
 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
.......................................................... 

 
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   ข้อ  ๑๑,      

ข้อ ๒๑    และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง  สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  ในวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕    จึงก าหนดสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง สมัยสามัญ  ประจ าปี   ๒๕๕๕  ไว้  ๔  สมัย  ดังต่อไปนี้ 
  สมัยสามัญท่ี  ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ - ๑๕   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕     
                     สมัยสามัญที่  ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ - ๑๕  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕    
  สมัยสามัญท่ี  ๓ เริ่มตัง้แต่วันที่  ๑ - ๑๕  เดือน สิงหาคม      พ.ศ. ๒๕๕๕    
  สมัยสามัญท่ี  ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ - ๑๕  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  และก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี  
๒๕๕๖   เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
     ประดิษฐ์  โนมขุนทด 

 ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

       ที ่   ๒๒๙     / ๒๕๕๕ 
เรื่อง การแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

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

อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  ๕๘ /๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง เพ่ือเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ตามล าดับดังนี้ 
  ๑. นายศิริ  อมฤกษ์ 
  ๒. นายวินัย  ธงสันเทียะ 

          ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง มีอ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษา
ราชการแทนตามล าดับข้างต้น 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๑๖    เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                         สั่ง   ณ  วันที่   ๑๖    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 
                                              ลงชื่อ 
                                                              (นายเสน่ห์  แนมขุนทด) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

      ที่    ๒๓๐     / ๒๕๕๕ 
เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

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

อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  ๕๘ /๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองสรวง ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง  นายเจษฎา  ภูมิโคกรักษ์ เป็นเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง   

          ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่ในการช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๑๖    เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                         สั่ง   ณ  วันที่  ๑๖    เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 
                                              ลงชื่อ 
                                                              (นายเสน่ห์  แนมขุนทด) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค าสั่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

ที่         / ๒๕๕๕ 
เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

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

อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที๕่) พ.ศ. ๒๕๔๖   ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ครั้งแรก เมื่อวันที่  ๙  พฤศจิกายน   
๒๕๕๕  จึงแต่งตั้งให้ นางสมพร  เจิมขุนทด  เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๙   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                         สั่ง   ณ  วันที่   ๙  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 
                                              ลงชื่อ 
                                                              (นายเปรม  บินสันเทียะ) 
                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งอ าเภอขามทะเลสอ 

ที่         / ๒๕๕๕ 
เรื่อง การแต่งตัง้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

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

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต า บ ล ห น อ ง ส ร ว ง  ค รั้ ง แ ร ก     เ มื่ อ วั น ที่   ๙  เ ดื อ น  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๕   ไ ด้ เ ลื อ ก
................................................  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ .......  เป็นประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองสรวง 

 นายอ าเภอขามทะเลสอ โดยอาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๖   และ ข้อ ๙  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ครั้งแรก เมื่อวันที่  ๙  
พฤศจิกายน   ๒๕๕๕  จึงแต่งตั้งให้ .......................................  เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองสรวง 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๙   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                     สั่ง   ณ  วันที่   ๙  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 
                                                  ร้อยโท 

    ( วสันต์  สุขสมบูรณ์ ) 
                                                       นายอ าเภอขามทะเลสอ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 เรื่อง การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

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

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่องการลดหย่อนภาษี 
บ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือเสนอให้นายอ าเภอขามทะเลสอพิจารณาอนุมัติ  นั้น 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๙๐ , มาตรา ๗๑  และมาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุง
ท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘  ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ในการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕  มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  เรื่องการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๕   อ้างถึงหนังสืออ าเภอ
ขามทะเลสอ ที่ นม ๐๐๓๗.๘ /๒๙๗๖  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน ๒๕๕๕  นายอ าเภอเห็นชอบให้ใช้ร่างข้อบัญญัติ 
เรื่องการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๕  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
                                                       
 
 
                                                          (ลงชื่อ)  

                                           ( นางกิตติมา  อารยสมโพธิ์ ) 
                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง อนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
.......................................................... 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเสนอให้นายอ าเภอขามทะเลสอพิจารณาอนุมัติ  นั้น 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๙๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.  ๒๕๔๑ ข้อ ๒๕ อ้างถึงหนังสืออ าเภอขามทะเลสอ                  
ที่ นม ๐๐๓๗.๘ /๒๗๗๓  ลงวันที่  ๓๐  สิงหาคม ๒๕๕๕  นายอ าเภออนุมัติให้ใช้ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                  ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
                                                       
