
 
+   

           บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานกิจการสภา ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม   โทร ๐๔๒- ๒๑๙๔๔๒ 
ที่    อด  ๗๕๗๐๑ /                   วันที่  ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เรื่อง  เชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 
_________________________________________________________________________________ 

เรียน     หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกองช่าง/ผู้อ านวยการกองคลัง 
  
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓  ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆตามระเบียบวารการประชุมในวันที่ ๒๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
  ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม จึงของเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 

             (ลงชื่อ)  
 
                               (นายสมพร  สุชัยยะ) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

            
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  งานกิจการสภา ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม   โทร ๐๔๒- ๒๑๙๔๔๒ 
ที่    อด  ๗๕๗๐๑ /                   วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมสมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 
_________________________________________________________________________________ 

เรียน     หัวหน้าส านักปลัด 
  
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  ตามระเบียบวาระการประชุมในวันที่ ๒๖-๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  
จึงขอให้ท่านได้จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
  ๑.เรื่องโอนงบประมาณการอบรมอาสากู้ชีพกู้ภัยเพ่ือให้สภาให้ความเห็นชอบ 
  ๒.เรื่องอ่ืนๆเช่นการปรับปรุงแผน 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

     (ลงชื่อ)  
 
                  (นายสมาน พรมรักษา) 

      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม/เลขานุการสภาฯ 
          
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  งานกิจการสภา ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม   โทร ๐๔๒- ๒๑๙๔๔๒ 
ที่    อด  ๗๕๗๐๑ /                   วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมสมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 
_________________________________________________________________________________ 

เรียน     ผู้อ านวยการกองคลัง 
  
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  ตามระเบียบวาระการประชุมในวันที่ ๒๖-๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  
จึงขอให้ท่านได้จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
  ๑.เรื่องรายงานสถานการณ์คลัง การด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสแรก 
  ๒.กองคลังจะเสนอเปลี่ยนแปลง แก้ไขอะไรเกี่ยวกับงบประมาณ ๖๓ (วัสดุ ครุภัณฑ์)ที่เป็นอ านาจของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

     (ลงชื่อ   )       
                  (นายสมาน พรมรักษา) 

      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม/เลขานุการสภาฯ 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการเสนอเพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

บ้าน/หมู่ที่ ชื่อโครงการ 
1.บ้านนาไหม                  ...............รอยังไม่มีการประชุมหมู่บ้าน…….. 
2.บ้านผึ้ง 1.รางระบายน้ ารูปตัว U จากหน้าโรงเรียน-วัดศิริชัยเจริญ ระยะทาง 240 ม 

2.ถนนลาดยางเส้นชาวบ้านถนนใหญ่-สันเขื่อน 
3.ถนนเส้นบ้านผึ้ง-บ้านต้อน(เบิกป่าข้างทางท่ีปกคลุม) 

3.บ้านนาขี้นาค 1.ซอ่มสร้างถนนลาดยางสายนาขี้นาค-ศรีบุญทัน 
2.รางระบายน้ ารูปตัว U ในหมู่บ้าน 
3.ถนนลาดยางสามแยก-วัดป่าพิทักษ์ธรรม 

4.บ้านกุดดู ่ 1.รางระบายน้ ารูปตัว U หน้าวัดมงคลศรีประดู่-บ้านน้องแสตมป์ 2ข้างทาง 
2.ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
3.ถนน คสล. หน้าบ้านนาค าพอง-หน้าบ้านนางหวาน 

5.บ้านท่าบ่อยาง 1.ถนน คสล.สายท่าบ่อยาง-บ้านผึ้ง 
2.ฝายน้ าล้นถนนไชยสิงค์ 

6.บ้านวังคางฮุง 1.ถนน คสล.หน้าโรงเรียน-วัดป่าสถิตธรรม 
2.รางระบายน้ ารูปตัว U ในหมู่บ้าน 
3.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า-วัดป่าสถิตธรรม 

7.บ้านนาค าวัง 1.ขุดลอกคลองส่งน้ านาปรัง (เวนคืนโดยกรมชลประทาน) 
2.ถนน คสล.-ถนนหลวง (ทิศตะวันออก) 
3.ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากบ้าน-บ๋ากว้าง 

8.บ้านสุวอ 1.รางระบายน้ ารูปตัว U หน้าโรงสี-หน้าบ้านนายส าเร็จ ศรีสิงห์ 
2.ถนน คสล.ปากทางดงข้าวหลาม-บ้านนายสุนทร ปินะถา. 
3.ถนน คสล.จากหน้าบ้านนางบุญหลาย-หนองชักชิ้น 

9.บ้านแสนอุดม 1.ถนน คสล.หน้าวัดป่าแสนอุดม-สามแยกเมือนาช า ก.6 ม./ย.1,200 ม. 
2.ก่อสร้างศาลากลางบ้านเอนกประสงค์ 
3.ขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรหน้าวัดป่าแสนอุดม-นายนายสังวาล สุวรรณ 

10.เมืองนาช า 1.ถนน คสล.หน้าบ้านนางแพงตา โคตรนุกุล-สุดเขตไปปอพาน 
2.ก่อสร้างศาลากลางบ้านเอนกประสงค์ 
3.ถนน คสล.หน้วัดป่าเถรภูมิ-วังคางฮุง 

11.ศรีบุญทัน 1.ถนนลาดยางศรีบุญทัน-โนนประเสริฐ 
2.รางระบายน้ ารูปตัว U หน้าบ้านปลัด-บ้านนายทองสุข ปะติตัง 
3.ขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากนายสมควร ดงชาลี-บ้านนายวิชิตพรมภิบาล (หนองสิ่ว) 

12.โนนประเสริฐ 1.ถนน คสล.หน้าบ้านประเสริฐ  บรรเทาพิษ  -สุดเขตห้วย(สระแก้ว) 
2.ถนน คสล.หน้าบ้านนางประทุม ธงชัย –หน้าบ้านนางมลิสา ธงชัย 
3.ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 

13.ทุ่งกว้างพัฒนา 1.หมู่บ้านคลองไร้ท่อ 
ม.8 เสนอขอให้สภารับรองที่ดิน สปก.การจัดตั้งวัดดงข้าวหลามเพ่ือน ามติท่ีประชุมน าเสนอฝ่ายปกครองต่อwx 



 
 

 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานกิจการสภา ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม   โทร ๐๔๒- ๒๑๙๔๔๒ 
ที่    อด  ๗๕๗๐๑ /                   วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมสมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 
_________________________________________________________________________________ 

เรียน     ผู้อ านวยการกองช่าง 
  
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  ตามระเบียบวาระการประชุมในวันที่ ๒๖-๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  
จึงขอให้ท่านได้จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
  ๑. เอกสารต่าง ๆ  เพ่ือชี้แจงข้อซักถามของสภา เช่นไตรมาสที่ ๑ ได้ท าอะไรไปบ้างแล้วหรืออยู่
ระหว่างด าเนินการมีอะไรบ้าง 
  ๒.เรื่องอ่ืนๆ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
     (ลงชื่อ)           สมาน พรมรักษา 
                  (นายสมาน พรมรักษา) 

