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รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2559 

วันพุธ ที่  30 เดือน พฤศจกิายน  พ.ศ.2559 

ณ ห้องประชุม อาคารจามจุร ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ 

    ผู้เข้าร่วมประชุม  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายเกรยีงไกร  พลเหีย้มหาญ ประธานสภา อบต.โคกหินแฮ ่ เกรยีงไกร   พลเหีย้มหาญ  

2 นายตะวัน     บัวชุม รองประธานสภา อบต. ตะวัน     บัวชุม  

3 นายเกษมศักดิ์ ทพิย์วงค์ ปลัด อบต.(เลขานุการสภา ฯ) เกษมศักดิ์ ทพิย์วงค์  

4 นายวีระศักดิ์   บัวชุม ส.อบต.หมู ่1 วรีะศักดิ์   บัวชุม -ลา- 

5 นายพายัพ     บัวชุม ส.อบต.หมู ่1 พายัพ     บัวชุม  

6 นายเป่งทอง   บัวชุม ส.อบต.หมู ่2 เป่งทอง   บัวชุม  

7 นายบุญถม    อนุสนธ์ ส.อบต. หมู่ 2 บุญถม    อนุสนธ์  

8 นายยอด       เคนก ิ ส.อบต.หมู ่3 ยอด       เคนก ิ  

9 นายรุ่งศักดิ์    พอ่ตาแสง ส.อบต.หมู ่3 รุ่งศักดิ์    พ่อตาแสง  

10 นางปราณี     สุนกีร ส.อบต.หมู ่4 ปราณี     สุนีกร  

11 นายราตรี      เจ๊กมาก ส.อบต.หมู ่4 ราตรี      เจ๊กมาก  

12 นายพงษ์ศักดิ์  พลิารัตน ์ ส.อบต.หมู ่5 พงษ์ศักดิ์ พิลารัตน์  

13 นายบุญรัตน์    จิตมาตย์ ส.อบต.หมู ่6 บุญรัตน์    จิตมาตย์  

14 นายถาวร       จิตมาตย์ ส.อบต.หมู ่6 ถาวร       จิตมาตย์  

15 นายชัยชนะ     ยะไวย์ ส.อบต.หมู ่7 ชัยชนะ     ยะไวย์  

16 นายชาญเดช    ถานัน ส.อบต. หมู่ 7 ชาญเดช    ถานัน  

17 นายสิงขร        มูลสุรินทร์ ส.อบต.หมู ่8 สิงขร        มุลสุรินทร์  

18 นายอาทติย์     บัวสาย ส.อบต.หมู ่8 อาทิตย ์    บัวสาย -ลา- 

19 นายราชวัง      สุขรี ส.อบต.หมู ่9 ราชวัง      สุขรี      -ลา - 

20 นายคงไทย     บุตรด ี ส.อบต.หมู ่9  คงไทย     บุตรด ี  

21 นายเกรยีงไกร  ค าวัน ส.อบต.หมู ่10 เกรยีงไกร  ค าวัน  

22 นายนักรบ  ลุมวงษ์ ส.อบต.หมู ่10 นักรบ  ลุมวงษ์  

23 นายยุทธกิจ   บัวชุม ส.อบต.หมู ่11 ยุทธกิจ   บัวชุม  

24 นายพรค า       สุขร ี ส.อบต.หมู ่11 พรค า       สุขรี  

25 นางนติยา       ภูโสภา ส.อบต.หมู ่12 นติยา       ภโูสภา  

26 นายมนตรี      เสนารัตน์ ส.อบต.หมู ่13 มนตรี      เสนารัตน์  

27 นางเครอืวัลย ์  ธงวาท ส.อบต.หมู ่13 เครอืวัลย ์  ธงวาท  

28 นายอุทิศ        ส ารองพัน ส.อบต. หมู่ 14 อุทิศ        ส ารองพัน  

29 นายภานุวัฒน์  เหลื่อมเภา ส.อบต. หมู่ 14 ภานุวัฒน์  เหลื่อมเภา  

30 นายวิษณุ       สิงห์ค า ส.อบต.หมู ่15 วษิณุ       สิงหค์ า  

31 นายวีระพล     อัตติยะ ส.อบต.หมู ่15 วรีะพล     อัตติยะ  
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ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

