
 
 

 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

 
 

 
 
 
 

วันศุกร์ที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นต าบลยางโทน 
 

 
 
 

โดย 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุร ี
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รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

.................................................. 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ผู้มาประชุม 
๑. นายบุญช ู  สงวนทรัพย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
๒. นายสมยศ  ตโมพุทศิริ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
๓. นางสมใจ  จันทรัตน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑ 
๔. นายมานพ  อ่ิมชื่น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑ 
๕. นายธัญเกียรติ์  กล่อมวงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๒ 
๖. นายธวชั  ทองอ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๓ 
๗. นายรุ่งโรจน ์  ทับปรีดา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๔ 
๘. นายคมจักร  สัมโมทย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๖ 
๙. นางเฉลียว  โม้หมุน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๖ 
๑๐. นางศศิธร  เพชรหิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๗ 
๑๑. นางสาวจ าปา   อ่อนละมัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๘ 
๑๒. นางสาวดลฤทัย จั่นรักษ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๘ 
๑๓. นายบัญญัติ  คงมี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๙ 
๑๔. นายสมพิศ  ผลหมู่   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑๐ 
๑๕. นายเฉลิม  มุ่งชนะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๑๐ 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายเจน  โพธิ์วัด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๔ 
๒. นายไพโรจน์  โพธิ์ทิม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๕ 
๓. นางจีราภรณ์  หล่อทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน หมู่ที่ ๕ 
ผู้เข้าฟังการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน และผู้ที่ได้รับอนุญาต 
๑. นายวัฒนากร  กลางชาติ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ยางโทน 
๒. นางณัฏฐ์ภรณ ์ ปัทมโรจน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๓. นางสาวนิศารัตน์ มนตรี   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 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ได้นับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภา        
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน เข้าประชุมจ านวน ๑๕ คน และไม่มาประชุม จ านวน ๓ 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 สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๔ และประธานสภาอบต.ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายบุญชู สงวนทรัพย์  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ประธานสภาอบต.  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยแรก 
   ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าหนดระหว่าง วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
   ส าหรับระเบียบวาระต่างๆ ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่ได้ แจกจ่าย  
   ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   ญัตติสภาอบต.ฯรับรองรายงานการประชุม 
นายบุญชูฯ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนสมัยสามัญ สมัยที่สี่ 
ประธานสภาอบต. ครั้งที่  ๒ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญ 
ท ่านสมาช ิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวอีกครั้ง  โดยกระผม           
ขอมอบหมายให้นายวัฒนากร กลางชาติ เลขานุการสภาฯสรุปรายงานการประชุม
ดังกล่าวต่อที่ประชุม 

นายวัฒนากรฯ  สรุปรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่  ครั้งที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
เลขานุการสภาฯ  ต่อที่ประชุม  
นายบุญชูฯ                  หากมีข้อผิดพลาด หรือข้อความใดที่ ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งต่อที่ประชุมครับ
ประธานสภาอบต. หากไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน             
   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่สี่   ครั้งที่ ๒
   ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือขึ้นครับ 
ที่ประชุม ลงคะแนนมตเิห็นชอบ ๑๔ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
 

/-๓- ที่ประชุม... 
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นายบุญชูฯ  สรุปมติที่ประชุม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ที่ประชุมมีมติ 
ประธานสภาอบต.ฯ เห็นชอบ   ๑๔ 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 ญัตติสภาอบต.เพื่อพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
   ระยะเวลาและก าหนดวันเริ่มต้นสมัยสามัญประจ าปี ของแต่ละสมัย ประจ าปี ๒๕๖๔
นายบุญชูฯ   อาศัยอ านาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                
ประธานสภาอบต. พ .ศ .๒ ๕ ๓ ๗  แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม จน ถึ ง  (ฉบั บ ที่ ๗ ) พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๒  ม าต รา ๕ ๓                   

