
 

 
 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครัง้ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
 
 

 
 
 

วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลยางโทน 
 
 
 

 

โดย 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุร ี
 



 
- ๑ - 

 
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที ่๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ 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. นายธวชั  ทองอ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๓ 
๕. นายรุ่งโรจน ์  ทับปรีดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๔ 
๖. นายเจน  โพธิ์วัด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๔ 
๗. นายไพโรจน์  โพธิ์ทิม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๕ 
๘. นางจีราภรณ์  หล่อทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๕ 
๙. นายคมจักร  สัมโมทย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๖ 
๑๐. นางเฉลียว  โม้หมุน   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  ผลหมู ่   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑๐ 
๑๖. นายเฉลิม  มุ่งชนะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑๐ 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสมยศ  ตโมพุทศิริ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
๒. นายธัญเกียรติ์  กล่อมวงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๒ 
ผู้เข้าฟังการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนและผู้ที่ได้รับอนุญาต 
๑. นายวัฒนากร  กลางชาติ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ 
๒. นายวิเชียร  บุตรวงษ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓. นางสาวนิศารัตน์ มนตรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 

/-๒-เริ่มประชุม... 



 
 

- ๒ - 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
  เมื่ อที่ ประชุมพร้อมแล้ว นายบุญชู   สงวนทรัพย์   ประธานสภาองค์การบริหาร -                     
ส่วนต าบลยางโทน เป็นประธานการประชุม โดยมีนายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต 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              
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ่านประกาศเรียกประชุมประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ และประธานสภาอบต.ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญชู สงวนทรัพย์  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ประธานสภาอบต.  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่สอง
   ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าหนดระหว่าง วันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
   ส าหรับระเบียบวาระต่างๆ ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่ได้ แจกจ่าย  
   ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   ญัตติสภาอบต.ฯรับรองรายงานการประชุม 
นายบุญชูฯ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประธานสภาอบต. ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญ ท่านสมาชิกฯ
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวอีกครั้ง  โดยกระผมขอมอบหมายให้       
นายวัฒนากร กลางชาติ เลขานุการสภาฯสรุปรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุม 

นายวัฒนากรฯ  สรุปรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
เลขานุการสภาฯ  ต่อที่ประชุม  
นายบุญชูฯ                  หากมีข้อผิดพลาด หรือข้อความใดที่ ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งต่อที่ประชุมครับ
ประธานสภาอบต. หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน             
   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ ๑
   ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๖๗๔ โปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม ลงคะแนนมตเิห็นชอบ ๑๕ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
 

/-๓- ที่ประชุม... 



 
- ๓ – 

 
นายบญุชูฯ  สรุปมติที่ประชุม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ที่ประชุมมีมติ 
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 สภาอบต.ยังไม่มีเรื่องท่ีให้คณะกรรมการที่สภาอบต.พิจารณาในขณะนี้ กระผมขอ- 
ประธานสภาอบต. ด าเนินการประชุมในระเบียบวาระล าดับถัดไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ ญัตติผู้บริหารเสนอเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
นายบุญชูฯ ตามที่ผู้บริหารเสนอยื่นญัตติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาอบต. (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญผู้บริหาร

เสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลครับ 
นายวัฒนากร กลางชาติ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ที่เคารพ กระผมในฐานะ ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ยางโทน ขอเสนอ 
 ญัตติเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภาอบต.โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

 หลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๒  

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ .ศ .๒ ๕๖๑ -๒๕๖๕ ) เพ่ื อ ใช้ เป็ นแนวทางพั ฒ นาท้ องถิ่ น ต าบลยางโทน                        
ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน   
พ.ศ. ๒๕๖๒  อาศัยอ านาจตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓                     
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม                 
และงบประมาณ จากเงินสะสม ใน ช่ ว งขอ งแผน นั้ น  รวมทั้ งว างแน วท าง                    
เพ่ื อให้ มี การปฏิ บั ติ  ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒ นาที่ ก าหนด                   
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น 

/-๔- เนื่องจาก... 