32 นายสันต ิ ศรียะไชย นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล สันต ิ  ศรียะไชย  

33 นายประไพ   มุลทาเย็น รองนายก อบต. ประไพ   มลุทาเย็น  

34 นายจาลึก   แสนมติร รองนายก  อบต. จาลึก   แสนมติร  

35 นายทองสุข   โกพลรัตน์ เลขานุการนายก อบต. ทองสุข  โกพลรัตน ์  

36 นายศักดิ์สกล  คลังทรัพย์ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ศักดิ์สกล  คลงัทรัพย ์  

 

เปิดการประชุม  เวลา 09.00 น. 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญทา่นประธานสภาเปิดการประชุมสภาตามระเบียบ

วาระการประชุม       

ประธานสภาฯ                   สวัสดีครับ  ท่านนายก รองนายก  เลขานุการนายกฯ  เพือ่นสมาชิกสภา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ทุกท่าน  วันนีเ้ป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

  ต าบลโคกหนิแฮ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจ า ปี พ. ศ . 2559    เมื่อที่ประชุม

  พร้อม และครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิ

  แฮ่   สมัยสามัญ   สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559   และขอเข้าระเบียบวาระ

  การประชุม ต่อไปนี้                   

ระเบียบวาระที่   1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  แจ้งว่ามีสมาชิกสภาลากิจ 3 คน คือ นายวีระศักดิ์  บัวชุม สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  หมูท่ี่ 1  นายราชวัง   สุขรี สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ หมูที่ 9 และนายอาทิตย์  บัวสาย สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ หมู่ที่ 8 

นายก อบต.   แจ้งนายอ าเภอคนใหม่ของอ าเภอเรณูนคร ชื่อ นายเมธี  กาญจนสุนทร  

นายประไพ  มุลทาเย็น  ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนที่อ าเภอเรณูนครเมื่อวันที่  2  กันยายน 

2559 ที่ผ่านมา ทางอ าเภอได้แจง้เพื่อทราบ ดังนี้    

 1. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ตามประกาศส านัก

พระราชวัง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช มหติลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมนิทรธิราชบรมนาถ

บพิตร สวรรคต ซึ่งมรีะยะเวลา 50 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 นั้น  
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   อ าเภอเรณูนคร จึงได้ก าหนดพิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ( 50 วัน ) เพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึน้ใน วัน

พฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดธาตุเรณู  

ต าบลเรณู  อ าเภอเรณูนคร  จงึขอเชญิท่านและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพธิี

บ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ( 50 วัน) ใน วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อม

เพรียงกัน (การแต่งกาย ข้าราชการ  เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ / ชุดสีกากีแขนยาว 

คอพับ ประชาชาชนทั่วไป  ชุดสุภาพสีด าไว้ทุกข์ ) 

  2.เรื่องการรับบริจาคโลหิต  ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมและ

โรงพยาบาลนครพนม  จะออกมารับบริจาคโลหิตที่อ าเภอเรณูนคร ในวันที่ 29 

ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอเรณูนคร จึงให้ประชาสัมพันธ์

เชยิชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในหน่วยงาน และผูม้ีจิตอันเป็นกุศลบริจาคโลหิต 

ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวใหท้ราบโดยทั่วกัน 

 3. เรื่อง โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ 2560  ด้วยจังหวัด

นครพนม ได้จัดท าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพื่อน า

บริการของรัฐทุกประเภทเข้าไปให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นแก่ประชาชน

ในพืน้ที่ หมู่บ้าน / ชุมชน โดยบูรณาการการปฎิบัติของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับอ าเภอเรณูนคร ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านเหล่าส าราญ 

ต าบลโพนทอง  อ าเภอเรณูนคร จึงแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเตรียม

