
D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๐ 

 (ส าเนา) 
รายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
สมัยสามัญประจ าปี สมัยท่ี ๑/๒๕๖๐ 

วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

…………………………………… 
 
รายช่ือสมาชิกสภา อบต.หนองพลับ ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพงศ์พันธ์   เทียนแย้ม ประธานสภา อบต.หนองพลับ  พงศ์พันธ์  เทียนแย้ม  
๒ นายสมพงษ์     เอ่ียมอาษา รองประธานสภา อบต.หนองพลับ สมพงษ์  เอี่ยมอาษา  
๓ นายธีรพงศ์     ทองใบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ธีรพงศ์  ทองใบ  
๔ นายสน          ตาลอ่อน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ สน  ตาลอ่อน  
๕ นางหวานใจ    เหล็กคม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ หวานใจ  เหล็กคม  
๖ นางเฉลา        ค้้าประเสริฐ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เฉลา  ค้้าประเสริฐ  
๗ นางไพเราะ     ปิ่นประยูร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ไพเราะ  ปิ่นประยูร  
๘ นางถนอม      ตอนสุข สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ ถนอม  ตอนสุข  
๙ นางสาวประเนือง  ทองค้า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ สาวประเนือง  ทองค้า  

๑๐ นายชริน        สังข์เสน่ห ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ชริน  สังข์เสน่ห ์  
๑๑ นายประธาน   เรืองทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ประธาน  เรืองทอง  
๑๒ นายชื้น          ให้นุช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ชื้น  ให้นุช  
๑๓ นายฉลวย       อุ่นอิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ฉลวย  อุ่นอิน  
๑๔ นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์ เลขานุการสภา อบต.หนองพลับ เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์  

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายนที          เพ็งพิณ นายก อบต.หนองพลับ  นที  เพ็งพิณ  
๒ นายนิมิตร       นิ่มบรรเลง รองนายก อบต.หนองพลับ นิมิตร  นิ่มบรรเลง  
๓ นายอเนก        จีนธู รองนายก อบต.หนองพลับ อเนก  จีนธู  
๔ นายเกรียงไกร   เมฆา เลขานุการนายก อบต.หนองพลับ เกรียงไกร  เมฆา  
     
     
     
     
     
     

/รายชื่อ... 
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- ๒ - 
 

รายช่ือสมาชิกสภา อบต.หนองพลับ ที่ไม่มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

- - -  
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓0 น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อม แล้ว  นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม  ประธาน สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 

กล่าวเปิดประชุม และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 
ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิี่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ 
 
ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 
 
 
 
 
 
 
มตทิี่ประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ 
 
ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 

 
 

 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ได้เสนอเรื่องเพ่ือขอให้สภา     
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๕๓ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ .ศ. 2537      
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)   พ.ศ. 25๕๒ และเรื่องอ่ืน ๆ ประกอบกับมติท่ีประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ สมัยสามัญประจ้าปี สมัยที่ 1/255๙ 
เมื่อวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ก้าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจ้าปี พ.ศ. 
25๖๐ สมัยแรก  ไว้ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์  25๖๐ จึงขอเชิญประชุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ในวันนี้ 
  
ที่ประชุมรับทราบ 
 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ สมัยสามัญ
ประจ าปี สมัยท่ี ๔/255๙ เมื่อวันที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ตามท่ีได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ สมัยสามัญประจ้าปี     
สมัยที่ ๔/255๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ จ้านวน ๓ ท่าน 
คือ นายฉลวย  อุ่นอิน ,นายสน  ตาลอ่อน  และ นางหวานใจ  เหล็กคม  ได้ตรวจ
รายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านได้ร่วมกันตรวจ
รายงานการประชุมตามที่ได้มอบให้ทุกท่านแล้วว่าถูกต้องหรือไม่ และจะมีผู้ใด     
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ 
 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญประจ้าปี  สมัยที่ ๔/255๙   
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ อย่างเป็นเอกฉันท์ 
 
เรื่อง รายงานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับได้รับแจ้งจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองพลับว่า ได้ด้าเนินการท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี กับองค์การบริหาร                 

/ส่วนต้าบล... 
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- ๓ – 
 

 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.หนองพลับ 
(นายนที  เพ็งพิณ) 

 

