
รายงาบการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๓ 

ครังท ๑/!o <£๖๓

วันศุกร์ที่ ๑ ๐  สิงหาคม ๒£๖๓ เวลา ๑ ๐ .๐ ๐  น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ตรวจรายซื่อผู้เข้า 

ประชุมที่ลงซ่ือไว้ มีจำนวน ๒๗ คน ครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญสมาซิกสภาฯ เข้าห้องประชุม (ตาม พรบ. 

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ 

วรรคหน่ึง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 

ถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๕ วรรคหน่ึง) และดำเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานสภาฯ

ท่ีประขุม
I,ฯ! 1 ร่ระเปียบวาระท ๒

ประธานสภาฯ 

ท่ีประชุม

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑  แนะนำตัวพนักงานส่วนตำบลที่มาดำรงตำแหน่งใหม่

วันนี้เนินการเปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขอเชิญ 

พนักงานที่ย้ายมาใหม่แนะนำตัว เชิญครับ

๑. นางนุขรินทร์ เพ็ซรโต ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๒. นายเสกศักดี้ มูลปลัด ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

ลงวันท่ี ๑ ๑  มิถุนายน ๒๕๖๓)

ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยมีใครขอ 

แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วย

รับรองรายงานการประชุม ๒๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ วาระที่ ๑ (รับหลักการ)

ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และก่อนที่จะดำเนินการขอให้เลขานุการสภาฯ ขี้แจง 

ระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดทำงบประมาณและขั้นตอนการพิจารณาให้ที่ประชุม 

ทราบ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และหัวหน้า 

ส่วนราชการในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ขอขี้แจงระเบียบ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ 

แผนพัฒนาสามปีเนินกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณ 

รายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม 

โครงการที่กำหนดไวในแผนพัฒนาสามปี
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ts) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณา 

ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแกไขงบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเน้นงบประมาณ 

ประจำปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเน้นร่างงบประมาณรายจ่าย 

เสนอต่อผู้บริหารอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน 

วันท่ี ๑๔ สิงหาคม

๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๔๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๔๔ (วรรคสาม) ญัตติร่าง 

ข้อบัญญัติที่ประขุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเน้นสามวาระ โดยญัตติร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ 

กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวิไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ 

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประขุมสภา 

ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 

ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาซิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไมให้ลงมติ 

ก่อนที่สมาขิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การ 

พิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่ ๑ สภาท้องถิ่นอาจจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า 

จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติ 

นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประขุมสภาจะต้องกำหนด 

ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง 

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาซิกสภาท้องถิ่นผู้Iดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ก็ให้ 

เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเน้นหนังสือโดยให้แปรญัตติเน้นรายข้อและเสนอต่อประธาน 

คณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาซิกสภาท้องถิ่นเน้นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาซิกสภา 

ท้องถิ่นรับรองเซ่นเดียวกับการเสนอญัตติ

ข้อ ๔๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเติม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก 

ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ 

แก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 

เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเน้นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปร 

ญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้น 

ให้แก่สมาซิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประขุมพิจารณาเว้นแต่กรณี 

ต้องพิจารณาเน้นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประขุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ 

รายงานหรือขี้แจงข้อสงสัยต่าง  ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ประธานสภาฯ ต่อไปผมขอเรียนเชิญนายกฯ นำเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ต่อท่ีประขุม
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นายก อบต. เรียน ประธานสภาๆ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน บัดนี้ถีงเวลาที่ผู้บริหารจะได้ 

เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จงขอชี้แจง 

สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี 

สถานะการคลัง

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ดังนี้ 

๑. เงินฝากธนาคาร จำนวน ๓๒,๗๘๕,๓๐๐.๙๐ บาท

๒. เงินสะสม จำนวน ๘,๐๕๑,๕๕๒.๗๕ บาท

๓. เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๓,๒๓๖,๓๒๙.๗๓ บาท

๔.รายการที่ได้กันเงินไวโดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๗ โครงการ รวม 

