
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  คร้ังที่ 2/25๖3 

วันที่  10  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 25๖3 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  -เรื่อง วันแม่แห่งชาติ ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2563 ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานพิธี
   วันแม่แห่งชาติ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
ประธานสภา  -ตามท่ีท่านเลขานุการสภาได้ส่ง รายงานการประชุมให้กับทุกท่านมีสมาชิกท่านใดท่ีจะแก้ไข
   เพิ่มเติมไม่ครับ เชิญครับ  
   -ขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วในหน้าท่ี 5 นะครับ ในส่วนของการคัดเลือก 
   คณะกรรมการแปรญัตติ ตรงท่ี ส.อบต.จ านงค์ เสนอนะครับ แก้ไขผู้รับรองจาก ส.อบต. 
   บรรลือ เปน็ ส.อบต.สืบศักดิ์ นะครับ  
   -ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติมผมขอรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วขอยกมือครับ 
ท่ีประชุม  -รับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
ประธานสภาฯ  3.1 ร่างขอ้บัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลยางหวาย เร่ือง งบประมาณรายจ่าย 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) 
   -วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 ทางสภามีมติรับหลักการขอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ไปแล้ว ซึ่งหลังจากนั้นก็มีการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ แล้วก็ให้สมาชิกเสนอญัตติ 
   เพื่อท่ีจะพิจารณากันในส่วนนั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งประกอบด้วย ท่านธนะวัฒน์ 
   ท่านพิชญา และ ท่านด ารงค์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในส่วนนั้นซึ่งผมทราบมาว่าไม่มี
   ท่านใดเสนอค าแปรญัตติ ในส่วนนี้ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติช้ีแจงให้กับ 
   สมาชิกได้ทราบ ขอเชิญครับ 
ส.อบต.ธนวัฒน์  - กระผม ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ขอรายงานให้ท่ีประชุมสภาได้ทราบว่า 
   สืบเนื่องจากเมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 เราได้รับการแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการรับเสนอ
   การแปรญัติ จากท่ีผ่านมา ปรากฎว่าไม่มีสมาชิกท่านใดมาเสนอเรื่องขอแปรญัตติครับ  
   กระผมในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติจึงรายงานให้สภารับทราบเพื่อด าเนินการ
   ตามข้ันตอนต่อไปครับ 
ประธาน   - ตามท่ีท่านประธานแปรญัตติได้น าเรียนให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ เนื่องจากไม่มี 
   สมาชิกท่านใดส่งญัตติเลย ถือว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
   ของทางฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าท่ี น าเสนอสภาเรา ก็ถือว่าขั้นตอนท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ก็ผ่าน
   นะครับ ต่อไปก็เปน็ขั้นลงมติ ขั้นลงมติจะเป็นวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ผมขอไปตาม 
   ระเบียบนะครับ  
ระเบียบวาระที่ 4 กระทู้ถาม 

 - ไม่ม ี

 



 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอใหม่ 
ส.อบต.พิชญา  - ขอเสนอเรื่อง ให้ท าข้อบัญญัตการจัดเก็บรายได้จากผู้รับเหมาขนดิน ไม่ทราบว่าเราจะ 
   สามารถท าข้อบัญญัติได้ไม่ค่ะ 

ประธาน   -ในส่วนนี้ขอเรียนถามทางท่านรองปลัดฯ เกี่ยวกับระเบียบการขนย้ายดินนะครับ เราจะ 
   สามารถท าเป็นระเบียบข้อบังคับท่ีจะควบคุมได้หรือไม่ครับ ขอทราบในส่วนของระเบียบ 
   ครับ 

รองปลัดฯ  - ในส่วนตรงนี้จริงๆ เป็นหน้าท่ีของผู้รับจ้างท่ีจะด าเนินการในส่วนนี้ เมื่อด าเนินการท าให้
   ถนนช ารุดเสียหายผู้รับเหมาต้องมาด าเนินการส่วนนี้ แต่จริงๆ พอดีวันนัน้ผมยังไมไ่ด้ไปดู
   ระเบียบ ผมยุ่งอยู่เกี่ยวกับเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายอยู่ นะครับ เลยยังไม่ได้ดู 
   รายละเอียดส่วนนี้นะครับ แต่ถ้าเราจะท าเป็นข้อบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินการในส่วนนี ้
   ต้องน าเข้าสภาให้ความเห็นชอบ ในส่วนท่ีจะท าข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการขนดินท่ีท าให้
   ถนนช ารุดเสียหาย ขอช้ีแจงให้ทุกท่านทราบครับ 

