
 
 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่  ๔   เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
 
 
 

 
โดย 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
อำเภอหนองมว่ง  จังหวัดลพบุรี 

 



 
- ๑ - 

รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม คร้ังที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 
วันพฤหัสบดีที ่๔  สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 

.................................................. 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ผู้มาประชุม 
๑. นางศศิธร  เพชรหิน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๒. นายบัญญัติ  คงมี   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๓. นายมานพ  อ่ิมชื่น   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๑ 
๔. นายธัญเกียรติ์  กล่อมวงษ์           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๒  
๕. นายนพฤทธิ์  ปั้นประเสิรฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๓ 
๖. นายสาธิต  ควรสมคบ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๔ 
๗. นายไพโรจน์  โพธิ์ทิม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๕ 
๘.นางเฉลียว  โม้หมุน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๖ 
๙. นางสาวดลฤทัย จั่นรักษ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๘ 
๑๐. นายสมพิศ  ผลหมู่   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๑๐ 
ผู้ไม่มาประชุม 
-ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
หวัหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน และผู้ที่ได้รับอนุญาต 
๑. นางสกาวรัตน์  บริบูรณ์บันเทิง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๒. นายจำลอง  จันทรัตน์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๓. นายสาโรจน ์  เจริญพร   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๔. นางสาวนุชจร ี โพธิ์ทิม    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๕. นายวัฒนากร  กลางชาติ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๖. นายวิเชียร  บุตรวงษ์   ผู้อำนวยการกองช่าง 
๗. นางณัฏฐ์ภรณ ์ ปัทมโรจน์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางศศิธร เพชรหิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล-       
ยางโทน เป็นประธานการประชุม โดยมีนายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้นับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การ-      
บริหารส่วนตำบลยางโทน เข้าประชุมจำนวน ๑๐ คน ครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติสภาตำบล 



 
/-๒- และองค์การ... 

-๒ - 
และองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ ประกอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๕ ประธานสภาอบต. จึง
เปิดการประชุมสภาอบต. โดยมีผู้เข้ารับฟังการประชุม (คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่ได้รับ
อนุญาต) จำนวน ๖ คน ประธานการประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระเพ่ือเป็นสิริ
มงคลและมอบหมายให้นายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน อ่านประกาศเรียกประชุมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี ๒๕๖๕ และประธานสภาอบต.ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางศศิธร  เพชรหิน เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ประธานสภาอบต.  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
   ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดระหว่าง วันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
   สำหรับระเบียบวาระต่างๆ ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่ได้ แจกจ่าย  
   ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   ญัตติสภาอบต.ฯรับรองรายงานการประชุม 
นางศศิธร  เพชรหิน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลยางโทน สมัยวิสามัญ สมัยที ่๑ ครั้งที่ ๑   
ประธานสภาอบต. เมื่อวันศุกร์ที ่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม           

ได้ตรวจสอบเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญ ท่านสมาชิกฯได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมดังกล่าวอีกครั้ง โดยดิฉันขอมอบหมายให้นายวัฒนากร กลางชาติ เลขานุการ
สภาฯสรุปรายงานการประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุม 

นายวัฒนากรฯ  สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
เลขานุการสภาฯ  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม  
นางศศิธร  เพชรหิน หากมีข้อผิดพลาด หรือข้อความใดที่ ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ งต่ อที่ประชุมค่ะ
ประธานสภาอบต. หากไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ 
๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม ยกมือขึน้ค่ะ  

ที่ประชุม ลงคะแนนมติเห็นชอบ ๙ เสียง  
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี  
 งดออกเสียง  ๑ เสียง  
 
 
 



 
/- ๓- ระเบียบวาระท่ี ๓... 

-๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
นางศศิธร  เพชรหิน การยื่นกระทู้ถามท่ัวไปและกระทู้ถามด่วนให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธาน-      
ประธานสภาอบต. สภาอบต.ฯ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เตรียมการตอบกระทู้ หากไม่มี 
 ท่านสมาชิกฯ ท่านใดยื่นกระทู้ถาม ดิฉันขอดำเนินการประชุมในระเบียบวาระ                  

ลำดับถัดไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   ญัตติสภาอบต.ฯ  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน
ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นางศศิธร  เพชรหิน สภาอบต.ยังไม่มีเรื่องท่ีให้คณะกรรมการที่สภาอบต.พิจารณาในขณะนี้ ดิฉันขอ- 
ประธานสภาอบต. ดำเนินการประชุมในระเบียบวาระลำดับถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  ญัตติผู้บริหารเสนอเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   พ.ศ.๒๕๖๖ 
   วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   พ.ศ.๒๕๖๖ 
นางศศิธรฯ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงญัตติเสนอเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ
ประธานสภาอบต. ต่อที่ประชุมสภาฯค่ะ 
นางสกาวรัตน์ฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายก อบต.  ดิฉันในนามของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อที่ประชุม
สภาฯ ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวข้องค่ะ 

นายวัฒนากรฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ปลัดอบต.ฯ  ที่เคารพ กระผมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเรียนชี้แจงข้อระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   ในการพิจารณาต่อท่ีประชุมสภาอบต. ดังนี้ครับ 

 ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ ให้ เจ้าหน้าที่ งบประมาณทำการพิจารณา 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหาร 
ท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด 
เป็นงบประมาณประจำปี แล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหาร 
ท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
 



 
/- ๔-๒) ระเบียบกระทรวง… 

-๔- 
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
ข้อ ๔๕ วรรคสาม ญั ตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา                 
เป็นสามวาระ โดยญั ตติร่างข้อบัญญั ติ งบประมาณจะพิจารณาสามวาระ                      
รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอ 
คำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ                   
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ นั้น  
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น         
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้ นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ ให้ลงมติ                   
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพ่ือประโยชน์                     
แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ ๑ สภาท้องถิ่นอาจจะให้คณะกรรมการ             
สภาท้องถิ่น พิจารณาก่อน รับหลักการก็ได้  

 

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้ าจะต้องส่ง                 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น              
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาจะต้อง 
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย      
ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญั ตติที่ สภาท้ องถิ่ นกำหนดตามวรรคหนึ่ ง                   
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด เห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติ 
ก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอ              
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึก ความเห็น    
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มี หรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ  
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น       
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุม พิจารณาเว้นแต่กรณี
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย 
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
 

/- ๕-ข้อ ๕๑ ในการพิจารณา… 



 
 

-๕- 
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับ               
ข้อ เฉพาะที่ มี ก ารแปรญั ตติห รือที่ คณ ะกรรมการแปรญั ตติ แก้ ไข เท่ านั้ น                      
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่น              
ลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอ             
ขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้น อีก ถ้าข้อความในข้อใด                  
ที่ ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกัน หรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่น                
จะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้ง
หรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มี มติ                     
ส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณา
เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ 
ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าข้อขัดแย้ง             
หรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม เกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตาม ความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ ได้ระงับไว้นั้น ตามวรรค   สามแล้ว ให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่ งรายงานนั้ น  ให้ แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่ น้ อยกว่า                    
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ในการประชุม
ต่อวาระท่ีสองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ เฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณา               
วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่  
จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภาฯแห่งนี้ เพ่ือทราบโดยทั่วกันครับ 

นางศศิธรฯ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล-ยางโทน เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ  
ประธานสภาอบต. งบประมาณ รายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ 
นางสกาวรัตน์ฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
นายกอบต. ที่เคารพดิฉันในฐานะนายกอบต.ยางโทน ขอเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ ต่อทีป่ระชุมสภาอบต. ดังนี้ค่ะ   
 
 
 
 
 
 

/- ๖-คำแถลง ประกอบ… 



 
-๖- 

คำแถลง ประกอบร่างบบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้  
และรายละเอียดอ่ืนๆ พร้อมทั้งแบบแปลนงานโครงการฯ ตามรายละเอียดเอกสาร ที่แจกจ่ายพร้อมวาระการ
ประชุมนี้แล้ว 
  

๑. สถานะการคลัง   
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๔๕,๘๙๑,๐๓๘.๒๙ บาท 

   
๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๔๖,๑๑๖,๙๑๐.๗๗ บาท 

   
๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๖,๑๘๕,๗๘๐,๘๙ บาท 

   
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๐ โครงการ รวม ๐.๐๐ บาท 

   
๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๒ โครงการ รวม ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