      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม/เลขานุการสภาฯ 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานกิจการสภา ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม   โทร ๐๔๒- ๒๑๙๔๔๒ 
ที่    อด  ๗๕๗๐๑ /                   วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมสมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 
_________________________________________________________________________________ 

เรียน     หัวหน้าส านักงานปลัด /ผู้อ านวยการกองคลัง/ผู้อ านวยการกองช่าง 
  
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมไดเ้ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  ตามระเบียบวาระการประชุมในวันที่ ๒๖-๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  
จึงขอให้ท่านได้จัดเตรียมเอกสาร  เอกสารต่าง ๆ  เพ่ือชี้แจงข้อซักถามของสภา เช่นไตรมาสที่ ๑ ได้ท าอะไรไปบ้างแล้ว
หรืออยู่ระหว่างด าเนินการ  การโอนงบประมาณ การปรับปรุงแผน เพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมจะได้เชิญ
ท่านเข้าร่วมประชุมในวัน เวลาและสถานที่ต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
          (ลงชื่อ)     สมาน พรมรักษา 
                  (นายสมาน พรมรักษา) 

      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม/เลขานุการสภาฯ 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานกิจการสภา ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม   โทร ๐๔๒- ๒๑๙๔๔๒ 
ที่    อด  ๗๕๗๐๑ /                   วันที่   ๒๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง   เชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมสมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 
_________________________________________________________________________________ 

เรียน    ผู้อ านวยการกองช่าง 
  
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมไดเ้ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑   เพ่ือชี้แจงข้อซักถามต่างๆของสภาในการด าเนินงาน ในการนี้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาไหม จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ในวันที่ ๒๖-๒๗  
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 

      

           ลงชื่อ         
            (นายสมพร  สุชัยยะ) 
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานกิจการสภา ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม   โทร ๐๔๒- ๒๑๙๔๔๒ 
ที่    อด  ๗๕๗๐๑ /                   วันที่   ๒๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง   เชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมสมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 
_________________________________________________________________________________ 

เรียน    รองปลัดอบต./ หัวหน้าส านักงานปลัด /ผู้อ านวยการกองคลัง/ผู้อ านวยการกองช่าง 
  
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมไดเ้ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑   เพ่ือชี้แจงข้อซักถามต่างๆของสภาในการด าเนินงาน ในการนี้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาไหม จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ในวันที่ ๒๖-๒๗  
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 
          (ลงชื่อ) 

                                                                      
                  (นายสมพร สุชัยยะ) 

        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานกิจการสภา ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม   โทร ๐๔๒- ๒๑๙๔๔๒ 
ที่    อด  ๗๕๗๐๑ /                   วันที่   ๒๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง   เชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมสมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 
_________________________________________________________________________________ 

เรียน    รองปลัดอบต./ หัวหน้าส านักงานปลัด /ผู้อ านวยการกองคลัง/ผู้อ านวยการกองช่าง 
  
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมไดเ้ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑   เพ่ือชี้แจงข้อซักถามต่างๆของสภาในการด าเนินงาน ในการนี้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาไหม จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ในวันที่ ๒๖-๒๗  
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 
          (ลงชื่อ) 

                                                
                  (นายสมพร สุชัยยะ) 

        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  งานกิจการสภา ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม   โทร ๐๔๒- ๒๑๙๔๔๒ 
ที่    อด  ๗๕๗๐๑ /                   วันที่   ๒๔  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง   เชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมสมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ 
_________________________________________________________________________________ 

เรียน    รองปลัดอบต./ หัวหน้าส านักงานปลัด /ผู้อ านวยการกองคลัง/ผู้อ านวยการกองช่าง 
  
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมไดเ้ปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑   เพ่ือชี้แจงข้อซักถามต่างๆของสภาในการด าเนินงาน ในการนี้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาไหม จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ในวันที่ ๒๖-๒๗  
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 
          (ลงชื่อ) 

                                                           
                  (นายสมพร สุชัยยะ) 

        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
             

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

.................................................................. 
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมเพ่ือให้ประชาชนที่สนใจการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาไหมได้มีโอกาสเข้ารับฟังการประชุมสภาและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องรายละเอียดปรากฏตาม
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  
แนบท้ายประกาศนี ้
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่  7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 

                                              
      (นายสมพร  สุชัยยะ) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
    
 

 

 

 

 

 

 



 
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมได้พิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ ๑  
เมื่อวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ก าหนดระเบียบว่าด้วยด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและ
ปรึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 117 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2554 โดยวางระเบียบไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องท าหนังสือขออนุญาตเข้าฟังประชุมและลงลายมือชื่อผู้ขอ
เข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมเพ่ือพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมไม่น้อยกว่า 1 วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการ
ประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได ้
  กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ทั้งนี้
ต้องระบุถึงจ านวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 
  กรณีท่ีมีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจ านวนมากและไม่สามารถจัดให้ประชาชน
เข้ารับฟังการประชุมได้ท้ังหมด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมพิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะ
บุคคลเข้ารับฟังการประชุมตามที่เห็นสมควรหรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุมหรือใน
บริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
  ข้อ ๒ ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติดังนี้ 

(1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
(2) นั่งหรืออยู่ประจ าในที่ที่จัดไว้ส าหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
(3) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระท าให้เสื่อมเกียรติของที่ประชุมหรือก่อ 

ความสงบเรียบร้อยไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียงหรือกระท าการใดๆอันเป็นการรบกวนการประชุม 
(4) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทปหรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่อาจรบกวน 

การประชุมได้ 
(5) ไม่น าอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
(6) ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 
(7) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมที่สั่งชอบด้วย 

กฏหมาย 
ข้อ 3 ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมด าเนินการดังนี้ 
(1) จัดท าแบบค าร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
(2) รวบรวมค าร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

พิจารณาอนุญาตและแจ้งผู้เข้าฟังการประชุมทราบ  
(3) จัดที่นั่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ สภาท้องถิ่นสามารถก าหนดเพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายละเอียดได้ตามที่เห็นสมควร 



ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 

วันที่  30  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564   
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

……………………………………………………………………………………………………….......................................................... 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

…………………………………………………………………………………................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม (ครั้งที่แล้ว) 
มติที่ประชุม    ....................................................................................................................... ..... 

ระเบียบวาระท่ี 3 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เสนอพิจารณา  
     เรื่อง .การจัดกิจกรรมงานกาชาดอ าเภอบ้านดุง ประจ าปี 2564.............. 

……(ต าบลนาไหมเวรเฝ้างานกาชาดภาคค่ า วันที่ 14 เมษายน 2564  
เวลา 17.00น-24.00 น.)…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...................................................................... 
เรื่อง การเตรียมการความพร้อมในการตั้งด่าน จุดตรวจจุดสกัดในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2564................................ 
……………………………………………………………………………….................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...................................................................... 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง การเตรียมการป้องกันปัญหาภัยแล้ง/อัคคีภัย/ไฟป่า/พายุฤดูร้อน 

………………………………………………………………………………..................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...................................................................... 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
    ………………………………………………………………………………….................................... 
    …………………………………………………………………………………................................... 