นายกฯ   - ส าหรับในเรื่องนี้ท่านรองปลัดก็ได้น าเรียนแล้ว จริงๆแล้วสามารถท าเป็นข้อบังคับองค์การ
   บริหารส่วนต าบลยางหวายได้ แต่ว่าในส่วนนี้ผมเอง ท่านรองปลัดเอง และ ผอ.กองช่าง ต้อง
   มาคุยกันว่าเข้ากฎหมายข้อใดในการขุดดิน ถมดิน ไม่เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ มันน่าจะ
   กระท าได้ ถ้ายังไงฝากท่านรองปลัดฯ ทางคณะฝ่ายปฏิบัติปรึกษาหารือกับทาง ผอ.กองช่าง 
   เปิดประชุมสมัยสามัญต่อไปนะครับ จะได้หรือไม่ได้แจ้งในท่ีประชุมสมัยสามัญต่อไปครับ 
   ประธานครับ 

รองบุญธรรม  - เมื่อก่อนเราเคยเอาเรื่องนี้เข้าประชุมสภาแล้วใช่ไม่ค่ะ ท่านวิไลวรรณก็คงทราบเพราะว่า
   ตอนท่ีเราเอาเข้าสภา เราก็ขอเรื่องนี้แหละ มี พรบ. ของ อบต.กฎกระทรวงมอบให้ อบต.
   ดูแล คือถ้าใครจะขุดดินถมดิน ก็ต้องมาขออนุญาตทาง อบต.ก่อน สภาเราต้องหารือกันว่า
   จะต้องปรับเขาเท่าไหร่ ค่าปรับทางสภาต้องมาตกลงกันเองว่าจะปรับยังไง เพราะทาง 
   กระทรวงให้ระเบียบเรามาปฏิบัติแล้ว เพียงแต่ว่าเรายังไม่ปฏิบัติเฉยๆ แต่ถ้าใครจะขุดดิน 
   ถมดิน จริงๆแล้วเขาต้องมาขอกับทาง อบต. เพื่อให้ออกเอกสารอนุญาตให้ขนดิน ถมดินได้ 
   เรื่องนี้ก็เคยเอาเข้าสภาแล้วตั้งแต่หลายสมัยท่ีผ่านมา แต่ถ้าครั้งนี้เราจะท าจิง เราต้องศึกษา
   วิธีการอีกครั้งนงึค่อยมาปฏิบัติกันใหม่ค่ะ 

รองปลัดฯ  - ในส่วนนี้ผมจะดูในส่วนของระเบียบว่าเป็นอย่างท่ีท่านนายกฯ และท่านรองบุญธรรมพูด 
   ถ้าจะออกข้อบัญญัติและก็มีค่าธรรมเนียมในการขุดดิน ถมดิน ก็จะมีมาตรการปรับกรณีท่ี
   คนบรรทุกดินท่ีท าให้ถนนเสียหายต้องรับผิดชอบในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นค่าธรรมเนียมหรือ
   การอนุญาต เป็นอ านาจของท่านนายกว่าจะอนุญาตในการขุดดิน ถมดินไม่ เด๋ียวผมจะไป
   ศึกษารายละเอียด แล้วก็จะไปประสานงานกับทางกองช่างครับ 

 

 

 



 

ประธาน   - ในส่วนนี้ผมขอฝากกับทางท่านรองปลัดฯ ถามว่าคุยคันมานานไหม ก็คุยกันมาต้ังนานแล้ว 
   แต่ยังไม่ได้ต้ังกฎระเบียบข้อบังคับ พอดีผมก็ไม่ทราบว่าระเบียบของทางกระทรวงมีไหมท่ีจะ
   บังคับในส่วนนี้ ถ้าไม่มีผมอยากฝากทางท่านรองฯ ลองศึกษาในส่วนท่ีผู้รู้ เราจะสามารถต้ัง
   เป็นกฎข้อบังคับได้ไม่ เป็นระเบียบขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ถ้าผู้รับเหมา 
   ท่านใดมีภารกิจท่ีจะขุดดิน ถมดิน ภายในต าบลยางหวายต้องมาติดต่อท่ี อบต. ในส่วนนี้ผม
   ก็อยากให้ท านะครับ ผมก็ขอฝากทางท่านนายกฯ และ ท่านรองปลัด ลองศึกษากฎระเบียบ
   ตรงนี้ดู ถ้าได้ก็น าเข้าประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 4 นะครับ ก็คงน่าจะทันนะครับ 