  

๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท 
 

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๓๐,๓๗๘,๙๙๒.๓๓ บาท ประกอบด้วย 
   

หมวดภาษีอากร จำนวน ๓๑,๘๒๐.๙๖ บาท 
   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน ๑๕๔,๔๖๓.๔๐ บาท 
   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๑๔๘,๑๓๒.๑๑ บาท 
   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน ๗๗๑,๓๖๐.๐๐ บาท 
   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๑๙,๖๐๘.๑๙ บาท 
   

หมวดรายได้จากทุน จำนวน ๐.๐๐ บาท 
   

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๑๕,๒๕๘,๒๓๒.๖๔ บาท 
   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๓,๙๙๕,๓๗๕.๐๓ บาท 
 
    

/-๗-๒.๒ เงินอุดหนุน... 



 
-๗- 

 
๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๙๐๗,๗๙๖.๐๐ บาท 

  

๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๒๑,๙๗๐,๔๙๙.๕๓ บาท ประกอบด้วย 
   

งบกลาง จำนวน ๘,๘๕๒,๕๗๓.๐๐ บาท 
   

งบบุคลากร จำนวน ๗,๒๖๕,๓๕๗.๒๖ บาท 
   

งบดำเนินงาน จำนวน ๔,๒๐๘,๐๔๙.๒๗ บาท 
   

งบลงทุน จำนวน ๙๔๑,๒๐๐.๐๐ บาท 
   

งบเงินอุดหนุน จำนวน ๗๐๓,๓๒๐.๐๐ บาท 
   

งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๐.๐๐ บาท 
  

๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๙๐๗,๗๙๖.๐๐ บาท 
  

๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๓,๘๖๙,๕๐๐.๐๐ บาท 
  

๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท   
๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/-๘-คำแถลงงบ... 



 
-๘- 

คำแถลงงบประมาณรายรับ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 

 รายรับจริง            
ปี ๒๕๖๔ 

ประมาณการ           
ปี ๒๕๖๕ 

ประมาณการ              
ปี ๒๕๖๖ 

รายได้จัดเก็บเอง 
  หมวดภาษีอากร ๓๑,๘๒๐.๙๖ ๒๔๗,๐๐๐.๐๐ ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๑๕๔,๔๖๓.๔๐ ๑๔๓,๑๐๐.๐๐ ๑๕๒,๑๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑๔๘,๑๓๒.๑๑ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๗๗๑,๓๖๐.๐๐ ๗๗๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๙,๖๐๘.๑๙ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้จัดเก็บเอง ๑,๑๒๕,๓๘๔.๖๖ ๑,๔๐๖,๑๐๐.๐๐ ๑,๔๗๖,๑๐๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดภาษีจัดสรร ๑๕,๒๕๘,๒๓๒.๖๔ ๑๖,๕๖๖,๕๐๐.๐๐ ๑๗,๐๑๖,๕๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑๕,๒๕๘,๒๓๒.๖๔ ๑๖,๕๖๖,๕๐๐.๐๐ ๑๗,๐๑๖,๕๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๑๓,๙๙๕,๓๗๕.๐๓ ๑๒,๐๒๗,๔๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๗,๔๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑๓,๙๙๕,๓๗๕.๐๓ ๑๒,๐๒๗,๔๐๐ ๑๒,๐๐๗,๔๐๐.๐๐ 

รวม ๓๐,๓๗๘,๙๙๒.๓๓ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

คำแถลงงบประมาณรายจ่าย ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 

 

รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี  ๒๕๖๔ ประมาณการ ปี ๒๕๖๕ ประมาณการ ปี ๒๕๖๖ 
จ่ายจากงบประมาณ 
  งบกลาง ๘,๘๕๒,๕๗๓.๐๐ ๑๐,๑๑๕,๑๖๕.๐๐ ๑๐,๐๙๑,๓๔๔.๐๐ 
  งบบุคลากร ๗,๒๖๕,๓๕๗.๒๖ ๙,๙๓๐,๑๒๔.๐๐ ๙,๗๕๙,๓๘๐.๐๐ 
  งบดำเนินงาน ๔,๒๐๘,๐๔๙.๒๗ ๕,๙๘๐,๓๑๑.๐๐ ๖,๒๓๓,๓๗๖.๐๐ 
  งบลงทุน ๙๔๑,๒๐๐.๐๐ ๓,๒๐๑,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๗๖,๕๐๐.๐๐ 
  งบเงินอุดหนุน ๗๐๓,๓๒๐.๐๐ ๗๔๘,๔๐๐.๐๐ ๗๑๔,๔๐๐.๐๐ 
  งบรายจ่ายอื่น ๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๒๑,๙๗๐,๔๙๙.๕๓ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
/-๙-บันทึกหลักการและเหตุผล... 