๕๔๔,๑๒๖.๖๐ บาท

การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

รายรับจริง จำนวน ๕๗,๗๗๕,๐๙๓.๒๒ บาท ประกอบด้วย

๑. หมวดภาษีอากร จำนวน ๓๔,๓๑๕.๕๘ บาท

๒. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน

๓. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน

๔. หมวดรายได้จากสาธารณปโภคและการพาณิซย์ จำนวน

๗๓๒,๙๖๒.๔๐ บาท 

๓๑๙,๖๖๕.๔๙ บาท 

๐.๐๐ บาท 

๒๑๑,๙๗๗.๐๐ บาท 

๐.๐๐ บาท 

จำนวน ๓๔,๔๘๕,๙๗๗.๗๕ บาท 

จำนวน ๒๕,๙๙๐,๑๙๕.๐๐ บาท 

จำนวน ๗๘,๖๐๒.๐๐ บาท

จำนวน

จำนวน

๕. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

๖. หมวดรายได้จากทุน 

๗. หมวดภาษีจัดสรร 

๘. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์

รายจ่ายจริง จำนวน ๔๘,๔๔๖,๐๕๑.๔๘ บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง จำนวน ๑๓,๔๐๐,๔๗๖.๐๐ บาท

งบบุคลากร จำนวน ๑๗,๘๖๐,๗๑๒.๐๐ บาท

งบดำเนินการ จำนวน ๑๐,๔๖๕,๖๑๓.๔๘ บาท

งบลงทุน จำนวน ๓,๘๐๖,๑๓๐.๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน ๒,๙๑๓,๑๒๐.๐๐ บาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๐.๐๐ บาท

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๖,๐๗๗,๗๗๓.๐๐ บาท 

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ๐ .๐๐  บาท 

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๗๘,๖๐๒.๐๐ บาท 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 

๘ ๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง รวมรายได้ จำนวน ๑,๖๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท

หมวดภาษิอากร รวม ๓๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ปละใบอนุญาต รวม ๕๑๒, 0006 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม ๔๒๖,1๐๐๐.๐๐ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม ๓๕๓,,๐๐๐.๐๐ บาท



ประธานสภาฯ

ท่ีประชุม

ประธานสภาฯ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม ๔๓,๑๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก'องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม ๓๔,๒๐๔,๔๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ จำนวน ๘ ๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

แยกเป็น

งบกลาง จำนวน ๒๐,๐๒๑,๒๖๔.๐๐ บาท

งบบุคลากร จำนวน ๒๗,๐๐๓,๑๐๐.๐๐ บาท

งบดำเนินงาน จำนวน ๑๖,๗๙๖,๗๓๔.๐๐ บาท

งบลงทุน จำนวน ๑๑,๒๔๖,๙๐๐.๐๐ บาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน ๔,๘๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

สำหรับรายละเอียดโครงการและกิจกรรมสามารถตรวจดูไดํในร่างข้อบัญญัติฯ 

๒๔๖๔ ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๔๖๔ ซึ่งจะมีรายละเอียดค่าใข้จ่ายของงบประมาณแต่ละโครงการ แต่ละกิจกรรม 

ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับสมาขิกสภาฯ ทุกท่านก่อนวันประขุมสภาฯ แล้วน้ัน 

ตามที่นายกฯ ได้ขี้แจงรายละเอียดของงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังกับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๓๗ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๔๔ หมวด ๓ ว่าด้วยญัตติ ข้อ ๔๗ ในการ 

พิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประขุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่ง 

ร่างข้อบัญญัติจะลงมติว่าจะรับหลักการแห่งข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาขิกสภา 

ท้องถิ่นประสงค์ที่จะอภิปราย ห้ามไมให้ลงมติก่อนที่สมาขิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายใน 

เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ดังน้ัน มีสมาขิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม 

อีกหรือไม่

เมื่อไม่มีสมาขิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๔๔๔ หมวด ๔ ข้อ ๖๔ วรรคแรก ถ้าไม่มีผู้ไดจะอภิปรายต่อไปให้ถือว่าเป็นการ 

ปิดอภิปราย วรรคสอง เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ที่ประขุมลง 

มติ ผมจึงขอปิดการอภิปราย ต่อไปเป็นการขอมติที่ประขุมในวาระที่ ๑ ข้ันรับ 

หลักการ ผมจึงขอมติที่ประขุม ว่าเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔

ที่ประขุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

รับหลักการ จำนวน ๒๗ เสียง

ไม่รับหลักการ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - เสียง

เมื่อสภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 

ประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๔๔ 

วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม,ได้ 

และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 

ยี่สิบสี่ซั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น



ประธานสภาฯ

เลขานุการสภาฯ

-๔-
ดังน้ัน กระบวนการขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปร 

ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๔

๓.๒ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔

การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่สภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ในระเบียบวาระที่ ๑ 