วรรคหนึ่ง ก าหนดให้  “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้ วแต่ สภ าองค์ การบริห ารส่ วนต าบลจะก าหนด แต่ ต้ อ งไม่ เกิ นสี่ สมั ย                           
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด”                            
และตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม          
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ความว่า   

 “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป           
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

 ขอปรึกษาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ว่าจะก าหนดสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นกี่สมัย 
และแต่ละสมัยจะก าหนดระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี              
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันประชุม กี่วัน ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ โดยต้องมีผู้เสนอ
และมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคน  

นายบัญญัตฯิ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายบัญญัติ  คงมี สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ จ านวนสี่สมัยครับ 

/-๔- นายเฉลิม... 
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นายเฉลิมฯ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายเฉลิม มุ่งชนะ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรองการ ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ จ านวนสี่สมัยครับ 
นายธวัชฯ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายธวัช ทองอ่อน สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที ่๓    ขอรับรองการก าหนดสมยัประชุมสมัยสามัญ จ านวนสี่สมัยครับ 
นายบุญชูฯ  มีสมาชิกท่านใดเสนอจ านวนสมัยประชุม อีกหรือไม่ครับหากไม่มี ถือว่าสภาองค์การ                
ประธานสภาอบต. บริหารส่วนต าบลยางโทน ก าหนดสมัยประชุมประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวนสี่สมัยครับ

ล าดับต่อไป ขอหารือการก าหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ 
แต่ละสมัย ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาอบต.ได้เสนอครับ  

นายคมจักรฯ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายคมจักร สัมโมทย์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖ ขอเสนอระยะเวลาและวันเริ่มสมัย ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ก าหนด ๑๕ วัน 
   ต้ังแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครับ 
นางศศิธรฯ  ดิฉันนางศศิธร เพชรหิน สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗ ขอรับรองก าหนดระยะเวลาและ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗ วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สองค่ะ 
นางจ าปาฯ  ดิฉันนางสาวจ าปา อ่อนละมัย สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๘ ขอรับรองก าหนดระยะเวลา
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๘ และวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สองค่ะ 
นายมานพฯ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑        
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑ ขอเสนอระยะเวลาและวันเริ่มสมัย ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ก าหนด ๑๕ วัน 
   ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครับ 
นางเฉลียวฯ  ดิฉันนางเฉลียว โม้หมุน สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖ ขอรับรองก าหนดระยะเวลาและ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖ วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สามค่ะ 
นายธวัชฯ กระผมนายธวัช ทองอ่อน สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓ ขอรับรองก าหนดระยะเวลาและ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓  วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สามครับ 
นางสาวดลฤทัยฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพฯ ดิฉันนางสาวดลฤทัย จั่นรักษ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๘  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๘ ขอก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ก าหนด ๑๕ วัน 
   ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ค่ะ 
นายบัญญัติฯ กระผมบัญญัติ คงมี สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙ ขอรับรองก าหนดระยะเวลาและ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙  วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ครับ 
นายเฉลิมฯ กระผมเฉลิม มุ่งชนะ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรองก าหนดระยะเวลาและ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๐ วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ครับ 
มติที่ประชุม เห็นควรก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวนสี่สมัยตามช่วง

ระยะเวลา ดังนี้ 
สมัยที่สอง  มีก าหนด ๑๕ วัน  เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
สมัยที่สาม  มีก าหนด ๑๕ วัน  เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
สมัยที่สี่  มีก าหนด ๑๕ วัน  เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
 
 

/-๖- ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ 
 



 
- ๕ - 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ญัตต ิสภ าอบต . เพื ่อพ ิจ ารณ าก าหนดวัน เริ ่ม ต ้น สมัยประช ุมส าม ัญ                
สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๕ และระยะเวลาของสมัยประชุม สมัยแรก ประจ าปี 
๒๕๖๕ 