ความพรอ้มในการให้บริการประชาชนต่อไป 

  4. เรื่อง การขยายระยะเวลาด าเนนิการโครงการสนับสนุนเงนิช่วยเหลือ

เกษตรกรผูป้ลูกข้าว ด้วย ครม. มีมติเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบการ

ขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนเงนิช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกข้าว จากเดิม สิ้นสุด

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 เป็นวันที่ 31  ธันวาคม 2559 จงึให้หัวหน้าส่วน

ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผูป้ลูกข้าวในพืน้ที่ทราบโดยทั่วกัน 

 5. เรื่อง การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระ

ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช รัชกาลที่ 5 ด้วย ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เสนอ        

 1.ให้เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 5 

เป็น “พระบิดาแห่งการปฎิรูปข้าวไทย”      

 2. ให้เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรภูมิพล 

อดุลยเดช   เป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”  
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ปลัด อบต.   1. แจ้งผลสลากกาชาดการกุสล ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม 

ประจ าปี 2559 เล่มที่ อบต.โคกหนิแฮ่ได้รับใหม้าจ าหน่ายไม่มีรางวัลใดเลย แต่มีคน

ในพืน้ที่ต าบลโคกหนิแฮ่ ไดรับรางวัล ทีวสีี ขนาด 21 นิว้ รางวัลละเครื่อง 1 เครื่อง

คือผู้ใหญ่ชายณรงค์  ทินโน       

  2. แจ้ง การด าเนินงาน “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ รว่มใจ เทิดไท้องค์

ราชัน ราชินี ” จังหวัดนครพนม แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นด้วยความรว่มมอืกับเครือขา่ยองค์กรสวัสดิการชุมชนและองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ด าเนินงาน “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์

ราชัน ราชินี” โดยใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้เป็นแกนหลักสานพลังงานประชา

รัฐ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผูน้ าท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ประชาชน องค์กรศาสนา

สถาบันการศึกษา องค์กรชุมชน และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด าเนินการ

ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชวีิตให้แก่ผู้ดอ้ยโอกาส     

ผูย้ากไร้ ผู้พิการหรอืยากจน โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ประกอบกับสถาบันองค์กร

ชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีโครงการบ้านพอเพียง

ชนบท 2560 เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย                                                                                                                                                                                                          

 

ระเบียบวาระที่  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิ

   แฮ ่  คร้ังที่แล้ว  

ประธานสภาฯ    ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้

 แล้ว (เอกสารหมายเลข 1) ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรอืเพิ่มเติม รายงาน

 หรอืไม่  ขอเชญิครับ   

นายเกรียงไกร  ค าวัน  ขอแก้ไขข้อความในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องๆ  หากไม่มี ขอมตทิี่ประชุมให้การ

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมัยสามัญ   สมัยที่  4  

ครั้งที่ 1  ประจ าปี  พ.ศ.  2559 เมื่อวันที่  10  พฤศจกิายน พ.ศ.  2559 

ที่ประชุม   -มีมติรับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  - 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 3.1 เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี       

พ.ศ.2561  -  2564  

ประธานสภาฯ   - ให้นักวิเคราะห์ รายงานโครงการที่ออกประชาคมแต่ละหมู่บ้านและที่

ประชาคมระดับต าบลโคกหินแฮ่ เพื่อประกอบการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกหนิแฮ่ 
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นักวิเคราะห์ฯ   - ชี้แจงระเบียบใหม่ในการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.

2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2559 ตามระเบียบก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาสี่ปี เพื่อให้สอดคล้อง

กับแผนพัฒนาจังหวัดที่ก าหนดให้มีระยะเวลาสี่ปี  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล 

จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน

ปีงบประมาณถัดไป และได้ขอขยายเวลาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกหิน

แฮ่ เพื่อประกอบการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหินแฮ่ตาม

เอกสารประกอบ 2 

ประธานสภาฯ   -ให้สมาชิกสภาฯ อภิปรายเกี่ ยวกับโครงการที่ประชาคมเข้ามาเพื่ อ

ประกอบการพิจารณา  

นายยุทธกิจ  บัวชุม  - ขอเพิ่มโครงการจัดซื้อรถขยะ เพื่อจัดเก็บขยะภายในต าบลโคกหินแฮ่ ลงไว้