ส.อบต.ธนวัฒน ์  - ผมรู้สึกยินดีท่ีท่านสมาชิกให้การสนับสนุน จริงๆ แล้ว ระเบียบกฎหมายท่ีท่านรองบุญ 
   ธรรมได้กล่าวมาก็ใช่นะครับ แต่ว่าเราไม่เอาถึงขนาดนั้นหรอกนะครับ เอาแค่ว่าถ้าท าถนน
   เราทรุดให้เขารับผิดชอบในส่วนนั้น 

ประธาน   - ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ได้รับผลกระทบด้วยกันหมดแหละครับ แต่ก็เอาแบบง่ายๆ ให้เอาเป็น 
   ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย มีไว้ก็ดีนะครับ เพราะได้ปฏิบัติตามและ
   ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก 

นายกฯ   - จริงๆ โดยหลักการ รายละเอียดข้อกฎหมายท่ีเขามอบอ านาจมาให้คือการจะขุดดิน ขุดบ่อ
   ต้องมาขออนุญาตท่ี อบต. เหมือนกับการจะสร้างบ้านท่ีต้องมาขออนุญาตปลูกสร้างก่อน 
   แต่ถา้มาขอกับ อบต. หรือเจ้าหน้าท่ีต้องถามว่าจะขุดแบบไหนช่างก็จะถามหาแบบว่ากว้าง
   เท่าไร ลึกเท่าไร ยาวเท่าไร ก็ต้องยุ่งยากกับการออกแบบอีก หรือถ้าเราจะท าก็ท าได้ ท่าน
   รองกับท่าน ผอ.กองช่าง น่าจะมีระเบียบอยู่ แต่พวกเราจะเอาแบบนั้นไม่ ปรึกษากันข้าง 
   นอกก่อนนะครับ เราจะเอาขนาดนั้นไม่ ถ้าเราจะเอาขนาดนั้นก็น าเข้าสู่สภาถ้าไม่เอาก็จบไม่
   ต้องน าเข้าสู่สภาครับ 

รองปลัดฯ  - ตามพระราชบัญญติขุดดินถมดิน พ.ศ.2543 ถ้าเราจะท าเราต้องสอบถามความคิดเห็น
   ของประชาชนก่อนนะครับ แล้วก็ประชาชนว่ายังไงเห็นด้วยไหม เราต้องน าเข้าสภาให้ความ
   เห็นชอบ จะมีข้ันตอนหลายอย่างอยู่นะครับ ส่วนใหญ่ท่ีผมเห็นจะเป็นเขตเทศบาล หรือว่า
   เราจะท าประกาศของ อบต. ครับ แต่ถ้าจะออกข้อบัญญัติค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรครับ 

นายกฯ   - ครับ ถ้าเราจะเอาอย่างท่ีท่านรองว่า ถ้าเราออกเป็นประกาศการวิ่งทางถนนภายในเฉือยๆ 
   ประกาศไม่มีอ านาจนะครับ แต่ถ้าออกเป็นข้อบังคับก็คือถ้าไปขุดเมื่อไหร่โดยท่ีไม่ขออนุญาต
   ให้ทาง อบต.ทราบ เราสามารถแจ้งจับได้เลยนะครับ นี้คือข้อบังคับครับ แต่ถ้านายกไม่แจ้ง
   จับ ก็เป็นการปล่อยประละเลย ก็จะโดนมาตรา 157 ถ้าออกเป็นข้อบังคับใครขุดไม่มาขอ
   อนุญาตแจ้งจับเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าขุดจะขุดคุณต้องมาขออนุญาตทาง อบต.ก่อนทุก
   ครั้งและท าตามกฎข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกอย่างซึ่งทางสภาอนุมัติแล้วทุก
   ข้อทุกรายการ พี่น้องจะเอาแบบนี้ไมถ้าเอา อบต.ก็ต้องออกประชาคม  

ส.อบต.พิชัย  - ครับ การขุดดินถ้าพี่น้องประชาชนไม่อยากขุด รภแม็กโครก็ไม่สามารถเข้าไปขุดได้  

ประธานสภาฯ  - ครับ ตรงนั้นส าคัญไมก็ส าคัญนะครับ แต่ ส่วนท่ีส าคัญมากท่ีสุด คือ ในส่วนของผู้รับเหมา 
   ปัญหาก็จะเกิดคือ เราให้ใส่ แค่ 5 ตัก แต่ผู้รับเหมาอยากเสร็จเร็วก็ใส่ 7-8 ตัก มันก็เลยเกิด
   ปัญหาท าให้ถนนช ารุดครับ 

 



 

