
 

  

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
เรื่อง    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 
************************************* 

 
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ่   สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ. 2565  ระหว่างวันที่ 10 - 24  สิงหาคม  พ.ศ. 2565   

  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่7 ) พ.ศ. 2562  และตามความในข้อ 21 และข้อ 22 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 36(3)  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่   จึงเรียกประชุมสภาและเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  3 ในระหว่าง
วันที่ 10 – 24  สิงหาคม  2565  มีก าหนด  15 วัน 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   2  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65 

 

 
                  ( นายสมพร  มูลวงศ ์) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
เรื่อง    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 
************************************* 

 
  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไม้ไผ่   สมัยสามัญ   สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 16 - 30  มิถุนายน  พ.ศ. 2562   

  ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 54  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่6) พ.ศ. 2552  และตามความในข้อ 21 และข้อ 22 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 36(3)  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่   จึงเรียกประชุมสภาและเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่  2 ในระหว่าง
วันที่ 16 – 30  มิถุนายน  2562  มีก าหนด  15 วัน 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   14  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 

 

 
                  ( นายสายนาถ   ทองกลาง ) 
                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยประชุมสามัญ 

                                 สมัยที่สาม  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕8 

           

  ตามที่มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ในคราวการประชุม  สมัยประชุม
สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8  เมื่อวันที่  ๑2  กุมภาพันธ์  ๒๕๕8   ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  สมัยสามัญ  สมัยที่สามประจ าปี    พ.ศ. ๒๕๕8  มีก าหนด  ๑๕  วัน  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕  
สิงหาคม ๒๕๕๗  แล้วนั้น 

  เพ่ือให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  จึงขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  สมัยสามัญ  สมัย
ที่สามประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  มีก าหนด ๑๕ วัน  ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จะได้ท า
หนังสือแจ้งนัดการประชุมให้ทราบต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

                  ( นายอยู่       จุลสี ) 

                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 

 

 



 

 

 

 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมัยประชุมสามัญ 

                                 สมัยที่สี่  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

           

  ตามที่มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  ในคราวการประชุม  สมัยประชุม
สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖   ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่ประจ าปี     พ.ศ. ๒๕๕๗  มีก าหนด  ๑๕  วัน  ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕  
ธันวาคม ๒๕๕๗  แล้วนั้น 

  เพ่ือให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  จึงขอส่งประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่  สมัยสามัญ  สมัย
ที่สี่ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  มีก าหนด ๑๕ วัน  ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จะได้ท าหนังสือ
แจ้งนัดการประชุมให้ทราบต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

                  ( นายอยู่       จุลสี ) 

                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ไผ่ 

 

 