นายบุญชูฯ  อาศัยอ านาจตามความแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                
ประธานสภาอบต. พ .ศ .๒ ๕ ๓ ๗  แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม จน ถึ ง  (ฉบั บ ที่ ๗ ) พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๒  ม าต รา ๕ ๓                 

วรรคหนึ่ง ก าหนดให้  “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย
แล้ วแต่ สภ าองค์ การบริห ารส่ วนต าบลจะก าหนด แต่ ต้ อ งไม่ เกิ นสี่ สมั ย                           
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด ”                            
และตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม          
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ความว่า   

 “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมยัประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป           
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

 ขอปรึกษาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ว่าจะก าหนดสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕
เป็นวันที่เท่าใด และระยะเวลาของสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล             
ยางโทน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ จะก าหนดระยะเวลากี่วัน             
ขอเชิญสมาชิกเสนอครบั  

นายสมพิศฯ  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายสมพิศ ผลหมู่  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๕ วัน 
   ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
นายมานพฯ  กระผมนายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑ ขอรับรองการก าหนดสมัย
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑ ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๕ ครับ 
นายรุ่งโรจน์ฯ  กระผมนายรุ่งโรจน์ ทับปรีดา สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔ ขอรับรองการก าหนดสมัย
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔ ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๕ ครับ 
ทีป่ระชุม มีมติก าหนดให้วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวันเริ่มประชุมสมัยประชุม                

สามัญประจ าปี สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ และมีก าหนด ๑๕ วัน 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ ญัตติสภาอบต. เพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการท้องถิ่น (คณะกรรมการตรวจ- 
   รายงานการประชุม จ านวน ๓ ท่าน) 
นายบุญชูฯ  ขอปรึกษาท่ีประชุมสภาอบต.ให้เสนอชื่อ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ   
ประธานสภาอบต. ตรวจรายงานการประชุม ขอให้ เสนอชื่อ สมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่ อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวนสามคน ขอเชิญเสนอรายชื่อครับ 
นายเฉลิมฯ เรียนประธานสภาฯทีเ่คารพ กระผมนายเฉลิม มุ่งชนะ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่๑๐ ขอเสนอนายมานพ อ่ิมชื่นสมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุมสภาฯคนที่หนึ่งครับ 
นายบัญญัตฯิ กระผมนายบัญญัติ คงมี สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙ ขอให้การรับรองครับ  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙ 

/-๗- นางสาวจ าปา... 
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นางสาวจ าปาฯ ดิฉันนางสาวจ าปา อ่อนละมัย สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๘ ขอให้การรับรองค่ะ  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๘ 
นายบัญญัติฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายบัญญัติ คงมี สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙ ขอเสนอนางศศิธร เพชรหิน สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมสภาฯคนที่สองครับ 
นายมานพฯ กระผมนายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑ ขอให้การรับรองครับ  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑ 
นายคมจักรฯ กระผมนายคมจักร สัมโมทย์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖ ขอให้การรับรองครับ  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖ 
นางศศิธรฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ดิฉันนางศศิธร เพชรหิน สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗ ขอเสนอนายคมจักร สัมโมทย์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมสภาฯคนที่สามครับ 
นายสมพิศฯ กระผมนายสมพิศ ผลหมู่ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑ ๐ ขอให้การรับรองครับ  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑๐ 
นางสมใจฯ ดิฉันนางสมใจ จันทรัตน์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑ ขอให้การรับรองค่ะ  
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑  

นายบุญชูฯ  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาอบต. หากไม่มี มติที่ประชุมสภาอบต.เลือกให้ 

๑. นายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาฯ คนที่หนึ่ง 
๒. นางศศิธร เพชรหิน สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาฯ คนที่สอง 
๓. นายคมจักร สัมโมทย์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ คนที่สาม 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ แจ้งผลการด าเนินงานโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
นายวัฒนากรฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายวัฒนากร กลางชาติ 
ปลัด ปฏิบัตหน้าที่นายก ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ขอรายงานผลการ

ด าเนินโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนได้
อนุมัติไปในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่สี่ 
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น 

 บัดนี้ มีโครงการที่ได้ด าเนินการที่ได้ด าเนินการท าสัญญาจ้างก่อสร้าง จ านวน ๑๒ 
โครงการ ดังนี้  
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนางประเทือง แก้วค า  ถึงที่ดิน
นายวิชาญ โตยิ่ง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ตามสภาพพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๙) 

/-๘- ๒.โครงการ... 
 