รองปลัดฯ  - ครับ ผมขอช้ีแจงเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ ไหนๆ ก็ปรึกษาหารือกันเรื่องนี้แล้วนะครับ พอดีผม
   ก็ไม่ได้ศึกษาในเรื่องนีน้ะครับ เขาบอกว่าพื้นท่ีท่ีใช้บังคับว่าด้วยกฎหมายในการขุดดินถมดิน 
   พ.ศ.2543 ตามมาตรา 3 นะครับ เขาบอกว่าพระราชบัญญัตินี้ให้บังคับในท้องท่ีดังต่อไปนี้
   นะครับ 1. เทศบาล 2. กรุงเทพฯ 3. พัทยา 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามท่ี 
   กฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 5. บริเวณท่ี 
   พระราชบัญญัติกฤษฎีกาใช้บังคับกฎหมาย 6. เขตผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
   รวม นี้คือพื้นท่ีท่ีใช้บังคับครับ 

ประธานสภาฯ  - ครับ ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ช้ีแจงให้กับสมาชิกได้ทราบในส่วนของ ทางสภาได้หารือกันว่า
   จะต้ังระเบียบข้อบังคับการขนย้ายดินภายในต าบล เราจะสามารถท าได้ไม มันจะผิด 
   ระเบียบ หรือมีระเบียบให้หรือไม่ 

ผอ.นิรัญ   - ครับ เรื่องข้อบัญญัติผมจะดูให้นะครับ แต่ว่าตอนท่ีผังเมืองรวม พอดีของเราตอนแรกอยู่
   ในเขตอยู่ครับ คือว่า อีก 5 ปี จะแก้ไขผังเมืองรวม ของยางหวายจะไม่อยู่ในผังเมืองรวม อีก 
   5 ปีจะแก้ไขผังเมืองรวมนะครับ แต่เรื่องข้อบังคับเด๋ียวผมหาไว้ให้ครับ 

ประธานสภาฯ  - ครับ ขอฝากทาง ผอ.กองช่าง ท่านรองปลัด และ ท่านนายกฯ นะครับ เพื่อติดตามให้ด้วย 
   ถ้าจะเอาเข้าสภาก็ ถ้าทันสมัยท่ี 4 ก็ดี  

นายกฯ   - ขอเสนอท่านประธานและท่านสมาชิกดังนี้นะครับ ขอไปศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อน 
   คงยังไม่ออกเป็นข้อบัญญัติ เช่น ถ้าเราจะออกเป็นข้อบัญญัติในการขุดดินถมดินนะครับ ก็
   ไปดูว่ามันกระทบอะไรบ้างแล้วก็จะแจ้งในท่ีประชุมก่อน เสร็จแล้วเราจะท าหรือไม่ท าค่อย
   ว่ากัน ถ้าจะท าต้องประชาคมก่อนไมถึงจะไปข้ันนัน้ จะน าข้อดีข้อเสียแล้วก็ตัวระเบียบเอง
   เข้าสู่สมัยท่ี 4 ก่อน แต่ก่อนยังคงไม่เป็นระเบียบนะครับท่านประธาน เอาข้อดีข้อเสีย เอา
   ระเบียบของกรมท่ีเขามอบอ านาจมาว่าควบคุมแค่ไหนถึงไหน ถึงจะมาชีแจ้งรายละเอียด 
   ท้ังหมดก่อน เสร็จแล้วถึงจะไปประชาคม ถ้าว่าเราจะเอาแล้วค่อยไปประชาคมนะครับท่าน
   ประธาน 

ประธาสภาฯ  - ครับท่านสมาชิกครับ เอาตามท่ีทางท่านนายกฯ น าเรียนนะครับ 

ผอ.นิรัญ   - ครับ ส่วนอ าเภอคอนสวรรค์ของเราก็มีนะครับ บ้านโสก โคกมั่งงอย แล้วก็รอบตัวอ าเภอนี้
   แหละครับ แต่ของเราก็ติดไปอยู่แต่ว่าผมแจ้งไปเมื่อ 3-4 ปีท่ีแล้ว เพราะว่าอยู่นอกเขต แต่
   รอบแรกสามารถแก้ไขได้นะครับ แต่ของเราถ้าแก้ไขได้จะอยู่นอกเขตผังเมืองรวมอ าเภอ 
   คอนสวรรค์ครับ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

ส.อบต.คาวี  - ผมอยากจะสอบถามเรื่องตะแกรงเหล็กครับ ไม่รู้ว่าตอนนี้ด าเนินการถึงไหนแล้วครับ 

ผอ.นิรัญ   - ผมไม่เห็นส่งแบบส ารวจมาครับ ตอนนี้งบก็หมดแล้วครับ รอรอบต่อไปนะครับ เด๋ียวผมจะ
   ดูให้นะครับ 