แล้วน้ัน เพื่อให้เปีนไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๑๐๔ จะต้องมีการพิจารณาคัดเลือก 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังนั้นผมจึงขอให้เลขานุการสภาฯ ขี้แจง 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาขิกสภาฯ ทราบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๔๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภา 

ท้องถ่ิน มี ๒ ประเภท คือ

๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาซิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อย 

กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาขิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้ 

เปีนสมาขิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

ข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาขิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่เปีน 

สมาขิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขุดต่าง  ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการ 

ในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ฯลฯ (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 

(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 

(๒) ตาย

(๓) สมาขิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง

(๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง

(๔) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ 

สมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอขื่อสมาขิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้ 

เป็นสมาขิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาขิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาขิก 

สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี 

ผู้รับรอง

การเสนอขื่อให้เสนอได้ไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประขุมมีมติเป็นอย่างอื่น และ 

ให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มี 

การเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเท่ากับจำนวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นนั้นกำหนด ให้เลือกรองประธานคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภา 

ท้องถ่ินในลำดับถัดไป โดยใข้วิธีการตามข้อ ๘ วรรคหน่ึงโดยอนุโลม แต่หากได้มีการ 

เลือกใหม่เฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันแล้วปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ 

ประธานสภาท้องถิ่นออกเสียงขี้ขาด



ประธานสภาฯ

ท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ

นายสุริยา วงษ์ศรีดา

ประธานสภาฯ

ท่ีประชุม

ประธานสภาฯ

นายศักดิ้สิทธี้ ใจปีติ

ประธานสภาฯ

ท่ีประขุม 

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

-๖-

ข้อ ๘ วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ขื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวนและให้ 

สมาซิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากขื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนขื่อตัวและขื่อสกุลของผู้ 

ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งขื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาฯ ประกาศคะแนนต่อที่ 

ประขุมสภาท้องถิ่นฯ

ข้อ ๑๔ ถ้ามีการเสนอขื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคนให้ 

ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ขี้แจงหลักเกณฑ์และระเบียบให้ที่ประขุมรับทราบ 

แล้ว ต่อไปผมขอมติที่ประขุมว่าเห็นขอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ ว่าควรจะเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

คณะกรรมการสามัญ หรือ คณะกรรมการวิสามัญ

เห็นขอบให้มีคณะกรรมการสามัญ

สำหรับกระบวนการต่อไป คือ ให้สมาชิกสภาฯ เสนอว่าควรมีคณะกรรมการ 

แปรญัตติจำนวนเท่าใด ขอเชิญเสนอ

สมาขิก ฯ หมู่ท่ี ๑๔ ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ควรมีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ คน 

ผู้รับรอง ๑. นายคารมย์ แก้วทา สมาขิกสภาฯ หมู่ท่ี ๗

๒. นายบุญเกิด พลยาง สมาขิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑๔

ตามที่สมาขิกสภาฯ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ ท่าน 

กระผมจึงขอให้มีการลงมติว่าที่ประขุมจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๓ ท่าน 

ตามที่ได้มีสมาขิกสภาฯ เสนอมา

เห็นขอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๔ จำนวน ๓ ท่าน 

เห็นด้วย ๒๗ เสียง 

ไม่เห็นด้วย - เสียง 

งดออกเสียง - เสียง

เมื่อทีประขุมสภาฯ ได้มีมติเห็นขอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ 

ท่าน และเป็นคณะกรรมการสามัญ ต่อไปเป็นการเสนอซื่อบุคคลที่จะเป็น 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๔๖๔ ผมจึงขอให้สมาขิกสภาฯ เสนอได้พร้อมกับผู้รับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน โดย 

จะให้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ เริ่มจากคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑

สมาขิกสภา ฯ หมู่ท่ี ๑๒ ผมขอเสนอ นายหนูดำ ศรีระวงค์ สมาขิกสภาฯ 

หมู่ท่ี ๘ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ 

ผู้รับรอง ๑. นายขาย วงศ์สีดา สมาขิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑๔

๒. นายหัดตา จันทร์ดีทม สมาขิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔

มีสมาขิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอขื่อสมาขิกสภาฯ ที่ตนเห็นควรให้เป็น 

คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ อีกหรือไม่

ไม่มี

เมื่อที่ประขุมไม่มีการเสนอขื่อเพิ่ม ผมจึงถือว่าที่ประขุมให้ความเห็นขอบให้ 

นายหนูดำ ศรีระวงศ์ สมาขิกสภาฯ หมู่ท่ี ๘ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๑