 
- ๙ - 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๘,๔๗๑,๑๔๐ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๖๕๖,๕๒๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา ๑,๙๔๓,๗๗๖ 
 แผนงานสาธารณสุข ๒๙๕,๘๐๐ 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑,๖๖๘,๖๒๐ 
 แผนงานเคหะและชุมชน ๓,๐๕๐,๘๐๐ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๔๐,๐๐๐ 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๓๐๘,๐๐๐ 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓,๓๒๔,๐๐๐ 
 แผนงานการเกษตร ๑๐,๐๐๐ 
 แผนงานการพาณิชย์ ๕๔๐,๐๐๐ 
ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
 แผนงานงบกลาง ๑๐,๐๙๑,๓๔๔ 
 งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
นายวัฒนากรฯ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน อ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ปลัด อบต.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕๖ ต่อที่ประชุมสภาฯ 
นางศศิธรฯ ตามที่นายกอบต.และปลัดอบต.ไดช้ี้แจงรายละเอียด ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาอบต. รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๓ ว่าด้วยญัตติ ข้อ ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ
วาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติ
ว่าจะรับหลักการแห่งข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  

/-๑๐-หากมีสมาชิก.... 
 



 
-๑๐- 

หากมีสมาชิก สภาท้องถิ่นประสงค์ ที่จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์
จะอภิปราย หรือซักถาม ต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.อีกหรือไม่ 

นางศศิธรฯ  หากไม่มีข้ออภิปราย ดิฉันขอมติที่ประชุมและก่อนการลงมติขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาอบต. ขอให้ทางเลขานุการสภาฯตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุมครบจำนวน

เป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวน เป็นองค์
ประชุม จะทำการลงมติเรื่องใดๆ ไม่ได้  

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 
นายวัฒนากรฯ  ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ขณะนี้เวลา ๑๐.๔๕ น. มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้อง 
เลขานุการฯ  ประชุมจำนวน ๑๐ คน ครบเป็นองค์ประชุม 
นางศศิธรฯ  หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประธานสภาอบต. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ ตามท่ีนายกอบต.เสนอ  

โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ   ๑๐ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง  ไม่มี เสียง 
นางสกาวรัตน์ฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  
นายกอบต.  ที่เคารพ ดิฉัน ขอขอบคุณสมาชิกสภาอบต.ที ่มีมติเห็นชอบรับหลักการร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๑ ขั้นรับ
หลักการคะ่ 

นางศศิธรฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
ประธานสภาอบต.ฯ แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา

สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลา              
เสนอคำแปรญั ตติ ไว้ ไม่น้ อยกว่ า ๒๔  ชั่ ว โมงนับแต่สภามี มติ รับห ลักการ                 
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นและส่งร่างข้อบัญญัติฯนั้นให้คณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณา
และท่ีประชุมจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

 ในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย              
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕,๔๙ และหมวดที่ ๘  
ข้อ ๑๐๓ – ๑๑๐ ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
เพ่ือเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๓ - ๗ คน การเลือกตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๘ 

/-๑๑-จึงขอให้... 
 



 
-๑๑- 

 จึงขอให้ที่ประชุมกำหนดว่าจะเลือกกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กี่คน และเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ        
ที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ต่อไป ขอเชิญค่ะ 