 
 
                                                          (ลงชื่อ)  

                                           ( นางกิตติมา  อารยสมโพธิ์ ) 
                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ปฏิบัติหน้าที่ 

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง (ที่มีมติรับรองแล้ว) 
.......................................................... 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๓๓  
ก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้วในที่ เปิดเผย                
ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม  ในสมัยประชุม 
สภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  แล้ว  จึงขอปิดประกาศ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ที่สภามีมติรับรองแล้ว ดังนี้ 
 ๑. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอสรวง สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕   
เมื่อวันที่  ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
          รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบท้ายนี้ 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
                                                       
 
                                                          (ลงชื่อ)  

                                           ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง (ที่มีมติรับรองแล้ว) 
.......................................................... 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๓๓  
ก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้วในที่ เปิดเผย                
ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม  ในสมัยประชุม 
สภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  แล้ว  จึงขอปิด
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ที่สภามีมติรับรองแล้ว ดังนี้ 
 ๑. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอสรวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  
๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบท้ายนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐ เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
                                                       
 
                                                  (ลงชื่อ)  

             ( นายเปรม  บินสันเทียะ ) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง (ที่มีมติรับรองแล้ว) 
.......................................................... 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๓๓  

วรรคสี่ ก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย       
ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนทราบ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม  ในสมัย 
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๔  แล้ว  จึงขอปิดประกาศ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ที่สภามีมติรับรองแล้ว ดังนี้ 
 ๑. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอสรวง สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔   
เมื่อวันที่   ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 
 รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบท้ายนี้ 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๑    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
                                                       
 
                                                          (ลงชื่อ)  

                                           ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง (ที่มีมติรับรองแล้ว) 
.......................................................... 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 33  

วรรคสี่ ก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภามีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย       
ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ประชาชนทราบ 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม  ในสมัย 
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 /2553  เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2553 แล้ว  จึงขอปิดประกาศรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ที่สภามีมติรับรองแล้ว ดังนี้ 

1. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอสรวง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 /2553         
เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2553 

 
 รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบท้ายนี้ 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ประกาศ  ณ  วันที่   25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2553 
                                                       
                                                          (ลงชื่อ)  

                                   ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ประจ าปีพ.ศ.  ๒๕๕๖ 

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

อาศัยอ านาจตามมาตรา   ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  รวมแก้ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่   ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒  และประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยสามัญสมัยที่ ๒  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖   มีก าหนดไม่เกิน   ๑๕  วัน  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๖             
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
  อนึ่ง หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง  มีความประสงค์เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงพิจารณา  หรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงจะตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ให้ยื่น
กระทู้ที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯเพ่ือพิจารณาจัดระเบียบวาระการประชุม  พร้อมนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน  หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ   เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี 
พ.ศ.  ๒๕๕๖    

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
                                                       
                                                         
                                            (ลงชื่อ)  
                                                     ( นายเปรม  บินสันเทียะ ) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ประจ าปีพ.ศ.  ๒๕๕๖ 

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

อาศัยอ านาจตามมาตรา   ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  รวมแก้ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่   ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒  และประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยสามัญสมัยที่ ๑  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖   มีก าหนดไม่เกิน   ๑๕  วัน  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖             
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
  อนึ่ง หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง  มีความประสงค์เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงพิจารณา  หรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงจะตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ให้ยื่น
กระทู้ที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯเพ่ือพิจารณาจัดระเบียบวาระการประชุม  พร้อมนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน  หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ   เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี 
พ.ศ.  ๒๕๕๖    

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
                                                       
                                                         
                                            (ลงชื่อ)  
                                                    ( นายเปรม  บนิสันเทียะ ) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยสามัญที่  ๓  ประจ าปี  ๒๕๕๕ 

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

อาศัยอ านาจตามมาตรา   ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  รวมแก้ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่   ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒  และประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยสามัญสมัยที่ ๓  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๕   มีก าหนดไม่เกิน   ๑๕  วัน  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕             
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
  อนึ่ง หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง  มีความประสงค์เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงพิจารณา  หรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงจะตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ให้ยื่น
กระทู้ที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯเพ่ือพิจารณาจัดระเบียบวาระการประชุม  พร้อมนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน  หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ   เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ       
ประจ าปี  ๒๕๕๕    
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                   ประกาศ  ณ  วันที่   ๕  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
                                                       
                                                         
                                                        (ลงชื่อ)  

                                       ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยสามัญที่   ๔   ประจ าปี  ๒๕๕๔ 
.......................................................... 