…………………………………………………………………………………................................... 
………………………………………………………………………………................................. 
 
 

 



ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/๒๕64 

( ระหว่างวันที่ ๑5 - ๒๙ เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4) 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

............................................................................................... ................... 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    ......................................................................................................................  
    .....................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 มติที่ประชุม  ................................................................. ..................................................... 
    .....................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1...............................................  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
3.2 เรื่อง รายงานสถานะทางการเงินการคลัง.....................................................  
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

    ............................................................................................................................. 
              .............................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม) 
............................................................................................................................... 

              .............................................................................................................................. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)        

.................................................................................................................... ........... 

.............................................................................................................................. 
              .............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .. 

............................................................................................................................ 



 
ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ เดอืนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 
วันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

..................................................................................................................  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    ...................................................................................................................... 
    .....................................................................................................................  

......................................................................................................................  
    .....................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 มติที่ประชุม  ....................................................................................................... ............... 
    .....................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  เรื่องเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องโครงการสร้างวัดในที่ดินของส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 (ส.ป.ก.) วัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๘ บ้านสุว (ดงข้าวหลาม) 
  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)        

........................................................................... .......................................... 

......................................................................................................................  
    .....................................................................................................................  

......................................................................................................................  
    .....................................................................................................................  

......................................................................................................................  
    .....................................................................................................................  

......................................................................................................................  
    ................................................................................................................... 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 

สมยัสามญั   สมยัท่ี 2/2563 ครัง้ท่ี 1 

ระหว่างวนัท่ี 27-28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 

……………………………………………………………………………………………………… 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 2  รบัรองรายงานการประชุม (ครัง้ท่ีแล้ว) 
มติท่ีประชุม    ..รบัรองรายงานการประชุมสมาชกิสภาสมยัสามญั ครัง้ที ่1/2563………. 

 เมือ่วนัที ่26-27 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2563.................................................... 
ระเบียบวาระท่ี  ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง  เสนอพิจารณา    

เรือ่ง รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสที ่2 โดยผูบ้รหิาร 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรือ่ง ขอความเหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมเพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหา 
    ระบบประปาหมู่ที ่2 บา้นผึง้ ต าบลนาไหม อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี 

………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรือ่ง ขอความเหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมเพื่อซ่อมสรา้งถนนสายกุดดู่- 
    บา้นทุ่งกวา้งพฒันา       
    ………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้ม)ี 
 
 
 
 



 
 
 
 
ที่ อด ๗๕๗๐๑(สภา)/ ว 02                               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม                                                                                                       
                                                                                  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๙๐ 
 

                                                             11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/๒๕๖4  
 

เรียน  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ประกาศสมัยประชุมฯ    จ านวน ๑ ฉบับ     
๒.ระเบียบวาระการประชุม   จ านวน ๑  ฉบับ 
๓.ส าเนาบันทึกการประชุมฯ   จ านวน ๑  ชุด 

 
   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมได้ประกาศก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญไว้ ๔สมัย 

โดยสมัยที่ 1 ก าหนดประชุมไว้ ระหว่างวันที่ ๑๕ –๒๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4 นั้น บัดนี้ ได้ถึงก าหนดสมัยประชุม
แล้วทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมจึงขอเรียนเชิญประชุมในสมัยประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่ 1/๒๕๖4ในวันที่18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

 
ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและหากสมาชิกท่านใดจะประสงค์ 

ยื่นญัตติในเรื่องใดขอให้ยื่นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ที่ฝ่ายเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
                                                                    

ขอแสดงความนับถือ 
                                                         

                                            
                                                        (นายสมพร  สุชัยยะ) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
ส านักปลัด (กิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม) 
โทร ๐๔๒-๒๑๙๔๔-๒ 
www.Namai.go.th 
 

http://www.namai.go.th/


 
 
 
 
 
ที่ อด ๗๕๗๐๑/ 382                                    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม                                                                                                       
                                                                                     อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๙๐ 
 

                                                                7  มิถุนายน ๒๕๖4 
 

เรื่อง   รายงานการเสียชีวิตของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

เรียน นายอ าเภอบ้านดุง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ใบมรณบัตร    จ านวน ๑ ฉบับ     
๒.ส าเนาทะเบียนบ้าน   จ านวน ๑  ฉบับ 
๓.ส าเนาบัตรประชาชน   จ านวน ๑  ฉบับ 
 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ขอรายงานการเสียชีวิตของ
นายสุดใจ ปะวะภูตะกัง ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  
พ.ศ.2564 สาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด และฌาปณกิจศพในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2564 
นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม จึงขอรายงานรายงานการเสียชีวิตของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
รายงานส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี ต่อไป ตามเอกสารที่แนบข้างต้น 
 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                                                    

ขอแสดงความนับถือ 
                                                         
 
                                                        (นายนิรันดร์ โคตรปจัจิม) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
ส านักปลัดฯ 
โทร ๐๔๒-๒๑๙๔๔-๒ 
www.Namai.go.th 
 
 
 
 

http://www.namai.go.th/


 
 
 
 
ที่ อด ๗๕๗๐๑/ 383                                    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม                                                                                                       
                                                                                     อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๙๐ 
 

                                                                7  มิถุนายน ๒๕๖4 
 

เรื่อง   รายงานการเสียชีวิตของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

เรียน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบมรณบัตร     จ านวน ๑ ฉบับ     
๒.ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน ๑  ฉบับ 
๓.ส าเนาบัตรประชาชน    จ านวน ๑  ฉบับ 
 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ขอรายงานการเสียชีวิตของ
นายสุดใจ ปะวะภูตะกัง ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ.2564 สาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือด และฌาปณกิจศพในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2564 
นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม จึงขอรายงานรายงานการเสียชีวิตของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้
ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอุดรธานี  ตามเอกสารที่แนบข้างต้น 
 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                                                    

ขอแสดงความนับถือ 
                                                         
 
                                                        (นายนิรันดร์ โคตรปจัจิม) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
ส านักปลัดฯ 
โทร ๐๔๒-๒๑๙๔๔-๒ 
www.Namai.go.th 
 
 
 
 
 

http://www.namai.go.th/


 
 
 
 
ที่ อด ๗๕๗๐๑(สภา)/ ว 06                               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม                                                                                                       
                                                                                  อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๙๐ 
 

                                                             21 พฤษภาคม ๒๕๖4 
 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/๒๕๖4  
 

เรียน  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ประกาศสมัยประชุมฯ    จ านวน ๑ ฉบับ     
๒.ระเบียบวาระการประชุม   จ านวน ๑  ฉบับ 

 
   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมได้ประกาศก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญไว้ ๔สมัย 