ต่อไปขอให้เสนอขื่อสมาขิกสภาฯ ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

คนท่ี ๒ พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน



นายสุริยา วงษ์ศรีดา

ประธานสภาฯ

ท่ีประขุม 

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

นายสุพันธ์ ภาอ่อนตา

ประธานสภาฯ

ท่ีประขุม 

ประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

สมาซิกสภา ฯ หมู่ท่ี ๑๔ ผมขอเสนอ นายบุญเกิด พลยาง สมาซิกสภาฯ 

หมู่ท่ี ๑๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒

ผู้รับรอง ๑. นายอาทร ก้อนวิมล สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑๐

๒. นายสักดึ๋สิทธึ๋ วิชัยวงษ์ สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔

มีสมาซิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอขื่อสมาซิกสภาฯ ท่ีเห็นควรให้เป็น 

คระกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ อีกหรือไม่ 

ไม่มี

เมื่อที่ประขุมไม่มีการเสนอขื่อเพิ่ม ผมจึงถือว่าที่ประขุมให้ความเห็นขอบ 

นายบุญเกิด พลยาง สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๒ 

ต่อไปขอให้เสนอขื่อสมาซิกสภาฯ ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

คนท่ี ๓ พร้อมผู้รับรองอย่างน้อย ๒ ท่าน
สมาซิกสภา ฯ หมู่ท่ี ๑๒ ผมขอเสนอ นายหัดตา จันทร์ดีทม สมาซิกสภาฯ 

หมู่ท่ี ๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี ๓ 

ผู้รับรอง ๑. นางจารวิ จันแก้ว สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๓

๒. นายธานีนทร์ ภักสรสิทธ้ิ สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๖

มีสมาซิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ที่จะเสนอขื่อสมาซิกสภาฯ ท่ีเห็นควรให้เป็น 

คระกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ อีกหรือไม่ 

ไม่มี

เมื่อที่ประขุมไม่มีการเสนอขื่อเพิ่ม ผมจึงถือว่าที่ประขุมให้ความเห็นขอบ 

นายหัดตา จันทร์ดีทม สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๓ 

สรุปคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ประกอบด้วย

๑. นายหนูดำ ศรีระวงค์ สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๘

๒. นายบุญเกิด พลยาง สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๑๔

๓. นายหัดตา จันทร์ดีทม สมาซิกสภาฯ หมู่ท่ี ๔

เมื่อเราได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ครบท้ัง ๓ คนแล้ว ต่อไปผมจะทำคำสั่งแต่งตั้งท่านเป็น 

คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติทำหน้าที่พิจารณาคำแปรญัตติ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓

ดังนั้นผมขอแจ้งให้สมาซิกสภาฯ ผู้ที่ประสงค์จะเสนอคำแปรญัตติสามารถยื่น 

คำแปรญัตติฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ตั้งแต่ วันท่ี ๑๒ -  ๑๔ สิงหาคม ๒๔๖๓ 

เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. และขอให้คณะกรรมการแปรญัตติประขุมปรึกษาหารือคำ 

เสนอแปรญัตติฯ แล้วนำผลการประขุมคณะกรรมการแปรญัตติให้ประธานสภาฯ เพ่ือ 

จัดส่งผลการแปรญัตติให้สมาซิกสภาฯได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประขุม



ประธานสภาๆ

ผอ.กองช่าง

ประธานสภา 

ท่ีประขุม

๓.๓ เรื่องพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ 

พ.ศ.๒(£๖๓
ด้วยนายกฯ ได้ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พิจารณาโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอให้ ผอ.กองช่างขี้แจงรายละเอียด

ขี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓)

พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 

และส่ิงก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ขออนุมัติสภาฯ โอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. โอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าจัดซื้อตู้แล็คผิวอลูมิเนียม(เครื่องเสียง) ๒ ฝา 

๘ ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๐ น้ิว สูง ๑๕ น้ิว ยาว ๒๗ น้ิว พร้อมฐานและล้อ 

จำน วน ๑ ต ัว ๆ ล ะ ๗ ,๐๐๐บาท

โอนลดงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงาน 

ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ 

ไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน 

๘๓,๙๓๕ บาท ขออนุมัติโอน จำนวน ๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 