 
อาศัยอ านาจตามมาตรา   ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  รวมแก้ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่   ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒  และประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยสามัญสมัยที่ ๔  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๔   มีก าหนดไม่เกิน   ๑๕  วัน  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๖ – ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๔          
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
  อนึ่ง หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง  มีความประสงค์เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงพิจารณา  หรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงจะตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ให้ยื่น
กระทู้ที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯเพ่ือพิจารณาจัดระเบียบวาระการประชุม  พร้อมนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน  หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ   เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ       
ประจ าปี  ๒๕๕๔    
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                   ประกาศ  ณ  วันที่   ๖  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
                                                       
                                                         
                                                        (ลงชื่อ)  

                                       ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 
 
 
 
 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยสามัญที่   ๓   ประจ าปี  ๒๕๕๔ 
.......................................................... 

 
อาศัยอ านาจตามมาตรา   ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  รวมแก้ไขเ พ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่   ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒  และประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓   
ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๕๔     มีก าหนดไม่เกิน   ๑๕  วัน  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ –  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๔         
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
  อนึ่ง หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง  มีความประสงค์เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงพิจารณา  หรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงจะตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ให้ยื่น
กระทู้ที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯเพ่ือพิจารณาจัดระเบียบวาระการประชุม  พร้อมนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน  หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ   เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ       
ประจ าปี  ๒๕๕๔    
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                   ประกาศ  ณ  วันที่    ๔   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
                                                       
                                                         
                                                        (ลงชื่อ)  

                                       ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยสามัญที่   ๒   ประจ าปี  ๒๕๕๔ 
.......................................................... 

 
อาศัยอ านาจตามมาตรา   ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  รวมแก้ไขเ พ่ิมเติมถึง (ฉบับที่   ๕) พ.ศ.  ๒๕๔๖   ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒  และประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  
ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๕๔     มีก าหนดไม่เกิน   ๑๕  วัน  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๖ –  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๔       
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
  อนึ่ง หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง  มีความประสงค์เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงพิจารณา  หรือสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงจะตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ให้ยื่น
กระทู้ที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯเพ่ือพิจารณาจัดระเบียบวาระการประชุม  พร้อมนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน  หวัหน้าส่วนราชการ ฯลฯ   เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ       
ประจ าปี  ๒๕๕๔    
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                   ประกาศ  ณ  วันที่    ๙   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
                                                       
                                                         
                                                        (ลงชื่อ)  

                                       ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 
 

 
 

 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยสามัญที่   ๒  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๔ 

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

อาศัยอ านาจตามมาตรา   ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  ข้อ ๒๒  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๖  และประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  
ครั้งที่  ๑ ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๕๔     มีก าหนดไม่เกิน   ๑๕  วัน  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๖ –  ๓๐  มิถุนายน 
๒๕๕๔   ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
   

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                   ประกาศ  ณ  วันที่    ๒   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
                                                       
                                                         
                                                        (ลงชื่อ)  

                                       ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยสามัญที่   ๑   ประจ าปี  ๒๕๕๔ 
.......................................................... 

 
อาศัยอ านาจตามมาตรา   ๕๔   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่   ๕) พ.ศ.  ๒๕๔๖    ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๒  และประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  
ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕๕๔     มีก าหนดไม่เกิน   ๑๕  วัน  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ -  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔    
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                   ประกาศ  ณ  วันที่    ๕   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
                                                       
                                                         
                                                        (ลงชื่อ)  

                                       ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยสามัญที่   3    ประจ าปี  2553 

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

อาศัยอ านาจตามมาตรา   54   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546    ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 22  และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
สรวง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี   พ.ศ. 2553  มี
ก าหนดไม่เกิน   15  วัน  โดยเร่ิมตั้งแต่วันที่  1 - 15  สิงหาคม  2553    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ประกาศ  ณ  วันที่    13   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2553 
                                                       
                                                          (ลงชื่อ)  

                            ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยสามัญท่ี   2    ประจ าปี  2553 

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

อาศัยอ านาจตามมาตรา   54   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล    และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546    ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   ข้อ 22  และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. 
2553     มีก าหนดไม่เกิน   15  วัน  โดยเร่ิมตั้งแต่วันที่   1 - 15  พฤษภาคม  2553    ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ประกาศ  ณ  วันที่    5   เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2553 
                                                       
                                                          (ลงชื่อ)  

                            ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยสามัญท่ี   4   ประจ าปี  2553 