โดยสมัยที่ 2 ก าหนดประชุมไว้ ระหว่างวันที่ ๑๕ –๒๙  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖4 นั้น บัดนี้ ได้ถึงก าหนดสมัยประชุม
แล้วทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมจึงขอเรียนเชิญประชุมในสมัยประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่ 2/๒๕๖4ในวันที่28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

 
ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันและหากสมาชิกท่านใดจะประสงค์ 

ยื่นญัตติในเรื่องใดขอให้ยื่นก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ที่ฝ่ายเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
                                                                    

ขอแสดงความนับถือ 
                                                         

                                         
                                                        (นายสมพร  สุชัยยะ) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
ส านักปลัด (กิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม) 
โทร ๐๔๒-๒๑๙๔๔-๒ 
www.Namai.go.th 
 
 

http://www.namai.go.th/


 

 

 

    

ที ่อด ๗๕๗๐๑(สภา)/ ว  ๐๓                                        ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม                                                                                                       
                                                                        อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี ๔๑๑๙๐ 
 

                                                    ๑๙  กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓ 
 

เรือ่ง   ขอเชญิสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหมเขา้รว่มประชุมสมยัสามญั สมยัที๑่/๒๕๖๓  
 

เรยีน  
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย    ระเบยีบวาระการประชุม  จ านวน ๑ ฉบบั 
   

   ตามทีส่ภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหมไดป้ระกาศก าหนดสมยัประชุม สมยัสามญั  
สมยัที ่๑/๒๕๖๓  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไว ้ระหว่างวนัที ่๑๕ –๒๙ กุมภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๖๓ 
ชึง่ในการก าหนดสมยัประชุมไว ้เพื่อใหส้ภาไดเ้รยีกประชุมพจิารณาตรวจสอบผลการด าเนินงานของ 
ฝ่ายบรหิารในไตรมาสแรกและด าเนินการบรหิารจดัการโดยภาพรวมทัง้ต าบลตลอดจนการแก้ไขขอ้ระเบยีบ
อื่นๆทีจ่ าเป็น 
 

ดงันัน้ สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม จงึขอเรยีนเชญิท่านไดเ้ขา้รว่มประชุมสมยัสามญั 
สมยัที่ ๑/๒๕๖๓  ระหว่างวนัที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การ
บรหิารส่วนต าบลนาไหม  รายละเอยีดตามเอกสารทีส่่งมาพรอ้มนี้ 
 

   จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและเขา้รว่มประชุมโดยพรอ้มเพรยีงกนั 
                                                                    

ขอแสดงความนับถอื 

                                                               
 
                                                        (นายสมพร  สุชยัยะ) 
                                              ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
 
ส านกัปลดั (กจิการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม) 
โทร ๐๔๒-๒๑๙๔๔๒ 
www.Namai.go.th 

http://www.namai.go.th/


 
ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 

สมยัสามญั   สมยัท่ี 2/2564  

วนัท่ี 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 

……………………………………………………………………………………………………… 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 2  รบัรองรายงานการประชุม (ครัง้ท่ีแล้ว) 

มติท่ีประชุม    ............................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง  เสนอพิจารณา  

 -เรือ่ง การปรบัปรงุแผนพฒันา 5 ปี 

………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรือ่งการด าเนินงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุก์รรมพชือนัเนื่องมาจาก 
    พระราชด าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 

………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง  อ่ืนๆ (ถา้ม)ี 
    ………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 
 



 

 

ที่ อด ๗๕๗๐๑(สภา)/ ว ๑๒                                 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม                                                                                                       
                                                                         อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๙๐ 

                                                  ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระท่ี ๒ และวาระที ๓ 

เรียน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม      จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒. ส าเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน ๑ ชุด 

   ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ประชุม
พิจารณารับค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ปรากฏว่าไม่มี
สมาชิกท่านใดยื่นค าขอแปรญัตติในเรื่องใด 

ดังนั้นสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 
ในวันศุกร์ที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
                                                                  

ขอแสดงความนับถือ 
                                                         

                                  
                                                        (นายสมพร  สุชัยยะ) 
                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
 
ส านักปลัด (สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม) 
โทร ๐๔๒-๒๑๙๔๔๒ 
 

 



 

 

   

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมสมัยสามัญ 
   สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ประจ าปี 2564 

................................ 
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม มีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาไหม สมัยประชุมสมัยสามัญ ครัง้ที่ 1 ประจ าปี 2564 ในวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมจึงเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  15   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
          (ลงชื่อ)  

 
             (นายสมพร  สุชัยยะ) 

              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
  
 

 

 

 

 

 



 

                                               
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

เรื่อง  การก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  ประจ าปี พ.ศ. 2564 
----------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  และข้อ  ๑๑, ๒๐ ข้อ  ๒๑  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )   พ.ศ. 2554 
ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  ประจ าปี พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาไหม ดังนี้ 
 

                1.  สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2564  ระหว่างวันที่  15 – 29 กุมภาพันธ์ 2564 
                2.  สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 /2564  ระหว่างวันที่  15 – 29 พฤษภาคม 2564 
                3.  สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2564  ระหว่างวันที่  15 – 29 สิงหาคม  2564 
                4.  สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2564  ระหว่างวันที่  15 – 29 พฤศจิกายน 2564 
 
                     อนึ่ง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ. 2565 ) ระหว่างวันที่  11 – 28 
กุมภาพันธ์ 2565) 
 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.  256๓ 
                                      

                                
                                                            (นายสมพร  สุชัยยะ) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 53  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  และข้อ  ๑๑, ๒๐ ข้อ  ๒๑  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 )   พ.ศ. 2554 
ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  ประจ าปี พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาไหม ดังนี้ 

๑.สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓   ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
๒.สมัยประชุมสภาสมัยสามัญสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๓.สมัยประชุมสภาสมัยสามัญสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
๔.สมัยประชุมสภาสมัยสามัญสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

อนึ่ง ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๔)ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

ประกาศ ณ วันที่  4  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                         

        (นายสมพร  สุชัยยะ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
ที่ อด ๗๕๗๐๑(สภา) /                                ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม                                                                                                       
                                                                         อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๙๐ 
                                                 ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
เรื่อง   ขอส่งญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่คณะกรรมการแปรญัตติ

ได้พิจารณาแล้ว 
 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๑  ชุด 
 

  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่สภาได้ให้ความเห็นชอบรับร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในวาระท่ี ๑ แล้วนั้น 
   
  บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณและได้เตรียมรับค าขอแปรญัตติจากสมาชิก แต่ไม่มีสมาชิกท่าน 
ใดยื่นค าขอแปรญัตติในเรื่องใด ทางมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติว่า เห็นสมควรให้ส่งร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามร่างเดิมเพ่ือให้สภาได้บรรจุเข้าในวาระการ
ประชุมในการประชุมคราวต่อไป 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการ 
                                                                    

 ขอแสดงความนับถือ 
         
 
                                                          (นายไสว  โพธิ์ช่วย) 
                                                          ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
ส านักปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
โทร ๐๔๒-๒๑๙๔๔๒ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ที่ อด ๗๕๗๐๑(สภา) /ว.๑๓                        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม                                                                                                       
                                                                         อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๙๐ 
                                                  ๒๖   สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
เรื่อง   ขอส่งญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่คณะกรรมการแปรญัตติ

