
 
 

 

 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
สมัยแรก  ครั้งที่ ๑ 

 
 
 

 
 

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดอืน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลยางโทน 
 
 
 
 

โดย 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 

อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุร ี
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ 

วันจันทร์ที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ.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  ปั้นประเสริฐ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๓ 
๖. นายสาธิต  ควรสมคบ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๔ 
๗. นายไพโรจน์  โพธิ์ทิม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๕ 
๘. นางสาวดลฤทัย จั่นรักษ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๘ 
๙. นายสมพิศ  ผลหมู่   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน หมู่ที่ ๑๐ 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี 
ผู้เข้าฟังการประชุม 
๑. นางสกาวรัตน์  บริบูรณ์บันเทิง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๒. นายจำลอง  จันทรัตน์ 
๓. นายสาโรจน ์  เจริญพร 
๔. นางสาวนุชจร ี โพธิ์ทิม  
๕. นายวัฒนากร  กลางชาติ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 
๖. ว่าที่ร.อ.ณัฐกร ยะสะกะ   นิติกร 
๗. นางสาวรัตนา  แดงทอง   คร ู
๘. นางสาวนิศารัตน์ มนตรี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙. นายศิโรตม ์  โกขุนทด   เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๐.นางสาวจุรีพร ทองจันทร์  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๑. นางสาวอินทิรา แก่นทรัพย์  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
๑๒. นางสาวอังศนา กุมภาพันธ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
๑๓. จ.ส.อ.พัฒนพล สีเหลือง   เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
๑๔. นางสาวกัลยา จั่นรักษ์   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

/-๒- ๑๕... 
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๑๕. นางสาวกานดา สามี   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๑๖. นางสาวกันทิมา สุวรรณสุข  พนักงานจ้างทั่วไป 
๑๗. นางลักขณา  บุญหล้า   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางศศิธร เพชรหิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล-       

ยางโทน เป็นประธานการประชุม โดยมีนายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ได้นับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลยางโทน เข้าประชุมจำนวน ๙ คน ครบองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ ประกอบระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๕ ประธานสภาอบต. จึงเปิดการ

ประชุมสภาอบต. โดยมีผู้เข้ารับฟังการประชุม (หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่ได้รับอนุญาต) จำนวน ๑๘ คน 

ประธานการประชุมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระเพ่ือเป็นสิริมงคลและมอบหมาย         

ให้นายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหาร        

ส่วนตำบลยางโทน อ่านประกาศเรียกประชุมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕            

และประธานสภาอบต.ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางศศิธร  เพชรหิน เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ประธานสภาอบต.  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยสามัญ สมัยแรก 
   ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดระหว่าง วันที่ ๖ – ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
   สำหรับระเบียบวาระต่างๆ ตามเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจกจ่าย  
   ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   ญัตติสภาอบต.ฯรับรองรายงานการประชุม 
นางศศิธร  เพชรหิน รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมัยแรก เมื่อวันอังคารที่ 
ประธานสภาอบต. ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญ ท่านสมาชิกฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวอีกครั้ง 
โดยดิฉันขอมอบหมายให้นายวัฒนากร กลางชาติ เลขานุการสภาฯสรุปรายงานการ
ประชุมดังกล่าวต่อที่ประชุม 

 
 

/-๓-นายวัฒนากร... 
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นายวัฒนากรฯ  สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ครั้งแรก เมื่อวันอังคาร 
เลขานุการสภาฯ  ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุม  
นางศศิธร  เพชรหิน หากมีข้อผิดพลาด หรือข้อความใดที่ ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ งต่อที่ประชุ มค่ะ
ประธานสภาอบต. หากไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ครั้งแรก เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
โปรดยกมือขึ้นค่ะ 

ที่ประชุม ลงคะแนนมตเิห็นชอบ ๘ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นางศศิธร  เพชรหิน สรุปมติทีป่ระชุม เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ที่ประชุมมีมติ 
ประธานสภาอบต. เห็นชอบ   ๘ เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๑ เสียง 

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

ลำดับถัดไปค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   ญัตติสภาอบต.ฯ  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน
ตั้งขึน้พิจารณาเสร็จแล้ว 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ การแถลงนโยบายของผู้บริหาร 
นางศศิธร  เพชรหิน ลำดับต่อไปเป็นการแถลงนโยบายของผู้บริหารต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   
ประธานสภาอบต. ยางโทน ก่อนที่ท่านนายกฯจะดำเนินการแถลงนโยบายขอเชิญเลขานุการสภาฯ

ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะ 
นายวัฒนากรฯ  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เลขานุการสภาฯ  เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

 เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบาย 

/-๔-ต่อสภา... 
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ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นางศศิธร  เพชรหิน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ- 
ประธานสภาอบต. บริหารส่วนตำบลยางโทนค่ะ 
นางสกาวรัตน์ฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
นายกอบต.ยางโทน ส่วนตำบลยางโทน ดิฉันนางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิงขอแถลงนโยบาย ดังนี้ 
 

คำแถลงนโยบายของนางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนต่อทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 

********* 
เรียน     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 

 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางโทน เมื่อวันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้าพเจ้า นางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง ได้รับความ
ไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ประกาศ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน    
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้าพเจ้า นางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง   
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนแห่งนี้ 
โดยจะดำเนินการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ให้บรรลุถึงภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการ
พัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการ และประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางโทน โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

๑. นโยบายเร่งด่วน 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  
 ๑.๑ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ๑.๒ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น 

Covid-๑๙  
 ๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 ๑.๔ การป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

/-๕- ๒.นโยบายด้านการพัฒนา... 
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 ๒. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๒.๑ ส่งเสริมและดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลยางโทน 
  ๒.๒ ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาในพ้ืนที่ 
  ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ   
  ๒.๔ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือการเรียนรู้  ค้นคว้า   
 ๓. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๓.๑ ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น  ฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ประชาชน   
  ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและสนับสนุนการผลิต/
ผลผลิตทางการเกษตร 
  ๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
  ๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตลาดเอกชนยกระดับมาตรฐานของตลาดในการที่จะมุ่งสู่
ตลาดสดน่าซื้อ ผู้บริโภคปลอดภัยซึ่งจะทำให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนในการซื้อขายมากขึ้น  
 ๔. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๔.๑ ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ วางท่อ
ระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและจะก่อสร้างให้เป็นถนน คสล.หรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     
  ๔.๒ ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ ตลอดจนกำจัดวัชพืชเพ่ือให้ระบายน้ำดี
ขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 
  ๔.๓ ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตาม ถนน ตรอก ซอย เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๔.๔ ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองที่สำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  
ยางโทน เพ่ือป้องกันการบุกรุก คลองสาธารณะ และช่วยในการระบายน้ำมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วม 
  ๔.๕ ดำเนินการส่งเสริมระบบการจราจรโดยติดตั้งสัญญาณไฟ เครื่องหมายจราจร       
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
  ๔.๖ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอและทั่วถึงทุกครัวเรือน 
  ๔.๗ ดำเนินการจัดทำผังเมอืงและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ๕. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
  ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติดและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด ให้หมดไปเพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง 
  ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านการสาธารณสุขและให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
และการรักษาพยาบาล 

/-๖- ๕.๓ ส่งเสริม... 
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  ๕.๓ ส่งเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ งานสวัสดิการสังคมและการ
สังคมสงเคราะห์ และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ   
  ๕.๔ จัดให้มีการบริการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางโทน เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  ๕.๕ เพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน         
การป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๕.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการจัดให้มีการออกกำลังกายและ
เล่นกีฬาทกุประเภท ทั้งกีฬาเพ่ือการแขง่ขัน กีฬาเพ่ือสุขภาพ ลานกีฬาต้านยาเสพติด  
  ๕.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน การจัดกิจกรรมให้แก่
ผู้ประกอบการค้า สุขาภิบาลอาหาร คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุข และอ่ืน ๆ 
      ๕.๘ จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ตดิต่อ  
 ๖. นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
  ๖.๑ ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึง  ลดปัญหาขยะตกค้าง รวมทั้งกำจัดโดย
ถูกหลักสุขาภิบาล ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ที่บ้าน  สถานศึกษาและชุมชนเพ่ือลดปริมาณขยะและนำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ตามระบบรีไซเคิล 
  ๖.๒ ส่งเสริมและปรับปรุงตำบลยางโทนสู่วิถีเมืองสะอาด ตำบลร่มรื่นให้น่าอยู่    
  ๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น  
การดูแลรักษาแม่น้ำ คูคลอง ทางระบายน้ำที่สาธารณะ ให้มีการจัดการน้ำเสีย เพ่ือคืนธรรมชาติ ตลอดจน
สถานทีส่ำคัญของท้องถิ่น 
  ๖.๔ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๗. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  ๗.๑ ดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วถูกต้อง  
โปร่งใส  เป็นธรรมและเสมอภาคตามหลักการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางโทน  ให้มีความรู้ ความสามารถ ให้มีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน และเน้นการทำงาน
แบบบูรณาการและสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๗.๒ พัฒนาการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นให้เป็นอย่างทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรม เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า     
  ๗.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือเครื่องใช้  อาคารสถานที่
ให้พร้อมปฏิบัติงาน 
  ๗ .๔  ส่ งเสริมสวัสดิการและสร้ างขวัญและกำลั งใจ ให้ แก่พนักงานส่วนตำบล  
ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ เป็นกรณีพิเศษ 
  ๗.๕ พัฒนาการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 