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

อาศัยอ านาจตามมาตรา   54   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546    ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ 22  และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
สรวง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยสามัญ สมัยที่ 4   ประจ าปี   พ.ศ. 2553     
มีก าหนดไม่เกิน   15  วัน  โดยเร่ิมตั้งแต่วันที่  1 - 15  พฤศจิกายน  2553     ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ประกาศ  ณ  วันที่   29   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2553 
                                                       
                                                          (ลงชื่อ)  

                            ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยสามัญท่ี   4    ประจ าปี  2552 

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

อาศัยอ านาจตามมาตรา   54   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546    ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ  22  และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ประจ าปี  พ.ศ. 
2552     มีก าหนดไม่เกิน   15  วัน  โดยเร่ิมตั้งแต่วันที่  1 - 15  พฤศจิกายน  2552   ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ประกาศ  ณ  วันที่    29  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2552 
                                                       
                                                          (ลงชื่อ)  

                            ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยสามัญท่ี   3    ประจ าปี  2552 

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

อาศัยอ านาจตามมาตรา   54   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2546    ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   ข้อ 22    และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   ประจ าปี      
พ.ศ. 2552     มีก าหนดไม่เกิน   15  วัน  โดยเร่ิมตั้งแต่วันที่  1 - 15  สิงหาคม  2552    ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2552 
                                                       
                                                          (ลงชื่อ)  

                            ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2552 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  มีการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  2552  ในวันที่           เดือน  พฤศจิกายน    พ.ศ.  2552  เวลา  
10.00  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  
ท่านสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่
ฝ่ายเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  หรือที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
โทร. / โทรสาร  0-4497 -3037 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  2552 
                                                       
                                                          (ลงชื่อ)  

                            ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยวิสามัญท่ี   1  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2552 

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

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้ขอแจ้งเปิดประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  สมัยวิสามัญที่ 1 คร้ังที่  1  ประจ าปี  252  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม  
เพื่อสร้างส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงแห่งใหม่  มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน  ต้ังแต่วันที่ ........                                     
เป็นต้นไป        

 
เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลและของราษฎรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน 

ต าบลหนองสรวง  อาศัยอ านาจตามมาตรา   55  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่   5) พ.ศ. 2546  ข้อ 22  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 16  และประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 
1  คร้ังที่  1 ประจ าปี   พ.ศ. 2552  ในวันที่                  2552    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล      
หนองสรวง  เวลา  09.00  น.เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  15  วัน 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน                  พ.ศ.  2552 
                                                       
                                                          (ลงชื่อ)  

                            ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 

 

 

 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยวิสามัญท่ี   1  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2552 

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

อาศัยอ านาจตามมาตรา   54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่   5) พ.ศ. 2546  ข้อ 22  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 16  และประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 
1  คร้ังที่  1 ประจ าปี   พ.ศ. 2552  ในวันที่                  2552    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล      
หนองสรวง  เวลา  09.00  น.เป็นต้นไป   
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน                  พ.ศ.  2552 
                                                       
                                                          (ลงชื่อ)  

                            ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยสามัญท่ี   2   ประจ าปี  2552 

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

อาศัยอ านาจตามมาตรา  52,53 และ 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   ข้อ 22   และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  
ได้ก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ.  2552  โดยเร่ิมประชุมตั้งแต่วันที่  1 – 15   
พฤษภาคม  2552  เพื่อให้การด าเนินกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย   จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยสามัญ สมัยที่   2  ประจ าปี  2552   
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ประกาศ  ณ  วันที่  27   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  2552 
                                                       
                                                          (ลงชื่อ)  

                            ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยสามัญท่ี   1  ประจ าปี 2552 

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

อาศัยอ านาจตามมาตรา  52,53 และ 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 22  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้
ก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2552  โดยเร่ิมประชุมตั้งแต่วันที่  1 – 15   กุมภาพันธ์  
2552  เพื่อให้การด าเนินกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย        
จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยสามัญ สมัยที่   1  ประจ าปี  2552   
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ประกาศ  ณ  วันที่  29   เดือน มกราคม  พ.ศ.  2552 
                                                       
                                                          (ลงชื่อ)  

                            ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยวิสามัญท่ี   2  คร้ังท่ี  1 / 2552 
.......................................................... 