๗๖,๙๓๕ บาท

๒. โอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าจัดซื้อตู้แล็คผิวอลูมิเนียม(เครื่องเสียง) ๒ ฝา 

๑๐ ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๐ น้ิว สูง ๑๙ น้ิว ยาว ๒๗ น้ิว พร้อมฐานและล้อ 

จำนวน๑ ตั วๆ ล ะ ๘ ,๐ ๐ ๐ บาท

โอนลดงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงาน 

ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ 

ไฟฟ้าและวิทยุ รายการค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๖,๙๓๕ 

บาท ขออนุมัติโอน จำนวน ๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๖๘,๙๓๕ 

บาท

ตามที่ ผอ.กองช่างขี้แจงมีสมาซิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ี 

ประขุมว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณหรือไม่

อนุมัติให้โอนงบประมาณจำนวน ๒๗ เสียง



ประธานสภาฯ

ผอ.กองข่าง

ประธานสภา 

ท่ีประชุม

-๙-

๓.๔ เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงมประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยนายกฯ ได้ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ พิจารณาโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอให้ ผอ.กองช่างชี้แจงรายละเอียด 

ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓)

พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน 

และส่ิงก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ 

ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ขออนุมัติสภาฯ โอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการ 

ก่อสร้างแนวกันถนนทรุดเส้นศาลากลางบ้านถึงบ้านพ่อสมพร บ้านหนองหูลิง หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ ๓๗๒,๐๐๐ บาท 

ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแนวกันถนนทรุดเส้นศาลากลางบ้านถึง 

บ้านพ่อสมพร บ้านหนองหูลิง หมู่ท่ี ๒ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด 

อุดรธานี แนวกันถนนทรุดเส้นศาลากลางบ้านถึงบ้านพ่อสมพร บ้านหนองหูลิง หมู่ท่ี ๒ 

ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยทำการก่อสร้างแนวกันถนน 

ทรุด ความยาว ๖๔.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๙๕ เมตร พร้อมติดตั้งบีายโครงการ 

จำนวน ๑ บ้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮกำหนด จากแผนพัฒนา 

ท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ หน้า ๑๖๑) ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ ๐๐๓๐๐ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒ 

โดยเบิกจ่ายจากกองช่าง

ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแนวกันถนนทรุดเส้นศาลากลางบ้านถึง 

บ้านพ่อสมพร บ้านหนองหูลิง หมู่ท่ี ๒ ตำบลหนองใฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด 

อุดรธานี แนวกันถนนทรุดเส้นศาลากลางบ้านถึงบ้านพ่อสมพร บ้านหนองหูลิง หมู่ท่ี ๒ 

ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยทำการก่อสร้างแนวกันถนน 

ทรุด ความยาว ๖๔.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๘๘ เมตร พร้อมติดตั้งบ้ายโครงการ 

จำนวน ๑ บ้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮกำหนด จากแผนพัฒนา 

ท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ หน้า ๑๖๑) ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ ๐๐๓๐๐ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๐๐๓๑๐ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๐๐๓๑๒ 

โดยเบิกจ่ายจากกองช่าง

ตามที่ ผอ.กองช่างขี้แจงมีสมาขิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ี 

ประขุมว่าจะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหรือไม่

อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ จำนวน ๒๗ เสียง



-๑๐-

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภาฯ 

นายก

ประธานสภา

เรื่องอื่น ๆ

สมาขิกท่านใดจะซักถามส่ิงใดหรือไม่ เขิญนายก 

แจ้งเขิญร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระซนมพรร,บา สมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิต๋ึ พระบรมราขินีนาถ พระบรมราฃชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒£๖๓ 

ในวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดปาจันทรังษี บ้าน 

โนนสะอาดผาสุข

มีท่านใดจะเสนอส่ิงใดหรือไม่ ถ้าไม่มี ฃอปีดการประชุมครับ และขอนัด 

ประชุมคร้ังต่อไปในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ปีดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงซ่ือ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวมณฑริยา นาผล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮโ 2
ลงขอ /o 6  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายสมควร ดวงประภา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประขุม 

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงซ่ือ) ประธานกรรมการตรวจรายงานการประ

(นายศักดึ๋สิทธิ้ ใจปีติ)

(ลงซ่ือ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสพันธ์ ภาอ่อนตา)

(ลงซ่ือ) ๘1T "*** กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบัวเรียน พิมพ์วาปี)

ชุม

ได้รับการรับรองจากมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 

คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

(นายสมควร ดวงประภา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ


