๓ คน ประธานการประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์
ไหว้พระเพ่ือเป็นสิริมงคล และมอบหมายให้นายวัฒนากร กลางชาติ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล              
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ่านประกาศเรียกประชุมประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๔ และประธานสภาอบต.ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญชู สงวนทรัพย์  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ประธานสภาอบต.  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่  ๓ 
   ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าหนดระหว่าง วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
   เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน มีความจ าเป็นจะต้องประชุม
   พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕
   ตามท่ีผู้บริหารเสนอญัตติขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
   ให้ เป็ น ไปตามระเบี ยบวิธี ก ารงบประมาณ  ซึ่ งต้ อ งเสนอต่ อสภาท้ องถิ่ น                      
   ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม และพิจารณาญัตติผู้บริหารในวาระต่างๆ ตามเอกสาร
   ระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   ญัตติสภาอบต.ฯรับรองรายงานการประชุม 
นายบุญชูฯ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนสมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ประธานสภาอบต. ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการ      

ตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญ ท่านสมาชิกฯ 
   ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวอีกครั้ง โดยกระผมขอมอบหมายให้     
   นายวัฒนากร กลางชาติ เลขานุการสภาฯสรุปรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุม 
นายวัฒนากรฯ  สรุปรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
เลขานุการสภาฯ  ต่อที่ประชุม  
นายบุญชูฯ                  หากมีข้อผิดพลาด หรือข้อความใดที่ ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งต่อที่ประชุมครับ
ประธานสภาอบต. หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน             
   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ 
   ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

/-๓- ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม ลงคะแนนมตเิห็นชอบ ๑๕ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นายบุญชูฯ  สรุปมติที่ประชุม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ที่ประชุมมีมต ิ
ประธานสภาอบต.ฯ เห็นชอบ   ๑๕ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นายบุญชูฯ การยื่นกระทู้ถามท่ัวไปและกระทู้ถามด่วนให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน-      
ประธานสภาอบต. สภาอบต.ฯ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เตรียมการตอบกระทู้ หากไม่มี 
 ท่านสมาชิกฯ ท่านใดยื่นกระทู้ถาม กระผมขอด าเนินการประชุมในระเบียบวาระ                  

ล าดับถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   ญัตติสภาอบต.ฯ  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน
ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายบุญชูฯ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑  
ประธานสภาอบต. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ก าหนดให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 
 ๑.นายมานพ   อ่ิมชื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑ 

๒.นายบัญญัติ   คงม ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๙ 
๓.นายสมพิศ    ผลหมู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑๐ 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญญัติได้ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ  พร้อมทั้ งที่ประชุมสภาฯ                     
ได้ก าหนดระยะเวลารับค าแปรญญัตติไว้ตั้งแต่วันที่  ๓ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔               
และได้ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ กระผมขอเชิญให้ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ได้
รับทราบครับ  

นายมานพ อ่ิมชื่น เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน สมาชิกสภาองค์การบริหาร- 
ประธานคณะกรรมการ.ฯ ส่วนต าบลยางโทนที่เคารพทุกท่าน กระผมนายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาอบต.ฯ             

หมู่ที่  ๑ ในฐานะที่กระผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอแถลงผลการแปรญัตติ ดังนี้ 

 - ตามที่สภาอบต.ฯได้ก าหนดให้มีการส่งค าแปรญัตติให้กับคณะกรรมการแปรญัตติ             
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ณ ห้องประชุมสภาอบต.ยางโทน ดังนี้ 

 ๑. วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ๑. วันพุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 ๒. วันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๓. วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  

รวมเป็นเวลายี่สิบหกชั่วโมงครึ่ง ตลอดเวลารับค าแปรญัตติ ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอ 
ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ แต่อย่างใด  

/-๔- คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านจึงได้ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยพิจารณาเป็นรายข้อ    
แต่ละหน้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                       
พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๔ งบประมาณ ข้อ ๕๙ 
ก าหนดว่า การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้ เฉพาะการ                    
ขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวน                      
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ข้อ ๖๐ ก าหนดว่าห้ามไม่ให้
แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ
จ านวนเงินที่ ขออนุมัติจ่ าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น           
หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ได้ร่วมกันประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ใดแปรญัตติ คณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้วเห็นชอบทุกประการ ไม่มีการแก้ไข
ส่วนใดส่วนหนึ่ง เห็นชอบตามร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน
เสนอมาทุกประการ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบค าแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาแต่งตั้งขึ้น 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  ญัตติผู้บริหารเสนอ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี ๒๕๖๕  
วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 

