
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 

สมยัสามญั  สมยัท่ี 3 / 2562  คร้ังท่ี 1 
วนัท่ี   19   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562   เวลา   09.00   น. 

ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  (ชั้น 2) 
******************* 

 ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ือง  ประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ   
1.1 ขั้นตอนวธีิการพิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563      

วาระท่ี 1   ขั้นตอนการรับหลกัการ 
วาระท่ี 2   ขั้นตอนการแปรญตัติ 
วาระท่ี 3   ขั้นตอนการตราเป็นขอ้บญัญติั 

    1.2   ขั้นตอนและวธีิการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  ในประเด็นต่าง  ๆ 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547) 
1.3  .......................................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ือง  รับรองการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
  สมยัวสิามญั  สมยัท่ี1/2562   คร้ังท่ี 1   เม่ือวนัท่ี  28  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
  (รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมฯ)  คร้ังท่ีแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง  ญตัติท่ีตอ้งพิจารณา 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง  ญตัติร่างขอ้บญัญติัท่ีเสนอใหม่ 
   4.1 ญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

    วาระท่ี 1   ขั้นตอนการรับหลกัการ 
    สรุปมติท่ีประชุม (สมาชิกสภาฯทั้งหมด จ านวน  23  คน)  
   มาประชุมวนัน้ี  จ  านวน..........คน เห็นชอบรับหลกัการร่างขอ้บญัญติั 

    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององคก์ารบริหาร
    ส่วนต าบลโอโล   จ  านวน...........เสียง 

 มติท่ีประชุมสภาฯ มีมติรับร่างหลกัการ   จ  านวน  ..............เสียง 
      ไม่รับร่างหลกัการ      จ  านวน  ..............เสียง 
      งดออกเสียง         จ  านวน  ..............เสียง 
 
 
          /ขั้นตอน... 
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  ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ      
 - คดัเลือกคณะกรรมการแปรญตัติ  แต่งตั้งไดไ้ม่ต ากวา่ 3 คน ไม่เกิน 7 คน      

(3 คน /5 คน /7 คน)  และผูรั้บรอง  2  คน 
         1)  ผูเ้สนอ.....................................   เสนอ   จ  านวน  3  คน  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 
         2)  ผูเ้สนอ.....................................   เสนอ   จ  านวน  5  คน  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 
         3)  ผูเ้สนอ.....................................   เสนอ   จ  านวน  7  คน  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 
  สรุป  ท่ีประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ จ  านวน ............... คน 
 การเสนอช่ือ คณะกรรมการทั้ง ............... คน แต่ละคนตอ้งมีผูรั้บรอง 2  คน               

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ คนท่ี 1  ครับ 
         1)  ผูเ้สนอ...................................   ผูถู้กเสนอ.....................................  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 
 

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ คนท่ี 2  ครับ   
         2)  ผูเ้สนอ...................................   ผูถู้กเสนอ.....................................  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 
 

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ คนท่ี 3  ครับ   
         3)  ผูเ้สนอ...................................   ผูถู้กเสนอ.....................................  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 
 

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ คนท่ี 4  ครับ  (ถา้มี) 
         4)  ผูเ้สนอ...................................   ผูถู้กเสนอ.....................................  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 
 
        /ขอเชิญ... 
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ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ คนท่ี 5  ครับ  (ถา้มี) 
         5)  ผูเ้สนอ...................................   ผูถู้กเสนอ.....................................  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 
 

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ คนท่ี 6  ครับ  (ถา้มี) 
         6)  ผูเ้สนอ...................................   ผูถู้กเสนอ.....................................  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 

ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ คนท่ี 7  ครับ  (ถา้มี) 
         7)  ผูเ้สนอ...................................   ผูถู้กเสนอ.....................................  
  ผูรั้บรอง คนท่ี 1................................... 
  ผูรั้บรอง คนท่ี 2................................... 
    สรุป  คณะกรรมการแปรญตัติทั้ง ................ ท่าน ดงัน้ี 
     1. .................................................. คนท่ี 1 
                                  2. .................................................. คนท่ี 2 
                                    3. .................................................. คนท่ี 3 
  4. .................................................. คนท่ี 4 (ถา้มี) 
  5. .................................................. คนท่ี 5 (ถา้มี) 
  6. .................................................. คนท่ี 6 (ถา้มี) 
  7. .................................................. คนท่ี 7 (ถา้มี) 
  กรอบระยะเวลาขั้นตอนการแปรญตัติ  

วนั / เดือน / ปี การปฏิบติังาน 
19 ส.ค. 62 เลขาสภาฯ นดัประชุมกรรมการแปรญตัติ (คร้ังแรก)  

เวลา  11.30  น.   ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น 2) 
19 ส.ค. 62 ประธานกรรมการแปรญตัติ นดัประชุมกรรมการแปรญตัติ (คร้ังท่ี 2)  

เลือก ปธ. เลขาฯ / รับค าแปรฯ 
เวลา  13.00  น.   ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น 2) 

20 ส.ค. 62 ประธานกรรมการแปรญตัติ  ออกหนงัสือส่ง 
-ส่งกรรมการแปรฯ รอรับค าแปรญตัติ  
-ส่งสมาชิกมายืน่ค  าแปรฯ  

20-23 ส.ค. 62 กรรมการแปรญตัติ  รับค าแปรฯ เวลา  08.30  น. – 16.30  น.   
ณ หอ้งกิจการสภาฯ (ชั้น 2) เพื่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนรับ 

23 ส.ค. 62 หมดเวลายืน่ค าแปรญตัติ 
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วนั / เดือน / ปี การปฏิบติังาน 
23 ส.ค. 62 ประธานกรรมการแปรญตัติ ส่งหนงัสือเชิญประชุม 

-ส่งคณะกรรมการแปรญตัติ 
-ส่งผูย้ืน่ค  าแปรฯ 
-ส่งนายกฯ อบต.โอโล 
ประชุม ในวนัท่ี 26 ส.ค.62  เวลา  09.00  น.  ณ หอ้งประชุม (ชั้น 2) 

26 ส.ค. 62 ประธานกรรมการแปรญตัติ  ส่งรายงานผลการประชุมให้ประธานสภาฯ 
26 ส.ค. 62 ประธานสภาฯ  ส่งหนงัสือเรียกประชุม (วาระ 2-3) 

-ส่งสมาชิกฯ / นายกฯ อบต.โอโล 
ประชุมในวนัท่ี 30 ส.ค.62  เวลา  09.00  น.  ณ หอ้งประชุม (ชั้น 2) 

31 ส.ค.- 4 ก.ย. 62 ประธานสภาฯ จดัท าหนงัสือส่งร่างขอ้บญัญติั ใหอ้ าเภอภูเขียวพิจารณา 
(ภายใน 5 วนัท าการ หลงัจากสภาฯ เห็นชอบ) 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ือง  อ่ืนๆ 

  5.1 ……………………………………………………… 
  5.2 ……………………………………………………… 

    
************************* 

 
 

  



 