ได้พิจารณาแล้ว 
 
เรียน  
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๑  ชุด 

 
  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่สภาได้ให้ความเห็นชอบรับร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในวาระท่ี ๑ แล้วนั้น 
   
  บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณและได้เตรียมรับค าขอแปรญัตติจากสมาชิก แต่ไม่มีสมาชิกท่าน 
ใดยื่นค าขอแปรญัตติในเรื่องใด ทางมติท่ีประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติว่า เห็นสมควรให้ส่งร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามร่างเดิมเพ่ือให้สภาได้บรรจุเข้าในวาระการ
ประชุมในการประชุมคราวต่อไป 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการ 
                                                                    

 ขอแสดงความนับถือ 

                                            
                                                        (นายสมพร  สุชัยยะ) 
                                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
 
กิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
โทร ๐๔๒-๒๑๙๔๔๒ 
 



แบบส ารวจข้อมูลเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
.................................................................................. 

 
ล าดับ 

เขต
เลือกตั้ง

ที ่

 
พ้ืนที่ประกอบด้วย 

หมู่ที่ 

จ านวน 
ส.อบต. 

จ านวน
หน่วย

เลือกตั้ง 

จ านวน
ราษฎร 

จ านวนผู้
สิทธิ

เลือกตั้ง 

 
หมายเหตุ 

1 1 หมู่ที่ 1 บ้านนาไหม 1 1 349 264  
2 2 หมู่ที่ 2 บ้านผึ้ง 1 1 1,009 767  

3 3 หมู่ที่ 3 บ้านนาขี้นาค 1 1 759 589  
4 4 หมู่ที่ 4 บ้านกุดดู่ 1 1 749 573  

5 5 หมู่ที่ 5 บ้านท่าบ่อยาง 1 1 561 408  

6 6 หมู่ที่ 6 บ้านวังคางฮุง 1 1 1,061 796  
7 7 หมู่ที่ 7 บ้านนาค าวัง 1 1 1,194 883  

8 8 หมู่ที่ 8 บ้านสุวอ 1 1 545 415  

9 9 หมู่ที่ 9 บ้านแสนอุดม 1 1 961 719  
10 10 หมู่ที่ 10 บ้านเมืองนาช า 1 1 933 692  

11 11 หมู่ที่ 11 บ้านศรีบุญทัน 1 1 789 606  

12 12 หมู่ที่ 12 บ้านโนนประเสริฐ 1 1 612 460  
13 13 หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งกว้างพัฒนา 1 1 956 726  

รวม 13  13 13 10,478 7,898  
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงาน 
      (นายสมาน  พรมรักษา) 

ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
    วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

      หมายเลขโทรศัพท์  097-935-4427 
 

 

 



 

 

 
ที่ อด ๗๕๗๐๑(สภา)/ ว  ๑๑                                  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม                                                                                                       
                                                                         อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๙๐ 

                                                  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน     

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม    จ านวน ๑ ฉบบั 
  ๒. ส าเนาประกาศสภาฯ       จ านวน ๑ ฉบับ 
 
   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมได้เห็นชอบในการเสนอท่านเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ชึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ) ข้อ ๔๙ ก่อนที่จะมีการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัตริ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีมติในระเบียบวาระที่ ๒ 
และระเบียบวาระท่ี ๓ ต่อไป  
 
  ดั้งนั้นสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม จึงขอเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมเพ่ือแปรญัตติ ร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ในวันที่   ๒๖  เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓   
เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
                                                                    

ขอแสดงความนับถือ 
                                                         

                                        
                                                        (นายสมพร  สุชัยยะ) 
                                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
กิจการสภา 
(สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม) 
โทร ๐๔๒-๒๑๙๔ 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

วันท่ี   ๒๖  เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2563   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

……………………………………………………………………………………………………… 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม (คร้ังท่ีแล้ว) 

มติท่ีประชุม    ............................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  เสนอค าแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  อื่นๆ (ถ้ามี) 

    …………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ที่ อด ๗๕๗๐๑(สภา)/ ว                                    ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม                                                                                                       
                                                                         อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๙๐ 

                                                     สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง   ส่งรายงานผลการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม /และคณะผู้บริหาร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ                      จ านวน     ๑   ชุด 
 

          ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓   เมื่อวันที่ ๑๓  
สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ในวาระท่ี ๑ ไปเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมได้ด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน ๕ คน  
เพ่ือแปรญัตติในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ  นั้น  
 

         บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงจัดส่งรายงาน
การพิจารณาคณะกรรมการแปรญัตติให้สมาชิกและผู้บริหารได้ทราบล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป  
         

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ    
     

                    ขอแสดงความนับถือ 
 

                                        
                              (นายสมพร  สุชัยยะ) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
 
กิจการสภา 
(สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม) 
โทร ๐๔๒-๒๑๙๔๔๒ 
 



 

 
 

ที่  อด(สภา) ๗๕๗๐๑/                 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

                   อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี ๔๑๙๙๐ 

                         สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

 

เรื่อง  ขอส่งแบบเสนอขอแปรญัตติ 
 

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม/คณะผูบ้ริหาร 
 

สิ่งที่สง่มาด้วย แบบเสนอขอแปรญัตติ    จ านวน   ๑  ฉบับ 

   

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมได้พิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ที่คณะผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม

ได้พิจารณาในวาระที่  ๑  ลงมติรับหลักการและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมมีการเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติแล้นั้นหากสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดเห็นสมควรจะแก้ไขเพิ่มเติม

ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สามรถยื่นแบบเสนอขอแปรญัตติภายใน

วันที่ ๒๒-๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                 ขอแสดงความนับถือ 

                                          
                (นายสมพร สุชัยยะ) 

          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

กิจการสภา อบต. 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมโทร. ๐๔๒-๒๑๙-๔๔๒www namai.go.th 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชน 

 

 

http://www.ponsongkram.go.th/


 
 
 
 
   

 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
เรื่อง  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2564 
………………………………………………… 

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทความรู้ความเข้าใจระหว่างคณะผู้บริหารฯ พนักงานและลูกจ้างตลอดจนให้ประชาชน
เข้ามีส่วนร่วมและเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
เป็นต้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม จึงขอเชิญประชาชนหรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 /2564  ในวันที ่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
 
 

                       
( นายสมพร  สุชัยยะ ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
   

 

 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
เรื่อง  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2564 
………………………………………………… 

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทความรู้ความเข้าใจระหว่างคณะผู้บริหารฯ พนักงานและลูกจ้างตลอดจนให้ประชาชน
เข้ามีส่วนร่วมและเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
เป็นต้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม จึงขอเชิญประชาชนหรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 /2564  ในวันที่  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

                       
( นายสมพร  สุชัยยะ ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 

 

 

 

 