นายบุญชูฯ ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ท ารายงานยื่นให้กระผม เนื่องจากไม่มีผู้ใด 
ประธานสภาอบต. ยื่นแปรญัตติ ตามค าแถลงของคณะกรรมการแปรญัตติว่าไม่มีสมาชิกท่านใด                       

มาแปรญัตติ  และมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  เห็นชอบกับร่างเดิม                    
จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือซักถามหรือไม่อย่างใด เรียนเชิญครับ หากไม่มี
กระผมจะขอมติที่ประชุม  วาระที่  ๒ ขั้นแปรญั ตติ  เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และก่อนการลงมติขอความเห็นชอบ                            
ขอให้ทางเลขานุการสภาฯตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบจ านวน
เป็ นองค์ป ระชุมหรือไม่  ถ้ ามี สมาชิกสภาฯอยู่ ในที่ ป ระชุม ไม่ครบจ านวน                        
เป็นองค์ประชุม จะท าการลงมติเรื่องใดๆ ไม่ได้ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 
นายวัฒนากรฯ  ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขณะนี้เวลา ๐๙.๓๐ น. มีสมาชิกสภาฯ อยู่ใน
เลขานุการฯ  ห้องประชุมจ านวน ๑๖ คน ครบเป็นองค์ประชุม 
นายบุญชูฯ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างเดิม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีผู้บริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม ลงคะแนนมติเห็นชอบ  ๑๕ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี  
 งดออกเสียง    ๑ เสียง 
 

/-๕– นายบุญชู... 



 
- ๕ - 

 
นายบุญชูฯ  สรุปมติที่ประชุม เรื่อง ขั้นแปรญัตต ิร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
ประธานสภาอบต.ฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นชอบให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแปรญัตติ 
 มีมติเห็นชอบ   ๑๕ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี  
 งดออกเสียง    ๑ เสียง 

วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ 
นายบุญชูฯ หากไม่มีผู้ใดสอบถามหรือซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมแล้ว วาระต่อไปจะเป็น        
ประธานสภาอบต. วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ              

ให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ตามข้อบังคับ ๕๒ แต่ทั้งนี้ ไม่มีเหตุอันสมควร              
ที่ต้องอภิปราย และในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่ า                     
จะ ให้ ต ราเป็ น ข้ อบั ญ ญั ติ ห รื อ ไม่  และก่ อนการล งมติ ขอความ เห็ น ชอบ                            
ขอให้ทางเลขานุการสภาฯตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบจ านวน
เป็ นองค์ป ระชุมหรือไม่  ถ้ ามี สมาชิกสภาฯอยู่ ในที่ ป ระชุม ไม่ครบจ านวน                        
เป็นองค์ประชุม จะท าการลงมติเรื่องใดๆ ไม่ได ้

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 
นายวัฒนากรฯ  ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขณะนี้เวลา ๐๙.๔๐ น. มีสมาชิกสภาฯ อยู่ใน
เลขานุการฯ  ห้องประชุมจ านวน ๑๖ คน ครบเป็นองค์ประชุม 
นายบุญชูฯ  ต่อไปจะเป็นวาระการลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ประธานสภาอบต. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม ลงคะแนนมติ เห็นชอบ .๑๕ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี  
 งดออกเสียง    ๑ เสียง 
นายบุญชูฯ  สรุปมติที่ประชุม เรื่อง ขั้นลงมติ ที่ประชุมมีมติ 
ประธานสภาอบต.ฯ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ๑๕ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
 งดออกเสียง     ๑ เสียง 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ กับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระ
ที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 

นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดอบต.  ที่เคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ          
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. สมาชิกสภาอบต.ที่มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕

ให ้ต ราเป ็นข ้อบ ัญ ญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่ายประจ าป ี ๒๕๖ ๕  ซึ ่งก ระผม                     
จะด าเนินการตามระเบียบฯ เพื ่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและก่อให้             
เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ต่อไปครับ  

 
 

/-๖– ระเบียบวาระที่ ๖... 
 



 
- ๖ – 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญชูฯ  มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดต้องการเสนอวาระอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาอบต. หากมีขอเชิญน าเสนอต่อที่ประชุมครับ 
นายบุญชูฯ  หากไม่มีท่านใดเสนอวาระอ่ืนๆ ต่อที่ประชุม กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุม 
ประธานสภาอบต. โดยพร้อมเพรียงกัน และบัดนี้สภาอบต.ได้ประชุมครบตามวาระที่จัดล าดับไว้                  

เป็นที่เรียบร้อย กระผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