/-๗- ๗.๖ มีการ... 
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   ๗.๖ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ให้ประชาชน
ทราบ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสตามแนวทางการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  จากนโยบายข้างต้น เป็นการกำหนดนโยบายในการที่จะบริหารและพัฒนาอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความจริง ที่จะแก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการของประชาขนในท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง ในทุก ๆ ด้าน 
  ข้าพเจ้า  นางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ขอให้
คำมั่นสัญญาต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า ช่วงเวลา ๔ ปีนับตั้งแต่นี้ไป  
ข้าพเจ้าจะมุ่งบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนตามแนวนโยบาย ที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้           
โดยจะยึดประโยชน์และความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  เป็นสำคัญ 

---------------- 
นางศศิธร  เพชรหิน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามเกี่ยวกับการแถลงนโยบายของท่านนายก 
ประธานสภาอบต. หรือไม่คะ  
ที่ประชุม -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ พิจารณาเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (คัดเลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน  

๓ ท่าน) 
นางศศิธร  เพชรหิน ลำดับต่อไปเป็นการ พิจารณาเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คัดเลือกสมาชิก 
ประธานสภาอบต. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน จำนวน ๓ ท่าน ขอเชิญชี้แจงค่ะ 
น.ส.นิศารัตน์ มนตรี เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ ท่าน เข้ามาเป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าทีด่ังนี้ 

    (๑) กำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  
   (๑.๑) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจ

หน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทา   
สาธารณภัย การผังเมือง 

   (๑.๒) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
         (๑.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้
   เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น 
   การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 (๑.๔) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด 

         (๑.๕) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิน่ 
  (๑.๖) แผนชุมชน 

/-๘- (๒) ร่วมจัดทำ... 
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    (๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไข
   ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา 
    (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 

 (๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน    
ตามข้อ ๑๙ (๒) 

    (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

(๗) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา 
ความต้องการของประชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
 ประกอบในการจัดทำแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย 

นางศศิธร  เพชรหิน ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ 
ประธานสภาอบต. พัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ ท่านค่ะ 
นายธัญเกียรติ์ กล่อมวงษ ์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายธัญเกียรติ์ กล่อมวงษ์   
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๒ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอเสนอนายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 

เป็นคณะกรรมการครับ 
นายสมพิศ ผลหมู่ กระผมนายสมพิศ ผลหมู่ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๑๐ 
นายไพโรจน์ โพธิ์ทิม กระผมนายไพโรจน์ โพธิ์ทิม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๕ 
นายสาธิต ควรสมคบ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ผมนายสาธิต ควรสมคบ          
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๔ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ขอเสนอนายไพโรจน์ โพธิ์ทิม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 

เป็นคณะกรรมการครับ 
นายนพฤทธิ์ ปั้นประเสริฐ กระผมนายนพฤทธิ์ ปั้นประเสริฐสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๓ 
น.ส.ดลฤทัย จั่นรักษ์ ดิฉันนางสาวดลฤทัย จั่นรักษ ์สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๘ 
นายนพฤทธิ์ ปั้นประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายนพฤทธิ์ ปั้นประเสริฐ 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ขอเสนอนายสมพิศ ผลหมู่ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 

เป็นคณะกรรมการครับ 
 
 

/-๙- นายสาธิต... 



