
 

         

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
.......................................................................... 

  ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  
ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในการประชุมเม่ือวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินการของกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เป็นไปตามข้อ ๓๓ 
วรรคสี่ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ข้างต้น  รายละเอียดตามส าเนารายงาน
การประชุมสภาฯ แนบท้าย   

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

    (ลงชื่อ)      ทองใบ  ไตรยราช 

     (นายทองใบ  ไตรยราช)                         
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 
 
 
 
 

“อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ  เพ่ือชาติ” 

 
 

นายแนม
ไพค านาม



 

         

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
.......................................................................... 

  ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในการประชุมเม่ือวันที่  ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓ นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินการของกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เป็นไปตามข้อ ๓๓ 
วรรคสี่ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ข้างต้น  รายละเอียดตามส าเนารายงาน
การประชุมสภาฯ แนบท้าย   

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

    (ลงชื่อ)     ทองใบ  ไตรยราช 

     (นายทองใบ  ไตรยราช)                         
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายแนม
ไพค านาม



 

         

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) 
.......................................................................... 

  ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓  
ประจ าปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลิง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) ในการประชุมเมื่อวันที่  ๑๓ สิงหาคม  
๒๕๖๓ นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินการของกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เป็นไปตามข้อ ๓๓ 
วรรคสี่ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่  ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้างต้น  รายละเอียดตามส าเนา
รายงานการประชุมสภาฯ แนบท้าย   

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

    (ลงชื่อ)     ทองใบ  ไตรยราช 

     (นายทองใบ  ไตรยราช)                         
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 
 
 
 
 

“อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ  เพ่ือชาติ” 

 

นายแนม
ไพค านาม



 

         

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) 
.......................................................................... 

  ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔  
เมื่อวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ในการประชุมเม่ือวันที่  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๓ นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินการของกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เป็นไปตามข้อ ๓๓ 
วรรคสี่ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้างต้น  รายละเอียดตามส าเนา
รายงานการประชุมสภาฯ แนบท้าย   

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

    (ลงชื่อ)     ทองใบ  ไตรยราช 

     (นายทองใบ  ไตรยราช)                         
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 
 
 
 
 

“อยู่บ้าน  หยุดเชื้อ  เพ่ือชาติ” 

 

นายแนม
ไพค านาม



 
 

         

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
.......................................................................... 

  ตามที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
ประจ าปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๓ ในการประชุมเม่ือวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินการของกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เป็นไปตามข้อ ๓๓ 
วรรคสี่ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจ าปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ข้างต้น  รายละเอียดตามส าเนารายงาน
การประชุมสภาฯ แนบท้าย   

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๙   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

    (ลงชื่อ)     ทองใบ  ไตรยราช 

     (นายทองใบ  ไตรยราช)                         
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
 
 
 
 
 

“อยู่สกล รักสกล ท าเพ่ือสกลนคร” 

นายแนม
ไพค านาม



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