 
- ๔ - 

  เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางด้านการพัฒนา ด้านการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน และความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรม    
ให้ ส อด ค ล้ อ งกั บ ข้ อ เท็ จ จ ริ งแ ล ะส ถ าน ก ารณ์ ปั จ จุ บั น เ พ่ื อ ด า เนิ น ก าร                   
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน     
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.๒๕๔๘          
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน    
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เปลี่ยนแปลง                 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่น              
ตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ได้ด าเนินการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
  องค์ การบริหารส่ วนต าบลยางโทน จึ งได้ จั ดท าแผนพัฒนาท้ องถิ่ น           
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ขึ้น 
เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป  ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ .ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) ครั้ งที่  ๒ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในครั้ งนี้                 
จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นส าคัญ 
(รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง           
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ กระผมในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.จึงขอเสนอ    
ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  ที่ประชุมสภาอบต.เพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
 (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกอบต.ยางโทน     
 ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้ ง
ที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้าย)  

นายบุญชูฯ  ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามญัตติร่างแผนฯ ต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.  
ประธานสภาอบต. ขอเชิญครับ 
นายบุญชูฯ หากไม่มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดมีข้ออภิปราย กระผมขอมติที่ประชุมครับ   
ประธานสภาอบต. หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕)                 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ปลัดอบต.ปฏิบัติ
หน้าที่นายกอบต.เสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
/-๕- มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ   ๑๕ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง 
นายบุญชูฯ  สรุปมติที่ประชุม ญัตติผู้บริหารเสนอ เรื่อง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภาอบต.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติ   

มีมติเห็นชอบ   ๑๕ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
  งดออกเสียง    ๑ เสียง 
นายวัฒนากร กลางชาติ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ที่เคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ 

สมาชิกสภาอบต.ที่มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งกระผมจะด าเนินการ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวตามระเบียบ เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางใน
จัดท างบประมาณ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนต่อไปครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ญัตติผู้บริหารเสนอเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายบุญชูฯ ตามที่ผู้บริหารเสนอยื่นญัตติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาอบต. (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญผู้บริหารเสนอ

ญัตติดังกล่าวต่อสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลครับ  
นายวัฒนากร กลางชาติ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ที่เคารพ กระผมในฐานะ ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ยางโทนขอเสนอญัตติ 
 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) เพิ่มเติม ครั้งที ่ ๒ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อที ่ประชุมสภาอบต.โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒  

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาท้องถิ่นต าบลยางโทน                        
ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน   
พ.ศ. ๒๕๖๒  อาศัยอ านาจตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓                     
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น                   
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม    
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นั้น 
 

/-๖-เนื่องจาก... 
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 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน มีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ ปัจจุบัน                    
ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ให้สามารถพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน        
ให้ ดี และมี ป ระสิ ทธิภ าพมากขึ้ น  ทางองค์ การบริหารส่ วนต าบลยางโทน                     
ได้ด าเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเมื ่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และได้น า
โครงการเหล่านั ้นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพิ ่มเติม ครั ้งที ่  ๒/๒๕๖๔              
ซึ่งก็จะได้โครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง และอีกท้ังยังมี
โครงการที่เพ่ิมเติมเข้ามาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วย  
โดยถือปฏิบัติตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑    
ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการต่อไปนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความ
จ าเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วย 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นี้ขึ้น 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน             
ซึ่งหวังว่าการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กร 
(รายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม           
ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) กระผมในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.
จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)               
เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมสภาอบต.เพ่ือโปรด
พิจารณา (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้า ที ่นายกอบต.ยางโทน    
 ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้าย)  

นายบุญชูฯ  ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามญัตติร่างแผนฯ ต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. 
ประธานสภาอบต. ขอเชิญครับ 
นายบุญชูฯ หากไม่มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดมีข้ออภิปราย กระผมขอมติที่ประชุมครับ   
ประธานสภาอบต. หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 

ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามที่ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.
เสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๕ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง 

/-๗- นายบุญชู... 
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นายบุญชูฯ สรุปมติที่ประชุมเรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม  
ประธานสภาอบต.ฯ ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ประชุมมีมติ 

เห็นชอบ   ๑๕ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
   งดออกเสียง    ๑ เสียง 
นายวัฒนากร กลางชาติ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. ที่เคารพ กระผมในฐานะปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ยางโทน ขอขอบคุณ  
 สมาชิกสภาอบต.ที่มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

เพ่ิมเติม ครั้งที่  ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งกระผมจะด าเนินการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวตามระเบียบ เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางใน
จัดท างบประมาณการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนต่อไปครับ  

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

เป็นที่เรียบร้อย กระผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