นายมานพฯ  กระผมนายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑ ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปร- 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๓ คน ครับ 
นายนพฤทธิ์ฯ  กระผมนายนพฤทธิ์ ปั้นประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ ขอรับรองให้มี คณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ แปรญัตติร่างขอ้บัญญัติ จำนวน ๓ คน ครับ 
นายไพโรจน์ฯ  กระผมนายไพโรจน์ โพธิ์ทิม สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕ ขอรับรองให้มีคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๓ คน ครับ 
นางศศิธรฯ เม่ือได้จำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติแล้ว ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาอบต.ฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
   ข้อบัญญัติค่ะ 
นายสมพิศฯ  กระผมนายสมพิศ ผลหมู่ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอชื่อนายบัญญัติ คงมี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๙ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งครบั 
นางสาวดลฤทัย ฯ  ดิฉันนางสาวดลฤทัย จั่นรักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ขอรับรองให้นายนายบัญญัติ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ คงมี เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งค่ะ 
นายมานพ  กระผมนายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑ ขอรับรองให้นายนายบัญญัติ คงมี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งครับ 
นายธัญเกียรติ์ฯ  กระผมนายธัญเกียรติ์ กล่อมวงษ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒ ขอเสนอชื่อนายมานพ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองครับ 
นายสมพิศฯ  กระผมนายสมพิศ ผลหมู่ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรองให้นายมานพ อิ่มชื่น 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองครับ 
นายบัญญัติฯ  กระผมนายบัญญัติ คงมี สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๙ ขอรับรองให้นายมานพ อิ่มชื่น 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองครับ 
นายบัญญัติฯ กระผมนายบัญญัติ คงม ีสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ ขอเสนอชื่อนายสมพิศ ผลหมู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สามครับ 
นางเฉลียวฯ ดิฉันนางเฉลียว โม้หมนุ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ ขอรับรองให้นายสมพิศ ผลหมู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สามค่ะ 
นายสาธิตฯ กระผมนายสาธิต ควรสมคบ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ขอรับรองให้นายสมพิศ ผลหมู่ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สามครับ 
 

/-๑๒-นางศศิธร... 
 
 



 
-๑๒- 

นางศศิธรฯ มีสมาชิกสภาอบต.ฯ ท่านใดเสนอเป็นประการอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ถือว่ามติ 
ประธานสภาอบต.ฯ ที่ประชุมมอบหมายให้ คณะกรรมการแปรญัตติประกอบไปด้วยสมาชิกสภาอบต.                 

จำนวนสามท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 ๑. นายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๑ 

๒.นายบัญญัติ  คงมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๙ 
 ๒. นายสมพิศ ผลหมู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๑๐ 
 ขอมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ งสามท่าน ได้กำหนดวันนัดประชุม             

กับทางเลขานุการสภาฯ เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติ  และดำเนินการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จ  

นายศศิธรฯ ขอหารือที่ประชุมในการกำหนดระยะเวลาและสถานที่ในการเสนอคำแปรญัตติของ 
ประธานสภาอบต.ฯ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอให้ที่ประชุม

ได้เสนอค่ะ 
นายสมพิศฯ  ขอเสนอให้ส่งคำแปรญัตติให้กับคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ บริหารส่วนตำบลยางโทน ในห้วงเวลาดังนี้ 
 ๑. วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ๒. วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๓. วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 ๔. วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
นางศศิธรฯ ขอสมาชิกสภาอบต.ฯ ให้การรับรองจำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน 
ประธานสภาอบต.ฯ 
นายธัญเกียรติ์ฯ  กระผมนายธัญเกยีรติ์ กล่อมวงษ์ สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒ ขอรับรองครับ 
 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒  
นายสาธิต กระผมนายสาธิต ควรสมคบ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕  
นายวัฒนากรฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เลขานุการสภาฯ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมคณะกรรมการ      

สภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบดังกล่าวฯ กระผมนายวัฒนากร กลางชาติ เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางโทน ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน เวลา 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

/-๑๓-คกก.แปรญัตติ... 



 
-๑๓- 

 
คกก.แปรญัตติ รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๖    เรื่องอ่ืนๆ 
นางศศิธรฯ  มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดเสนอวาระอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือมีประเด็นซักถาม  
ประธานสภาอบต. ขอเรียนเชิญค่ะ หากไม่มีท่านใดเสนอวาระอ่ืนๆ ต่อที่ประชุม ดิฉันขอขอบคุณ            

ทุกท่านที่ เข้าประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน และบัดนี้สภาอบต.ได้ประชุมครบ            
ตามวาระท่ีจัดลำดับไว้เป็นที่เรียบร้อย ดิฉันขอปิดการประชุมค่ะ 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
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