ในปีงบประมาณ 2562 

นายสิงขร  มุลสุรนิทร ์  - ขอเพิ่มโครงการระบบส่งน้ าเพื่อการเกษตรแบบท่อลอด ลงเพิ่มไว้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที่ประชุม  อภปิรายกันพอสมควร 

ประธานสภาฯ  ที่ประชุมก็ได้อภิปรายกันพอสมควร และจะขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความ

เห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 -2564 ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกหนิแฮ่หรอืไม่ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  23 เสียง 

  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 

  3.2 พิจารณาการจัดกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ินที่

องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ว่าได้ด าเนินการหรอืไม่  

ประธานสภาฯ  ในสภาวการณ์ที่อยู่ในความเศร้าโศกเนื่องจากการสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มหติลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบ

ดินทร สยามมินทรธิราชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 น้ัน และ

รัฐบาลได้ประกาศใหง้ดกิจกรรมรื่นเริง 30 วัน ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคก

หนิแฮ่ประกาศไม่ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง ลงเรือแขง่ ประจ าปี 2559 สภา

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่จงึขอให้พิจารณาการจัดกิจกรรมตามประเพณี 

วัฒนธรรมท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณ
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รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วา่ได้ด าเนินการหรือไม่ และปลัดชี้แจงว่า

มีโครงการหรอืกิจกรรมใดบ้าง 

ปลัด อบต.  ขอนับกิจกรรมตามเดือนต้นปีงบประมาณเลย ดังนี้   

 1. โครงการลอยกระทง ลงเรือแข่งบ้านนาบัว ประจ าปี 2559  

 2. โครงการข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่บ้าน ประจ าปี 2559   

 3. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี 2559 

 4. โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานท์ของคนในชุมชน ประจ าปี 2560

 5. โครงการประเพณีสงกรานต์เรณูนคร ประจ าปี 2560 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใด จะอภปิรายอย่างไรหรอืไม่ ถ้าไม่มกี็ขอมตทิี่ประชุมว่าเห็น

ด้วยที่จะให้จัดกิจกรรมตามที่ปลัดชีแ้จงมาหรอืไม่ 

มติท่ีประชุม   ไม่ให้ด าเนินการจัดกิจกรรม  23 เสียง  

  ให้ด าเนินการจัดกิจกรรม  ไม่มี 

เลขานุการสภาฯ  สรุปว่าสภาแห่งนีเ้ห็นด้วยที่จะไม่ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามประเพณี 

วัฒนธรรม ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้    

 1. โครงการลอยกระทง ลงเรือแข่งบ้านนาบัว ประจ าปี 2559  

 2. โครงการข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่บ้าน ประจ าปี 2559   

 3. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี 2559 

 4. โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานท์ของคนในชุมชน ประจ าปี 2560

 5. โครงการประเพณีสงกรานต์เรณูนคร ประจ าปี 2560 

 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องอื่น ๆ  

-ไม่มี- 

ประธานสภาฯ  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ ที่เข้าร่วม  

ประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี 2559 ของ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่  

     

ปิดประชุมเวลา     12.30  น. 

 

     (ลงช่ือ)                                         ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                 

                    (นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์) 

             ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เมื่อวันที่    6  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

 

(ลงช่ือ)                                กรรมการ          

           (นายวีระศักดิ์   บัวชุม) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 

(ลงช่ือ)                                   กรรมการ         

               (นายพายัพ  บัวชุม) 

ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

 

(ลงช่ือ)                                    กรรมการ           

             (นางเครือวัลย์  ธงวาท) 

 ต าแหนง่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่                                           

      

                (ลงชื่อ)                                     ผูร้บัรองรายงานการประชุม

       (นายเกรียงไกร  พลเหีย้มหาญ) 

             ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ 

                        วันที่    6   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

  

 

 

 

 

 

 

 


