
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 สมัยสามัญที่ ๓  คร้ังที่  ๓/ 25๖๐ 

วันท่ี  ๒๕  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖๐ 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00น. 

เรื่องก่อนระเบียบวาระ-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รายงานจ านวนสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลยางหวาย  จ านวน  1๓  ท่านจากทั้งหมด  1๔  ท่าน 

ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

   -ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่านประกาศเรยีกประชุมสภาองค์การ 

   บริหารส่วนต าบลยางหวายสมัยสามัญที่ ๓  ประจ าปี 25๖๐ 

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -นางวิไลวรรณ์  ใจเย็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

ขอลากิจ ๑ วัน 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  -แจง้ใหท้ี่ประชุมสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว ว่าจะมีส่วนใด 

   แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ถือว่าที่ประชุมรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แลว้ ตามนี้ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา (วาระที่ ๓  ลงมติ) 

ประธานสภาฯ 3.1 เรื่องพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วาระที่ ๓ ลงมติ) ตามที่ผู้บริหาร

ท้องถิ่นได้ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา

ในวาระที่หนึ่ง เพื่อลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม  

๒๕๖๐  ไปแล้วนั้น โดยสมาชิกสภาฯมีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ ๑๔ เสียง ไม่รับ

หลักการ ไม่มี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายได้เสนอชื่อ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

จ านวน ๕  คน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ

พิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
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ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

เนื่องจากไม่มีการยื่นเสนอค าแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้สง่คนื 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      

ยางหวายในวาระนี้ เป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน วาระที่สาม (ลงมติ) วาระนี้

ไม่มีการอภิปราย ขอให้ที่ประชุมสภาฯลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรอืไม่  ซึ่ง

ได้ตรวจสอบสมาชิกสภาฯแล้วอยู่ในที่ประชุมและครบองค์ประชุม  กระผมจะขอมติ

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย สมาชิกสภาฯท่านใดมีมติ

เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ โปรดยกมอื 

ทีป่ระชุมสภาฯ            -มีมติ  ๑๓  เสียง  มมีตเิป็นเอกฉันท์  งดออกเสียง   –   เสียง 

ประธานสภาฯ 3.2 เรื่องพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุม

การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖0 ขอให้ที่ประชุมสภาฯลงมติว่าจะให้ตรา

เป็นข้อบัญญัติหรือไม่  กระผมจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       

ยางหวาย สมาชิกสภาฯท่านใดมีมติเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวห์รอืปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖0  โปรดยกมอื 

ทีป่ระชุมสภาฯ            -มีมติ  ๑๓  เสียง  มมีตเิป็นเอกฉันท์  งดออกเสียง   –   เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๔ กระทู้ถาม 

ประธานสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดส่งกระทู้ถาม 

ระเบียบวาระที่ ๕ -เรื่อง  เสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องเสนอใหม ่  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ ๖ -เรื่องอื่นๆ  

ประธานสภาฯ  -ขอเชญิสมาชิกสภาฯเสนอ เรื่องอื่นๆ 

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เนื่องจากอยู่ในสมัยการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายสมัยสามัญที่ ๓  ประจ าปี 25๖๐ ระหว่างวันที่ 

๑๕–๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐ ก าหนด ๑๕ วัน  หากมีขอ้ราชการที่จ าเป็นจะได้นัด

ประชุมสภาฯในครั้งตอ่ไป  

เลิกประชุม   เวลา 12.๐0 น. 

ลงช่ือ        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

(นางลักษณา หริัญวรรณ) 

                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลยางหวาย  สมัยสามัญที่ ๓  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  เมื่อวันท่ี  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

แล้ววา่เป็นที่ถูกต้องครบถ้วน 

     

ลงช่ือ...............................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                               (นายด ารงค์    บรรลอื) 

               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  6 

 

ลงช่ือ.........................................กรรมการ 

                               (นายธนวัฒน์  อิงชัยภูม)ิ 

               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  2 

 

ลงช่ือ.........................................กรรมการ/เลขานุการ 

                               (นายจ านงค์  ฉายชัยภูมิ) 

               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ที่  ๗ 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย    ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่  ๓  

ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐   เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐   แล้วเมื่อวันที่................................................ 

 

 

                   ลงช่ือ            

                                 (นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว) 

                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย  

 

 