 ส่วนต้าบลหนองพลับ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เพื่อพัฒนาและสร้างหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการ  ขอให้นายก
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ รายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ
แห่งนี้ได้รับทราบ 
 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ กระผม นายนที  เพ็งพิณ 
ต้าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ขอรายงานการท้าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  
กับองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เพ่ือให้การ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้สภาฯแห่งนี้ได้รับทราบ โดยมีรายละเอียด          
ตามส้าเนาบันทึกข้อตกลงฯ ตามเอกสารที่ได้แจกไปให้ทุกท่านแล้ว  ดังนี้ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี กับองค์การบริหารส่วนต าบล         
หนองพลับ 

บันทึกข้อตกลงความร่วมร่วมมือฉบับนี้ท้าขึ้น ระหว่างองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัดเพชรบุรี โดย นายชัยยะ  อังกินันทน์ ต้าแหน่ง นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีแผนก้าจัดขยะมูลฝอยที่มีการจัดการถูกหลักสุขาภิบาล 
และจัดตั้งเป็นศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดเพชรบุรี กับ องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองพลับ อ้าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดย นายนที  เพ็งพิณ 
ต้าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ซึ่งมีความประสงค์เข้าร่วม
โครงการศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอย จึงได้จัดท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ขึ้น 
โดยมีการด้าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ 
๑) เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

อ้าเภอเมืองเพชรบุรี อ้าเภอบ้านลาด อ้าเภอท่ายาง อ้าเภอเขาย้อย อ้าเภอบ้านแหลม 
อ้าเภอชะอ้า อ้าเภอแก่งกระจาน และอ้าเภอหนองหญ้าปล้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

๒) เพ่ือพัฒนา และสร้างหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ   
ขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการ 

๒. การด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความร่วมมือ 
๑) ผู้เข้าร่วมโครงการจะร่วมหารือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 

เพ่ือก้าหนดแนวทางการจัดท้าระเบียบถือปฏิบัติในการด้าเนินโครงการจัดการขยะ
รวมกัน 

/๒) ผู้เข้าร่วม... 
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- ๔ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 
 
 

 ๒) ผู้เข้าร่วมโครงการจะร่วมมือ สนับสนุน และผลักดัน ให้การด้าเนินงาน
โครงการศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอย บรรลุตามวัตถุประสงค์แห่งบันทึกข้อตกลง      
ความร่วมมือฉบับนี้ 

๓. ระยะเวลาของความร่วมมือ 
นับแต่วันที่ผู้มีอ้านาจลงนามได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ด้วยความยินยอม
ของทั้งสองฝ่ายหรือในกรณีท่ีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดข้อตกลงในบันทึกฉบับนี้ 

๔. แผนการด้าเนินงานและการบริหารการใช้จ่ายตามโครงการ 
๑) มีการก้าจัดขยะมูลฝอยที่น้ามาก้าจัดที่ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเป็น

ประจ้าทุกวัน 
๒) มีการชั่งน้้าหนักเก็บข้อมูลรถขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แต่ละแห่งที่น้าขยะมูลฝอยมาก้าจัด 
๓) รวบรวมข้อมูลปริมาณขยะที่ชั่งน้้าหนักในแต่ละเดือนส่งให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน้าขยะมูลฝอยมาทิ้งเพ่ือด้าเนินการเบิกจ่ายค่าก้าจัดขยะ 
๔) ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จะน้ามาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการ

จัดการขยะมูลฝอยที่แตะละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้าขยะมาก้าจัด 
๕. ขอบเขตการรับผิดชอบ 

ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก้าหนดให้ จะด้าเนินการรับผิดชอบก้าจัดขยะมูลฝอยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้ท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น 

๖. การทบทวนสถานภาพของความร่วมมือ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ อาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบจากหน่วยงานทั้งสองฝ่าย        
โดยการท้าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ิมเติม 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดท้าขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้อง
ตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญ  
ต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ 

ลงนาม ณ ส้านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี อ้าเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ลงชื่อ) นายชัยยะ อังกินันทน์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 
(ลงชื่อ) นายนที  เพ็งพิณ        นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
(ลงชื่อ) นางสาวสวิด  วงษ์ชาติ พยาน 
(ลงชื่อ) นางพิสมัย  ล้านบุญมี  พยาน 
 

ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับว่า ได้รายงานการท้าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  
กับองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภา  

/องค์การบริหาร… 
 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๐ 

- ๕ - 
 

 
 
 
 
 
ที่ประชุม 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ 
 
 
ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖ 
(นายชรินทร์  สังข์เสน่ห์) 
 
 
 
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ
ทราบมติที่ประชุมว่า รับทราบรายงานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี กับองค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองพลับ หรือไม่ 

 
ที่ประชุมรับทราบรายงานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี กับองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ
ดังกล่าว 
 
เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ                  
สมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๐ และก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สมัยแรก  
ตามมาตราที่ 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม        
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลจะก้าหนด             
แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 ข้อ 11 และข้อ 21 การก้าหนดจ้านวนสมัยประชุม
สามัญประจ้าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ้าปีของ     
แต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ้าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ
สมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน้าปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของแต่ละปี ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบล  
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลก้าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ้าปีกี่สมัย 
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยมีก้าหนดกี่วัน กับให้ก้าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก้าหนดกี่วัน  ดังนั้นเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ .ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ. 2547 ดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมสภา ฯ 
ร่วมกันพิจารณาและเสนอว่าควรจะก้าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ้าปีกี่สมัย 
แต่ละสมัยจะมีขึ้นเมื่อใด และมีก้าหนดกี่วัน  
 
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ผม นายชรินทร์  สังข์เสน่ห ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ  หมู่ที่ ๖ ขอเสนอให้มีสมัยประชุม
สามัญประจ้าปี 25๖๐ จ้านวน ๔ สมัย แต่ละสมัยมีก้าหนด 15 วัน ดังนี้ 
  สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 25 ๖๐  
 สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 25๖๐ 

สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 25๖๐ 
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 25๖๐ 

/และขอเสนอ… 
 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๐ 

- ๖ - 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ 
 
ประธานสภาฯ 
(นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
 

 และขอเสนอให้ก้าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไป
ในเดือนกุมภาพันธ์ 25๖๑ โดยมีก้าหนดวันประชุมระหว่างวันที ่1 – 15 กุมภาพันธ ์
25๖๑  
 
ตามท่ี นายชรินทร์  สังข์เสน่ห ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ หมู่ที่ ๖ 
ได้เสนอให้มีสมัยประชุมสามัญประจ้าปี 25๖๐ และขอเสนอให้ก้าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ดังกล่าว มีสมาชิกสภาท่านใด           
มีข้อเสนออ่ืนเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอทราบมติที่ประชุม 
 
ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบก้าหนดให้มีสมัยประชุมสามัญประจ้าปี 25๖๐ จ้านวน ๔ สมัย 
แต่ละสมัยมีก้าหนด 15 วัน ดังนี้ 
  สมัยที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 25 ๖๐  
 สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 25๖๐ 

สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 25๖๐ 
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 25๖๐ 

และก้าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไปในเดือน
กุมภาพันธ์ 25๖๑ โดยมีก้าหนดวันประชุมระหว่างวันที ่1 – 15 กุมภาพันธ์ 25๖๑ 
อย่างเป็นเอกฉันท์ จ้านวน ๑๓ เสียง  
 
เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี 
มีสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ ท่านใด  มีเรื่องเสนอท่ีประชุม  
หรือเรื่องอ่ืน ๆ เสนอท่ีประชุมอีก หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลา
มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

 
 

ลงชื่อ….……….เฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์….……….ผู้จดรายงานการประชุม 
                   (นางเฉลิมขวัญ  ชุ่มจิตต์) 
                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตา้บลหนองพลับ 
 
 
 

 
 
 
 



D:ส านกัปลดั/ประชมุสภาฯ ๒/๒๕๖๐ 

- ๗ - 
 
 

 
(ลงชื่อ)………….ฉลวย  อุ่นอิน…………ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นางฉลวย  อุ่นอิน) 
  
 
(ลงชื่อ)…………สน  ตาลอ่อน………… กรรมการ 
              (นายสน  ตาลอ่อน) 
 
 
ลงชื่อ……….หวานใจ  เหล็กคม……… กรรมการ 
           (นางหวานใจ  เหล็กคม) 
 
 
 
 

  ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

พงศ์พันธ์ เทียนแย้ม 
                       (นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองพลับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