 
-๙ - 

นายสาธิต ควรสมคบ กระผมนายสาธิต ควรสมคบ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๔ 
นายธัญเกียรติ์ กล่อมวงษ ์ กระผมนายธัญเกียรติ์ กล่อมวงษ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๒ 
นางศศิธร  เพชรหิน - ท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาฯเพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯอีกหรือไม่คะ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
นางศศิธร  เพชรหิน สรุปรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  
ประธานสภาอบต. คัดเลือกจำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ 
   ๑. นายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 
   ๒. นายไพโรจน์ โพธิ์ทิม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
   ๓. นายสมพิศ ผลหมู่ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ พิจารณาเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (คัดเลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน ๓ ท่าน) 

นางศศิธร  เพชรหิน  ลำดับต่อไปนะครับเป็นการการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเพ่ือเป็น 
ประธานสภาอบต. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จำนวน ๓ ท่าน ขอเชิญชี้แจงค่ะ 

น.ส.นิศารตัน์ มนตรี เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนทุกท่าน 
นักวิเคราะห์ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ ท่าน เข้ามา
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าที่ 
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘และแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙   
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

    (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี  

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร 

 
/-๑๐- นางศศิธร... 



 
-๑๐- 

 

นางศศิธร  เพชรหิน ขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ 
ประธานสภาอบต. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ ท่านค่ะ 
นายนพฤทธิ์ ปั้นประเสริฐ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายนพฤทธิ์ ปั้นประเสริฐ          
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๓ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ขอเสนอนายธัญเกยีรติ์ กล่อมวงษ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 

เป็นคณะกรรมการครับ 
นายมานพ อ่ิมชื่น กระผมนายมานพ อ่ิมชื่น สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๑ 
นายสมพิศ ผลหมู่ กระผมนายสมพิศ ผลหมู่ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๑๐ 
นางศศิธร เพชรหิน  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน  ดิฉันนางศศิธร เพชรหิน          
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๗ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗ ขอเสนอนายบัญญัติ คงมี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 

เป็นคณะกรรมการค่ะ 
น.ส.ดลฤทัย จั่นรักษ์ ดิฉันนางสาวดลฤทัย จั่นรักษ ์สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ขอรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๘ 
นายนพฤทธิ์ ปั้นประเสริฐ กระผมนายนพฤทธิ์ ปั้นประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๓ 
นายธัญเกียรติ์ กล่อมวงษ ์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมนายธัญเกียรติ์  กล่อมวงษ์   
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๒ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอเสนอนายนพฤทธิ์ ปั้นประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 

เป็นคณะกรรมการครับ 
นายสาธิต ควรสมคบ กระผมนายสาธิต ควรสมคบ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๔ 
นายไพโรจน์ โพธิ์ทิม กระผมนายไพโรจน์ โพธิ์ทิม  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๕ 
นางศศิธร  เพชรหิน - ท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาฯเพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯอีกหรือไม่คะ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
นางศศิธร  เพชรหิน สรุปรายชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯที่สภาองค์การบริหาร  
ประธานสภาอบต. ส่วนตำบลยางโทนคัดเลือก จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ 
   ๑. นายธัญเกียรติ์ กล่อมวงษ ์สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ 
   ๒. นายบัญญัติ คงมี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 
   ๓. นายนพฤทธิ์ ปั้นประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓ 
 
 

/-๑๑- ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ 
 



 
-๑๑- 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ 

นางศศิธร  เพชรหิน ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร 
ประธานสภาอบต. ส่วนตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอเชิญชี้แจงรายละเอียดให้

สภาฯทราบค่ะ 
นายวัฒนากร กลางชาติ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
ปลัดอบต.  ที่เคารพ กระผมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอรายงานผลการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ครับ 

       หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี กรอบระยะเวลา
ดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ีอให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความ
เหมาะสม ซึ่งอาจภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ 

       เหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทนได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ดำเนินการติดตาม
ประเมินผล เป็นที ่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔          
ต่อที่ประชุมสภาอบต.  
(นางสาวนิศารัตน์ มนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอ่านรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้าย) 
 

/-๑๒-นางศศิธร... 



 
-๑๒- 

นางศศิธร เพชรหิน ขอเชิญสมาชิกฯ อภิปรายสอบถามเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามและ
ประธานสภาอบต. ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ประจำปี  

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หากไม่มีข้ออภิปราย ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ 
ทีป่ระชุม มีมติรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลยางโทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
นางศศิธร เพชรหิน มีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดต้องการเสนอวาระอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมหรือไม่คะ 
ประธานสภาอบต. หากมีขอเชิญนำเสนอต่อที่ประชุมค่ะ 
นางศศิธร เพชรหิน หากไม่มีท่านใดเสนอวาระอ่ืนๆ ต่อที่ประชุม ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุม 
ประธานสภาอบต. โดยพร้อมเพรียงกัน และบัดนี้สภาอบต.ได้ประชุมครบตามวาระที่จัดลำดับไว้                 

เป็นที่เรียบร้อย ดิฉันขอปิดการประชุมคะ่ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
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