 



 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และระเบียบส าหรับบุคคลภายนอกในการเช้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  

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

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  ได้เปิดท าการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใน 
แต่ละครั้งนั้น ได้จัดให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาด้วยทุกครั้ง ฉะนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  จึงได้จัดระเบียบ  หลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้  ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา 

๑. ต้องแต่งกายสุภาพ  เรียบร้อย 
๒. ไม่ใช้ถ้อยค าที่ไม่สุภาพ  กล่าวค าหยาบคาย  เสียดสี  หรือใส่ร้าย 
๓. ห้ามแสดงกริยาอันพึงรังเกียจ 
๔. ห้ามก่อกวนความสงบเรียบร้อย  หรือกระท าการให้เสี่ยมเสียเกียรติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

หรอืกระท าการใด ๆ  อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
๕.  ขออนุญาตก่อนพูด 
๖.  ห้ามเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ขององค์กร ฯ  

และคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
 

จึงขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสภาทุกท่านรักษากฎ  ระเบียบ  ของสภาโดยเคร่งครัดด้วย  
 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ วันที่   ๑๖ เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

                                                       

                             ( นายสมพร  สุชัยยะ  ) 
                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 

 



 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
………………………………………………………………… 

  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม   สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/๒๕๖๓  
ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ นั้น 
 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)ข้อ ๑๐๕ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการ
พิจารณาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมทราบ จึงแต่งตั้งบุคคล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. นายสมพร พิมพ์นะมาตร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
๒. นายไพรวัลย์ แก้วศักดี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ 
๓. นายสนั่น สิงห์น้อย สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ 
๔. นายสาคร ช่วยปัด  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
๕. นายไสว   โพธิ์ช่วย  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖ 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   

           ( นายสมพร  สุชัยยะ  ) 
                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

…………………………………………………………………………… 

  ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม   สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒  

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องการขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ คือนายสมาน  พรมรักษา ต าแหน่งเลขานุการสภาฯ มีหน้าที่ในการ

รับเรื่องขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมทั้งนีต้ั้งแตว่ันที่ ๒๑-๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓   

  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

        

           ( นายสมพร  สุชัยยะ  ) 

                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
เรื่อง  การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ และ ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ วรรค ๒ และตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไหม ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1ประจ าปี ๒๕๖4 ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๙ 
กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖4 มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วันนั้น 
 

  ดังนั้น จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1/๒๕๖4 
ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕4 มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

   
           

                                         
     ( นายสมพร  สุชัยยะ  ) 

                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๙ เดอืนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓) 

วันที่ ๒๐ – ๒๙  เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
..................................................................................................................  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    ...................................................................................................................... 
    .....................................................................................................................  

........................................................................... ........................................... 
    .....................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 มติที่ประชุม  ................................................................................................ ...................... 
    .....................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๑.เรื่องโครงการสร้างวัดในที่ดินของส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 (ส.ป.ก.) วัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๘ บ้านสุว (ดงข้าวหลาม) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
          พ.ศ.๒๕๖๔  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)        

.....................................................................................................................  

......................................................................................................................  
    .....................................................................................................................  

......................................................................................................................  
    .....................................................................................................................  
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

ณ. หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายสมพร  พิมพ์นะมาตร ประธาน สมพร  พิมพ์นะมาตร  

๒. นายไพรวัลย์ แก้วศักดี กรรมการ ไพรวัลย์ แก้วศักดี  

๓. นายสุบรรณ สัมพุทธ กรรมการ สุบรรณ สัมพุทธ  

๔. นายค าพอง สีวิสอน กรรมการ ค าพอง สีวิสอน  

๕. นายสมาน พรมรักษา เลขานุการ สมาน พรมรักษา  

๖. นายประนู สสีิงห์ กรรมการ ประนู สสีิงห์  

๗. นายสมพร สุชัยยะ กรรมการ สมพร สุชัยยะ  

 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑. นายนิรันดร์  โคตรปัจจมิ นายก อบต. นิรันดร์  โคตรปัจจิม  

๒. นายสุดใจ  ปะวะภูตะกัง รองนายก อบต. สุดใจ  ปะวะภูตะกัง  

๓. นายธนทัต ผึ้งหาญ รองนายก อบต. ธนทัต ผ้ึงหาญ  

๔.. นายรอน  โสภาดี เลขานุการนายก รอน  โสภาดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

ณ. ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 

-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ผูเ้ข้าประชุม ๗ คน 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม ๔ คน 

ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องการตั้งประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย 

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

เลขานุการสภาฯ   แจ้งที่ประชุมว่าก่อนจะด าเนินการประชุมก็จะด าเนินการแตง่ตัง้ประธาน 

    คณะกรรมการแปรญัตติ โดยขอเชิญกรรมการที่อาวุโสสูงสุดในที่ประชุมขึน้

เป็น 

    ประธานช่ัวคราว ที่ประชุมเสนอนายสมพร  พิมพ์นะมาตร ขึน้เป็นประธาน 

    ช่ัวคราวโยมีนายไพรวัลย์ แก้วศักดี และนายค าอง  สีวิสอน  เป็นผู้รับรอง 

ประธานช่ัวคราว   แจ้งต่อที่ประชุมว่า ต่อไปก็จะเป็นการคัดเลือกประธานกรรมการ

การ 

    แปรญัตติกรรมการได้เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นประธานกรรมการ 

นายสุบรรณ สัมพุทธ  เสนอนายสมพร พิมพ์นะมาตร เป็นประธานโดยมีนายค าพอง สีวีสอน เป็นผู้ 

    รับรอง 

ทีป่ระชุม   ไม่มที่านใดเสนอผูใ้ดอีก จงึเป็นอันว่าที่ประชุมได้คัดเลือกนายสมพร พิมพ์นะ 

    มาตรเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

มตทิี่ประชุม    - 



ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

-เรื่อง การพิจารณาค าแปรญัตติรา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประธาน กรรมการ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภาได้ท าการคัดเลือกคณะกรรมการแปร

ญัตติ และท า 

การนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติและท าการนัดประชุมคณะกรรมการ

แปรญัตติเพื่อพิจารณาค าขอแปรญัตติ ช่ึงสภาได้ก าหนดใหส้มาชิกได้ยื่น ขอ

แปรญัตติกรณีที่สมาชิกผู้มีความประสงค์ขอแปรญัตติร่างขอ้บัญญัติ ขอ

เชญิเลขาในในฐานะ เจา้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายใหม้ีหน้าที่รับค าแปรได้

รายงานต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

         -๒-เลขานุการ/. 

 -๓- 

 

เลขานุการ   แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่สภาได้แจ้งตอ่ที่ประชุมให้สมาชิกที่มคีวามประสงค์

จะ 

ขอแปรญัตติได้ยื่นค าขอแปรญัตติตัง้แต่วันที่ ๒๒-๒๖ เดือนสงิหาคม พ.ศ.