 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  52,53 และ 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 16  และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 คร้ังที่  3 /  2552   เมื่อวันที่  13   กุมภาพันธ์  2552  จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 21 คร้ังที่ 1 /2552  ได้ไม่เกิน  15  วัน  นับตั้งแต่
วันที่   8  พฤษภาคม  2552  เป็นต้นไป 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ประกาศ  ณ  วันที่  2   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2552 
                                                       
 
                                                          (ลงชื่อ) 

  
                            ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 

                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
สมัยวิสามัญท่ี   2  ครั้งท่ี  1 / 2552 
.......................................................... 

 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  52,53 และ 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2546  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 16  และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 คร้ังที่  3 /  2552   เมื่อวันที่  13   กุมภาพันธ์  2552  จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 21 คร้ังที่ 1 /2552  ได้ไม่เกิน  15  วัน  นับตั้งแต่
วันที่   8  พฤษภาคม  2552  เป็นต้นไป 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                     ประกาศ  ณ  วันที่  2   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2552 
                                                       
 
                                                          (ลงชื่อ) 

  
                            ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 

                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

ที่  352   / 2551 
เร่ือง การแต่งต้ังที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

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

 เพื่อให้การบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เกิดผลส าเร็จต่อกิจการของรัฐ  และประโยชน์
สูงสุดของประชาชน  ก่อให้เกิดความผาสุขและความพอใจของประชาชน  ตามอ านาจหน้าที่ และอาศรัย
อ านาจตามความ  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ.  2546 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงจึงแต่งตั้งให้  นายอุทัย   มิ่งขวัญ  เป็นที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. เสนอแนะน าให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่คณะ
ผู้บริหาร 

2. ส่งเสริมสร้างแผนงาน และกิจการของรัฐเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3. ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่คณะ

ผู้บริหาร 
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  12   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 

                     สั่ง   ณ  วันที่   12  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2551 
 
 
 

 (นางสมคิด  เมธาวิรัตน์) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
.......................................................... 

 

       อาศรัยอ านาจตามความในมาตรา  87  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. 2538  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2538  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1  คร้ังที่  4 /2551  เมื่อวันที่  
15  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2551  ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงและเสนอ
นายอ าเภอขามทะเลสอ  เพื่ออนุมัติ นั้น 
 
     บัดนี้  นายอ าเภอขามทะเลสอ  ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   2552  
แล้ว ตามหนังสือที่ มท 0834.8 / 4264  ลงวันที่  31  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  2551  และนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง   ได้ลงชื่อและประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่  31  เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2551 
 
     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

             ประกาศ  ณ วันที่   31  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.   2551 
  
 

 (นางสมคิด  เมธาวิรัตน์ ) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง  การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 
.......................................................... 

 
       อาศยัระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  จึงขอประกาศรักษาระเบียบ
และความสงบเรียบร้อยของผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  
ดังต่อไปนี้ 
     ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ  ผู้เข้าไปจะต้องแต่งกายสุภาพ
ประพฤติตนให้เรียบร้อย  และอยู่  ณ  ที่ซึ่งจัดไว้ 
     - การแต่งกายสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น  ให้แต่งเครื่องแบบ  ชุดสากลนิยม  ชุด
พระราชทาน  หรือตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นก าหนด 
     - ในขณะที่ก าลังประชุม  ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
    - ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
ท้องถิ่นได้  ตามระเบียบสภาท้องถิ่น 
    ข้อ ๑๑๘  ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ 
    (๑) ใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ  กล่าวค าหยาบคาย  เสียดสี  หรือใส่ร้าย 
    (๒) แสดงกิริยาพึงรังเกียจ 
    (๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย  หรือกระท าการให้เสื่อมเกียรติของที่ประชุมสภา  หรือจงใจกระท า
การใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
    (๔) ขัดค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
     ข้อ ๑๑๙ ในขณะที่ก าลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบการประชุมนี้ หรือกระท าการ
ฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด หรือให้กล่าวค าขอขมาในที่
ประชุมสภาท้องถิ่น หรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ 
      ในกรณีขัดค าสั่งประธานสภาท้องถิ่น หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระท าการเสื่อมเกียรติ
ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจให้ผู้นั้นหยุดการกระท านั้น หรือสั่งให้ออกไปจากท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้ 
       ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้ผู้ใดออกจากท่ีประชุม หากผู้นั้นขัดขืน ปรานสภาท้องถิ่นมีอ านาจ
สั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ท าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
น าตัวผู้นั้นออกจากท่ีประชุมสภาท้องถิ่น หรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้ 
       ข้อ ๑๒๐ ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น จนประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าไม่
สามารถจะรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้ ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจสั่งหยุดพักการประชุม
สภาท้องถิ่นไว้ชั่วคราว 



 
-๒- 

 
       ข้อ ๑๒๑ ในกรณีที่ประชุมสภาท้องถิ่นเกิดอลเวง จนประธานสภาท้องถิ่นไม่สามารถรักษาระเบียบ
วาระการประชุมไว้ได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่น 
       ข้อ ๑๒๒ ค าสั่งประธานสภาท้องถิ่นตามความในหมวดนี้ให้เป็นเด็ดขาด  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ วันที่  ๓ เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
                                            (ลงชื่อ) 

 (นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
.......................................................... 