ประธานสภาฯ  - ฝากอีกนิดนึงในส่วนของหินลูกรังนะครับ ของแต่ละหมู่เอาพื้นท่ีท่ีเสียหายมากๆ เลยนะ
   ครับ จึงขอเข้ามาครับ 



 

ส.อบต.วิไลวรรณ  - มีเรื่องประชาชนเดือดร้อนนะค่ะ พอดีเป็นเขตรับผิดชอบของหมู่ 1 นะค่ะ แต่ไปเดือดร้อน
   ถึงหมู่ 2 ท่ีท่อระบายน้ า ท่ีหน้าบ้านครูบวร - ครูอ านวย ค่ะ พอดีแกใส่ท่อแต่น้ าไหลไม่ทัน
   เลยขอเสนอให้เปล่ียนใส่ท่อใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมนะค่ะ 

ผอ.นิรัญ   - ท่ีตรงนั้นเป็นความรับผิดชอบของ อบจ.นะครับ เด๋ียวผมดูให้นะครับ 

ส.อบต.พิชญา  - อยากสอบถามเรื่องท่อแดงค่ะ กองช่างค่ะจะติดต้ังวันไหนค่ะ เห็นว่าเอามาแล้วนะค่ะ ถ้า
   ติดต้ังเสร็จแล้วดิฉันขอเสนอว่า ให้เราสูบน้ าเข้าเกาะแซงใหญ่ให้เต็มก่อน ก่อนท่ีจะให้ 
   ชาวบ้านน าไปใส่ข้าว ถ้าชาวบ้านไม่ยอมขอให้เรียกผู้น าประชุมเลยนะค่ะ คืออยากได้น้ ามา
   ลงเกาะแซงใหญ่ให้เต็มก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ผอ.นิรัญ   - เร็วๆ นี้ครับ 

นายกฯ   - ครับ โทรไปสอบถามแล้ว เขาบอกว่าจะเอามาลงต้ังแต่วันเสาร์แล้วครับ แต่เหลือติดต้ัง 
   เราไปบังคับเขาไม่ได้เพราะสัญญาหมดวันท่ี 23 สิงหาคม 2563 อยู่ในระหว่างสัญญา เรา
   ไม่มีอ านาจไปบริหารครับ 

ธนวัฒน ์  - ครับ ผมก็ได้ฟังมาหลายๆท่านสมาชิก ปัญหาท่ีคุยกันก็ฝากไว้เรื่องมาตรการหรือประกาศ
   การขนถ่ายดินนะครับ ก็ให้ทางเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดครับ 

ส.อบต.พิชญา  - ขอเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆ นะค่ะ ฝากเรื่องป้ายโครงการท่ีล้มด้วยนะค่ะ เรื่องนี้เคยเสนอแล้วค่ะ
   ว่าให้ไปเก็บหรือว่าจะให้ชาวบ้านเก็บเอง ก็ฝากทางกองช่างด้วยนะค่ะ แล้วก็จะมีป้าย 
   โครงการของหมู่ 3 ตรงบ้านช่างสินค่ะ เวลารถจะเล้ียวกลัวไปเฉี่ยวไปชนเราสามารถย้ายได้
   ไหมค่ะ ฝากทางกองช่างด้วยนะค่ะ 

ประธานสภาฯ  - ครับ วันพรุ่งนี้เป็นการลงมติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ครับ 
   ผมขอให่ทุกท่านแต่งกายสุภาพด้วยนะครับ ในเวลา 09.30 น. นะครับ ถ้าไม่มีท่านใดท่ีจะ
   สอบถาม ขอเลิกการประชุมครับ 

ปิดการประชุม - เวลา 12.00 น. 
 
 

ลงช่ือ                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นางสาวศรานิตย์  ผลเลลัย) 

                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางหวาย  สมัยสามัญท่ี 3/๒๕๖3  เม่ือวันที่  10 สิงหาคม ๒๕๖3 แล้วว่าเป็นที่ถูกต้องครบถ้วน 
     

ลงช่ือ...............................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (นายด ารงค์    บรรลือ) 
               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ท่ี  6 
 

ลงช่ือ.........................................กรรมการ 
                               (นายธนวฒัน์  อิงชัยภูมิ) 
               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ท่ี  2 



 

 
ลงช่ือ.........................................กรรมการ/เลขานกุาร 

                               (นายจ านงค์  ฉายชัยภูมิ) 
               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวายหมู่ท่ี  ๗ 
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  3/๒๕๖3      
เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม  ๒๕๖3   แล้วเมื่อวันท่ี  11  สิงหาคม  2563 
 
 
 
 
                                     ลงช่ือ            

(นายอดิศักดิ์ คลังแก้ว) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางหวาย 

 
 

 