๒๕๖๒ นั้น ปรากฎว่าไม่มสีมาชิกท่านใดยื่นขอแปรญัตติในเรื่องใดช่ึงตาม

ระเบียบข้อบังคับการประชุมและวิธีการงบประมาณ เมื่อไม่มสีมาชิกท่านใด

ยืน่ค าขอแปรญัตติเกี่ยวกับข้อบัญญัติในเรื่องใดจงึเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมได้

ตรวจสอบ ร่างขอ้บัญญัติและสง่ร่างขอ้บัญญัติเดิมเข้าสภาเพื่อให้สภาได้

พิจารณาเรียกประชุมและลงมติ ต่อไป 

ประธานกรรมการ  แจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ที่ประชุมทบทวนร่างอกีครั้งหนึ่งหากจะมีข้อคิดเห็น

อย่างไร 

    ก็จะได้บันทึกในวาระการประชุม 

นายสุบรรณ สัมพุทธ  เสนอที่ประชุมเพื่อขออภปิรายรายจ่ายแก่กับค่าวัสดุประเภทวัสดุเผยแพร่กับ

ค่า 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 

นายค าพอง สีวิสอน  เสนอที่ประชุมเพื่อขออภปิรายกรณีจัดชือ้เครื่องดับเพลิงที่ตั้งไว้ทุกปี 



นายไพรวัลย์ แก้วศักดี เสนอขอแปรญัตติเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ

ปรับปรุง  

ภูมทิัศนก์ารแพ้วถางหญ้าสองขา้งถนน งบประมาณ หมู่บ้านละ ๓,๐๐๐ 

บาท รวมเป็นเงนิ ๓๙,๐๐๐ บาท 

มตทิี่ประชุม   รับทราบ และแจ้งใหส้ภาได้นัดประชุมตอ่ไป 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ 

    -ไม่มี 

ประธานกรรมการกล่าวปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 

 

   ลงช่ือ   ไพรวัลย์  แก้วศักดี ผูต้รวจบันทึกการประชุม 

    (นายไพรวัลย์ แก้วศักดี) 

 

ลงช่ือ    สุบรรณ สัมพุทธ ผูต้รวจบันทึกการประชุม 

    (นายสุบรรณ สัมพันธ) 

 

ลงช่ือ    สมาน พรมรักษา ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

     (นายสมาน พรมรักษา) 

 

ลงช่ือ    สมพร  พิมพ์นะมาตร ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

     (นายสมพร  พิมพ์นะมาตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที ่อด(สภา) ๗๕๗๐๑/๑๙                               ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม                                                                                                       
                                                                        อ าเภอบา้นดุง จงัหวดัอุดรธานี ๔๑๑๙๐ 

           ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

 เรือ่ง   ขออนุมตัเิปิดประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม สมยัวสิามญั ครัง้ที ่๑ / ๒๕๖๒ 

เรยีน    นายอ าเภอบา้นดุง 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย ระเบยีบวาระการประชุมสภาฯ สมยัวสิามญั ครัง้ที ่๑ จ านวน ๑ ฉบบั 

          ดว้ยสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหมได้รบัหนังสอืรอ้งเรยีนจากประชาชนในพืน้ทีต่ าบลนา
ไหมชึ่งได้รบัความเดอืดร้อนในการใช้ถนนสญัจรและถนนล าเลยีงผลผลติทางการเกษตร   เนื่องจากได้รบั
ผลกระทบจากพายโุซนรอ้นโพดุลท าใหถ้นนและทรพัยส์นิอื่นไดร้บัความเสยีหาย ดัง้นัน้เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดอืดรอ้นของประชาชน 
 

   อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึฉบบัที ่๖พ.ศ.๒๕๕๒และขอ้๓๖ (๓) แห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิน่พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไ้ขเพิม่ถงึ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๔)องคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลนาไหม จงึขอความเหน็ชอบจากนายอ าเภอบา้นดุง ขออนุมตัเิปิดประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
นาไหม สมยัวสิามญั ครัง้ที ่๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ มกี าหนด ๑๕ วนั ในหว้งระหว่างวนัที ่ ๑๘   เดอืนตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๖๒  เพื่อพจิารณาเรยีกประชุมสภาต่อไป 
 

   จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมตั ิ
                                                                    

ขอแสดงความนับถอื 

                                                             
                                                        (นายสมพร  สุชยัยะ) 
                                                ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
 
ส านกัปลดั (กจิการสภา) 
โทร ๐๔๒-๒๑๙๔๔๓ 
www.Namai.go.th 



 
ระเบียบวาระการประชุม 

ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 
วันที่  29  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.2562 

ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
*****************************************************************************************************

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานในที่ประชุมแจ้งใหท้ราบ 
.................................................................................................. ........................................................ 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………................................................................................... 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

.................................................................................................. ........................................................ 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………...................................................................................  

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………………............................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

3.1 ลงมติจา่ยขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. 2562 
.................................................................................................. ........................................................ 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………...................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………….......................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
.................................................................................................. ........................................................ 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………...................................................................................  

 

 



 

 
ที ่ อด(สภา) ๗๕๗๐๑/ ว ๒๓      ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
                   อ าเภอบา้นดุง  จงัหวดัอุดรธานี ๔๑๑๙๐ 
                         ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรือ่ง  ขอเชญิประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม สมยัวสิามญั  ครัง้ที ่๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

เรยีน  สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม/คณะผูบ้รหิาร 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย ระเบยีบวาระการประชุม    จ านวน   ๑  ฉบบั 
 

  อา้งถงึมตทิีป่ระชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม สมยัวสิามญั ครัง้ที ่๑ /๒๕๖๒ 
เมือ่วนัที ่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรือ่ง เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการจา่ยขาดเงนิสะสมเพื่อแกไ้ข
ปัญหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพืน้ที่และไดผ้่านวาระการประชุมแลว้ 
 

ดงันัน้ สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม จงึขอเชญิท่านเขา้รว่มประชุมสภาสมยัวสิามญั  
ครัง้ที ่๒ เพื่อขอมตใินทีป่ระชุมพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการจ่ายขาดเงนิสะสม ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ในวนัองัคารท่ี ๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น.ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
  จงึเรยีนมาเพื่อทราบและเขา้รว่มประชุมตามวนัและเวลาดงักล่าวโดยพรอ้มเพรยีงกนั 
 
                 ขอแสดงความนบัถอื 
 

                                               
                 (นายสมพร  สุชยัยะ) 
           ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
กจิการสภา อบต. 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
โทร. ๐๔๒-๒๑๙-๔๔๒ 

www namai.go.th 
      

“ยดึม ัน่ธรรมาภบิาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

http://www.ponsongkram.go.th/


 

 

 
ที่  อด(สภา) ๗๕๗๐๑/ว 03               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
                   อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี ๔๑๙๙๐ 
 

                                 ๑5 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 
 

เรียน   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่..๑-๑๓...... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ระเบียบวาระการประชุม    จ านวน   ๑  ฉบับ 
  ๒.ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  จ านวน   ๑  ฉบับ 
 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ได้ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ในเดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 นั้นเพ่ือพิจารณารายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสที่แรก
และการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. ๒๕6๒ จึงเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/๒๕๖4 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์   ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐น.  ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม  
 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน
และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือประชาสัมพันธ์และปิดประกาศ 
  