 

       ตามที่ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ในการประชุมสมัยสามัญที่  1 
คร้ังที่  2 /2551 ลงวันที่ 13  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551  ประจ าปี พ.ศ. 2551  ได้มีมติที่ประชุมสภาในการแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 105 (2)  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง  จึงประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง  ดังกล่าวต่อไปนี้ 
      1. นางส าราญ  ภาพขุนทด ต าแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ 5   เป็นประธานกรรมการ 
      2. นายวินัย  ธงสันเทียะ ต าแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ 3   เป็นรองประธานกรรมการ 
      3. นายสายัณห์ ด่านสันเทียะ ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ 8  เป็นกรรมการ 
      4. นายสุวรรณ แนมขุนทด ต าแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ 9   เป็นกรรมการ 
      5. นางแก้วตา  จันทนนท์ ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ 4  เป็นเลขานุการ/ กรรมการ 
      ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  มี
อ านาจหน้าที่และพ้นจากหน้าที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547   ข้อ 33  และข้อ 106 
      

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่   13  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.    2551 
 
 

 (นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง แตง่ตั้งคณะกรรมการสมัยสามัญ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
.......................................................... 

 

       ตามที่ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ในการประชุมสมัยสามัญที่  1 
คร้ังที่  2 /2551 ลงวันที่ 13  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551  ประจ าปี พ.ศ. 2551  ได้มีมติที่ประชุมสภาในการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสมัยสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 104 และข้อ 106  องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
สรวง  จึงประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ดังกล่าวต่อไปนี้ 
      1. นายสายัณห์ ด่านสันเทียะ ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ 8   เป็นประธานกรรมการ 
      2. นายวินัย  ธงสันเทียะ ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ 3   เป็นรองประธานกรรมการ 
      3. นางอรุณ  บ้ าสันเทียะ ต าแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ 6    เป็นกรรมการ 
      4. นางสายธาร ด่านสันเทียะ ต าแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ 8    เป็นกรรมการ 
      5. นายผจญ  เวินขุนทด ต าแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ 7    เป็นกรรมการ 
      6. นายมัชชา   ดงสันเทียะ ต าแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ 7    เป็นกรรมการ 
      7. นางส าราญ   ภาพขุนทด ต าแหน่ง สมาชิก อบต.หมุ่ 5    เป็นเลขานุการ /กรรมการ 
     

  ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสามัญ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  มีอ านาจหน้าที่และพ้นจาก
หน้าที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   ข้อ 104  และ
ข้อ 106 
      

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่   13  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.    2551 
 
 

 (นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสมัยวิสามัญ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
.......................................................... 

 

       ตามที่ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ในการประชุมสมัยสามัญที่  1 
คร้ังที่  2 /2551 ลงวันที่ 13  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551  ประจ าปี พ.ศ. 2551  ได้มีมติที่ประชุมสภาในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสมั ยวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่ วนต าบลหนองสรวง   ประกอบกับระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 103 (2) องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง  จึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  
ดังกล่าวต่อไปนี้ 
      1. นายไมล์  มณีเขียว  ต าแหน่ง รองนายก อบต.          เป็นประธานกรรมการ 
      2. นางทองหล่อ โนมขุนทด ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ 1    เป็นรองประธานกรรมการ 
      3. นางอรุณ  บ้ าสันเทียะ ต าแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ 6     เป็นกรรมการ 
      4. นางสายธาร ด่านสันเทียะ ต าแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่  8    เป็นกรรมการ 
      5. นางแก้วตา  จันทนนท์ ต าแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ 4     เป็นเลขานุการ / กรรมการ 
  
      ทั้งนี้ให้คณะกรรมการวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  มีอ านาจหน้าที่และพ้น
จากหน้าที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   ข้อ 104  
และข้อ 106 
      

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่   13  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.    2551 
 
 

 (นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2552 
.......................................................... 