 
- ๗ – 

 
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กจากท่ีดินนายประกอบ ภู่กล่อม  
ถึงที่ดินนางวิไล โสมสุข ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๗๕ เมตร  
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (ม.๒) 
๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากที่ดินนายศรีเวียง นิลบุตร ถึงที่ดินนางปราณี 
จันทรัตน์ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๙๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่
ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๑) 
๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนายมานพ อ่ืมชื่น ถึงที่ดินนายเสฏฐวุฒิ      
ชมฉาย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่
ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๑) 
๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากที่ดินนายสุเทพ เติมแก้ว ถึงที่ดินนายมานพ          
อ่ิมชื่น ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๙๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่
ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๑) 
๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากที่ดิน นายประเสริฐ มะพลับทอง ถึงที่ดิน      
นางสมควร อ่ิมชื่น ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่ า ๓๐๐ เมตร โดย
ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๑) 
๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากที่ดินนายสุวิทย์ พิมพ์เดช ถึงฝายคลองซางขนาด
กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหาย
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๑๐) 
๘. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกจากถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๖         
ถึงที่ดินนางถนอม เปียวงษ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๘๐ เมตร        
โดยซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ(ม.๗) 
๙. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกจากถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๒๖ 
ถึงบ้านนายไพรัตน์ เขม้นงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร          
โดยซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 
๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากที่ดินนางสาวยุพิน อ่อนนิ่มนิตย์ ถึงบ้าน      
นางบ ารุง ศรีกาขาว ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๖๓ เมตร โดย
ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.๑๐) 
๑๑. โครงการขยายเขตท่อประปาจ่ายน้ า อบต.ยางโทน โดยวางชนิดท่อ PVC         
ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะไม่น้อยกว่า ๔๘๐ เมตร โดยเริ่มต้นจาก
ที่ดินนายสุชาติ มากแสง ถึงท่ีดินนางสาววราพร แซ่เฮ้ง (ม.๗) 
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนายกลิ่น พงษ์ษา ถึงที่ดิน          
นางละออง ศิริปัญจนะ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร (ม.๓) 

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 
 
 
 

/-๙- ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ 
 



 
- ๘ – 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ ประชาสัมพันธ์การต่ออายุสมาชิกกองทุนวันละบาทต าบลยางโทน 
นายบุญชูฯ   เรียนสมาชิกสภาฯทุกท่าน ขอประชาสัมพันธ์การต่ออายุสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ประธานสภาอบต. สังคม หรือกองทุนวันละบาทโดยทางกองทุนจะสิ้นสุดการรับต่ออายุสมาชิกกองทุนฯ
   สิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์
   ให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านที่เป็นสมาชิกกองทุนได้ทราบและมาต่ออายุสมาชิก
   กองทุนตามระยะเวลาที่ก าหนดครับ 
ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 
นายบุญชูฯ  มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดต้องการเสนอวาระอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่ครับ 
ประธานสภาอบต. หากมีขอเชิญน าเสนอต่อที่ประชุมครับ 
นายบุญชูฯ  หากไม่มีท่านใดเสนอวาระอ่ืนๆ ต่อที่ประชุม กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุม 
ประธานสภาอบต. โดยพร้อมเพรียงกัน และบัดนี้สภาอบต.ได้ประชุมครบตามวาระที่จัดล า ดับไว้                 

เป็นที่เรียบร้อย กระผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