                 ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                   
                (นายสมพร สุชัยยะ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
กิจการสภา อบต. 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
โทร. ๐๔๒-๒๑๙-๔๔๒ 
www namai.go.th 

http://www.ponsongkram.go.th/


 

 

 
ที ่ อด(สภา) ๗๕๗๐๑/                ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
                   อ าเภอบา้นดุง  จงัหวดัอุดรธานี ๔๑๙๙๐ 
                          ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรือ่ง  ขอความอนุเคราะหป์ระชาสมัพนัธแ์ละปิดประกาศใหป้ระชาชนเขา้รว่มรบัฟังการประชุมสภาทอ้งถิน่ 
 

เรยีน  ก านนั/ผูใ้หญ่บา้นต าบลนาไหมทุกท่าน 
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย ระเบยีบวาระการประชุม    จ านวน   ๑  ฉบบั 
   
  ด้วยสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลพลสงคราม ก าหนดให้มกีารประชุมสภาองค์การบรหิาร          
ส่วนต าบลสมัยประชุมวิสามัญ  ครัง้ที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๒ ในอังคารท่ี   ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๒                        
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 

  สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลนาไหม จงึขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสมัพนัธ์เชญิชวน
ประชาชนและผูท้ีส่นใจเขา้รว่มรบัฟังการประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าว  
 

  จงึเรยีนมาเพื่อประชาสมัพนัธแ์ละปิดประกาศ 
 
                 ขอแสดงความนบัถอื 

                                         
                (นายสมพร สุชยัยะ) 
          ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
 
กจิการสภา อบต. 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
โทร. ๐๔๒-๒๑๙-๔๔๒ 

www namai.go.th 
 

 

http://www.ponsongkram.go.th/


 

 

 

ที ่ อด ๗๕๗๐๑(สภา)/ ว.๒๔     ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
                   อ าเภอบา้นดุง  จงัหวดัอุดรธานี ๔๑๑๙๐ 
                         ๒๖ พฤศจกิายน  ๒๕๖๒ 
 
เรือ่ง  ขอเชญิประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม สมยัสามญั สมยัที ่๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

เรยีน   
 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย ๑. ระเบยีบวาระการประชุม     จ านวน  ๑  ฉบบั 
  ๒. ประกาศสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม   จ านวน  ๑ ฉบบั 
 
  ตามทีส่ภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม ไดก้ าหนดประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล    
สมยัสามญั สมยัที ่๔ ในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๒ นัน้ 
 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จงึเรยีกประชุมสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลนาไหม ประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที่ ๔ ในวนัศุกรท่ี์ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา 09.30 น.  
ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
  
  จงึเรยีนมาเพื่อทราบและเขา้รว่มประชุมโดยพรอ้มเพรยีงกนั 
 
                 ขอแสดงความนบัถอื 
 
 
                   (นายสมพร  สุชยัยะ) 
            ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลนาไหม 
 
(การแต่งกายเครือ่งแบบสกีากใีหถู้กตอ้งตามระเบยีบ) 
กจิการสภา อบต. 
โทร. ๐๔๒-๒๑๓๔๔๒ 



 

ระเบียบวาระการประชุม 
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาไหม สมยัสามญั   สมยัท่ี 4 ประจ าปี  2562 

วนัท่ี  29  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.2562 
ณ. ห้ องประชุมสภาองค์ การบริหารส่ วนต าบลนาไหม 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่งประธานในทีป่ระชุมแจ้ งให้ ทราบ 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรือ่ง รบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลว้ 
………………………………………………………………………………………………….. 

มตทิีป่ระชุม …………………………………………………………………………………………………. 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรือ่งเพื่อพจิารณา 

3.1  การพจิารณา ปรบัปรงุ แผนพฒันา 5 ปี 
.......................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 การด าเนินการการบรหิารจดัการน ้าระบบธนาคารน ้าใตด้นิ 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรือ่งอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
- การป้องกนัปัญหาภยัแลง้ 
- การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่า 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที่  อด 75701/ว.                 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

            อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 41190 

                 15  กุมภาพันธ์   ๒๕64 

เรื่อง  ขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 

เรียน  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหมทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาประกาศฯ     จ านวน   ๑  ฉบับ 

  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  ได้มีมติก าหนดวันประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2559  ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน 

  ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม จึงขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป        
มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                 ขอแสดงความนับถือ 

                                  

             (นายสมพร  สุชัยยะ) 

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

 

 

 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖๒ 

................................ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ให้เลขาสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่
สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ปิดประกาศให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
 
  บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ได้จัดเอกสารรายงานการประชุมสภาที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไหม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ ที่มีมติที่ประชุมรับรองเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่  ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

           ลงชื่อ         
            (นายสมพร  สุชัยยะ) 
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖๒ 
................................ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ให้เลขาสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่
สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ปิดประกาศให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
 
  บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ได้จัดเอกสารรายงานการประชุมสภาที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไหม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ ทีม่ีมติที่ประชุมรับรองเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่  ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           ลงชื่อ         
            (นายสมพร  สุชัยยะ) 
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖4 
............................................................................................................................................................. ................. 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)  หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ให้เลขาสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
 
  บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ได้จัดเอกสารรายงานการประชุมสภาที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไหม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖4 ที่มีมติที่ประชุมรับรองเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่  ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

      

           ลงชื่อ         
            (นายสมพร  สุชัยยะ) 
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖๒ 
................................ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ให้เลขาสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
 
  บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ได้จัดเอกสารรายงานการประชุมสภาที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไหม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒  ในวันที่ ๒๘ เดือนพฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีมติที่ประชุมรับรองเรียบร้อยแล้ว(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

           ลงชื่อ         
            (นายสมพร  สุชัยยะ) 
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 

 

 

 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖๒ 
................................ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ให้เลขาสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
 
  บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ได้จัดเอกสารรายงานการประชุมสภาที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไหม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒  ในวันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีมติที่ประชุมรับรองเรียบร้อยแล้ว(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่ ๓๑ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

      

           ลงชื่อ         
            (นายสมพร  สุชัยยะ) 
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖๒ 
................................ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ให้เลขาสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
 

  บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ได้จัดเอกสารรายงานการประชุมสภาที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไหม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒  ในวันที่ ๒๑ เดือนสิงหาคม  
พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีมติที่ประชุมรับรองเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

      

           ลงชื่อ         
            (นายสมพร  สุชัยยะ) 
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖๒ 
................................ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗   
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)  หมวด ๒ ข้อ ๓๓ วรรค ๔ ให้เลขาสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
 
  บัดนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ได้จัดเอกสารรายงานการประชุมสภาที่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาไหม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มี
มติที่ประชุมรับรองเรียบร้อยแล้ว(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

      

           ลงชื่อ         
            (นายสมพร  สุชัยยะ) 
                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม 
  
 

 

 