 

       ตามที่ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ในการประชุมสมัยสามัญที่  1 
คร้ังที่  2 /2551 ลงวันที่ 13  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2551  ประจ าปี พ.ศ. 2551  ได้มีมติที่ประชุมสภาในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ .ศ. 2552 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 105 (3) องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง  จึงประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติดังกล่าวต่อไปนี้ 
      1. นายสายัณห์ ด่านสันเทียะ ต าแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ 8   เป็นประธานกรรมการ 
      2. นายวินัย  ธงสันเทียะ ต าแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ 3   เป็นรองประธานกรรมการ 
      3. นางอรุณ  บ้ าสันเทียะ ต าแหน่ง สมาชิก อบต.หมู่ 6   เป็นกรรมการ 
      4. นางสายธาร ด่านสันเทียะ ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ 8  เป็นกรรมการ 
      5. นายผจญ  เวินขุนทด ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ 7  เป็นกรรมการ 
      6. นายมัชชา   ดงสันเทียะ ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ 7  เป็นกรรมการ 
      7. นางส าราญ   ภาพขุนทด ต าแหน่ง สมาชิก อบต. หมู่ 5  เป็นเลขานุการ/ กรรมการ 
 
      ทั้งนี้ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบปราณประจ าปี พ.ศ. 2552  มีอ านาจหน้าที่และ
พ้นจากหน้าที่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   ข้อ 47, 
49, 50  และข้อ 106 
      

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่   13  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.    2551 
 
 

 (นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 

 



 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
.......................................................... 

 
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   ข้อ  ๑๑,      

ข้อ ๒๑    และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง  สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๕  ในวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕    จึงก าหนดสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง สมัยสามัญ  ประจ าปี   ๒๕๕๕  ไว้  ๔  สมัย  ดังต่อไปนี้ 
  สมัยสามัญท่ี  ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ - ๑๕   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕     
                     สมัยสามัญที่  ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ - ๑๕  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕    
  สมัยสามัญท่ี  ๓ เริ่มตัง้แต่วันที่  ๑ - ๑๕  เดือน สิงหาคม      พ.ศ. ๒๕๕๕    
  สมัยสามัญท่ี  ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ - ๑๕  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  และก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี  
๒๕๕๖   เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 

 ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2554 
.......................................................... 

 
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547   ข้อ  11,      

ข้อ 21    และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง  สมัยสามัญ สมัยที่  4  คร้ังที่  2  ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2553    จึงก าหนดสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง สมัยสามัญ  ประจ าปี   2554  ไว้  4  สมัย  ดังต่อไปนี้ 
  สมัยสามัญที่  1 เร่ิมตั้งแต่วันที่  1 -15   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2554     
                           สมัยสามัญที่  2 เร่ิมตั้งแต่วันที่  16 -30  เดือน มิถุนายน   พ.ศ. 2554    
  สมัยสามัญที่  3 เร่ิมตั้งแต่วันที่  1 - 15  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2554    
  สมัยสามัญที่  4 เร่ิมตั้งแต่วันที่  16 -30  เดือน ธันวาคม   พ.ศ. 2554 
  และก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประชุมสามัญสมัยแรก    ประจ าปี  
2555   เร่ิมตั้งแต่วันที่  1 – 15   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2555 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  25    เดอืน  พฤศจิกายน   พ.ศ.    2553 

 
 

 ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2553 
.......................................................... 

 
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ 11 ,ข้อ 21        

และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
สมัยสามัญ   สมัยที่  4  คร้ังที่  3/2552  ในวันที่  6   พฤศจิกายน  2552  จึงก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง สมัยสามัญ  ประจ าปี   2553  ไว้  4  สมัย  ดังต่อไปนี้ 
  สมัยสามัญที่  1 เร่ิมตั้งแต่วันที่  1 -15   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2553    
                           สมัยสามัญที่  2 เร่ิมตั้งแต่วันที่  1 -15  เดือน พฤษภาคม    พ.ศ. 2553    
  สมัยสามัญที่  3 เร่ิมตั้งแต่วันที่  1 -15  เดือน สิงหาคม      พ.ศ. 25523   
  สมัยสามัญที่  4 เร่ิมตั้งแต่วันที่  1 -15  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553  
  และก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประชุมสามัญสมัยแรก    ประจ าปี  
2554   เร่ิมตั้งแต่วันที่  1 – 15   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  10    เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.    2552 

 
 

 ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

เร่ือง ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. 2552 
.......................................................... 

 
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ. 2547   ข้อ  11,     

ข้อ 21  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
สมัยสามัญ   สมัยที่  1  คร้ังที่  4 /2554  ในวันที่  19  กุมภาพันธ์  2552      จึงก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง สมัยสามัญ  ประจ าปี   2552  ไว้  4  สมัย  ดังต่อไปนี้ 
  สมัยสามัญที่  1 เร่ิมตั้งแต่วันที่  1 -15   เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2552     
                           สมัยสามัญที่  2 เร่ิมตั้งแต่วันที่  1 -15  เดือน พฤษภาคม    พ.ศ. 2552    
  สมัยสามัญที่  3 เร่ิมตั้งแต่วันที่  1 -15  เดือน สิงหาคม      พ.ศ. 2552    
  สมัยสามัญที่  4 เร่ิมตั้งแต่วันที่  1 -15  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552  
  และก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประชุมสามัญสมัยแรก    ประจ าปี  
2553   เร่ิมตั้งแต่วันที่  1 – 15   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2553 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  20    เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ.    2552 

 
 

 ( นายประดิษฐ์  โนมขุนทด ) 
                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

ที่         / 2551 
เร่ือง การแต่งต้ังรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

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

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองสรวง คร้ังแรก    เมื่อวันที่  30  กันยายน  2551      ได้เลือก  นายอัศชัย  ปัญญาเสมอทรัพย์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  หมู่ที่  2     เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง 

 
 อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  48  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง   ครั้งแรก เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2551 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงจึงแต่งตั้งให้  
นายอัศชัย  ปัญญาเสมอทรัพย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  หมู่ที่ 2   เป็นรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2551 

                     สั่ง   ณ  วันที่   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2551 
 
 

 (นางสมคิด  เมธาวิรัตน์) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

ที่     316    / 2551 
เร่ือง การแต่งต้ังเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

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

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองสรวง คร้ังแรก    เมื่อวันที่   30  กันยายน  2551      ได้เลือก  นางเสน่ห์  เจิมขุนทด                  
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ 9  เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  48  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง   ครั้งแรก เมื่อวันที่  30  กันยายน   2551   จึงแต่งตั้งให้ นางเสน่ห์     เจิมขุนทด    เป็นเลขานุการ-
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2551 

                     สั่ง   ณ  วันที่   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2551 
 
 

 (นายประดิษฐ์  โนมขุนทด) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

ที่  320   / 2551 
เร่ือง การแต่งต้ังเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

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

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้มีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง  สมัยสามัญที่ 1 คร้ังที่ 1 / 2551  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2551  ได้เลือก  นายเสน่ห์  วงศ์สันเทียะ        
เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  48  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5)   พ.ศ.  2546     และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองสรวง   สมัยสามัญที่  1  คร้ังที่  1 /2551    เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2551     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวงจึงแต่งต้ังให้ นายเสน่ห์   วงศ์สันเทียะ เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2551 

                     สั่ง   ณ  วันที่   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2551 
 
 

 (นางสมคิด  เมธาวิรัตน์) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

ที่     318   / 2551 
เร่ือง การแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

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

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง  สมัยสามัญที่  1 คร้ังที่ 1 / 2551  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2551      ได้เลือก  นายเปรม            
บินสันเทียะ   เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  48  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
สรวง สมัยสามัญที่ 1  คร้ังที่  1 /2551  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2551 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
จึงแต่งตั้งให้ นายเปรม      บินสันเทียะ           เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2551 

                     สั่ง   ณ  วันที่   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2551 
 
 

 (นางสมคิด  เมธาวิรัตน์) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

ที่     319  / 2551 
เร่ือง การแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

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

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง    สมัยสามัญที่ 1      คร้ังที่ 1 / 2551  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2551      ได้เลือก  นายไมล์  มณี
เขียว    เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 อาศัยอ านาจตามความนัยมาตรา  48  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
สรวง สมัยสามัญที่ 1   คร้ังที่  1 /2551    เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2551    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
สรวง             จึงแต่งต้ังให้ นายไมล์  มณีเขียว เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2551 

                     สั่ง   ณ  วันที่   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2551 
 
 

 (นางสมคิด  เมธาวิรัตน์) 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
              2.9 สถานที่ท างานบุคลากรและอุปกรณส์ านักงานของ                 
                สภาท้องถิ่น 
 

1)มีสถานที่ท างานของสภาท้องถิ่น สถานที่ประชุมเป็นสัดส่วนและมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
2) มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอส าหรับการด าเนินการกิจการของสภาท้องถิ่น 
3)มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการของสภาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 


