
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจ าปี พ.ศ. 2560 
.................................................................... 

 
                    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ส่ี  
ประจ าปี พ.ศ. 2560  ไว้ในระหว่างวันที่ 1 - 15  ตุลาคม  2560  นั้น 
 

                   บัดนี้ ใกล้จะถึงก าหนดเปิดสมัยประชุมสภาแล้ว อาศัยอ านาจตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง  จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ส่ี  ตั้งแต่วันที่ 1 - 15  
ตุลาคม  2560  สมาชิก หรือผู้บริหาร และประชาชนที่สนใจ มีเรื่องที่จะเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
กาหลงพิจารณาให้เสนอมาได้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
 

                    จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาให้สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลงและ
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

                            ประกาศ ณ  วันที่  25  กันยายน  พ.ศ.  2560 
 
 
 
       
     (  นายสุนี   ใจประดิษฐ  ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจ าปี พ.ศ. 2560 
.................................................................... 

 
                    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม  
ประจ าปี พ.ศ. 2560  ไว้ในระหว่างวันที่ 1 - 15  สิงหาคม  2560  นั้น 
 

                   บัดนี้ ใกล้จะถึงก าหนดเปิดสมัยประชุมสภาแล้ว อาศัยอ านาจตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง  จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ตั้งแต่วันที่ 1 - 15  
สิงหาคม  2560  สมาชิก หรือผู้บริหาร และประชาชนที่สนใจ มีเรื่องที่จะเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
กาหลงพิจารณาให้เสนอมาได้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
 

                    จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาให้สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลงและ
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
                            ประกาศ ณ  วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
 
       
     (  นายสุนี   ใจประดิษฐ  ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจ าปี พ.ศ. 2560 
.................................................................... 

 
                    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่
สอง  ประจ าปี พ.ศ. 2560  ไว้ในระหว่างวันที่ 1 - 15  เมษายน  2560  นั้น 
 

                   บัดนี้ ใกล้จะถึงก าหนดเปิดสมัยประชุมสภาแล้ว อาศัยอ านาจตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 22 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง  จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง  
ตั้งแต่วันที่ 1 - 15  เมษายน  2560  สมาชิก หรือผู้บริหาร และประชาชนที่สนใจ มีเรื่องท่ีจะเสนอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกาหลงพิจารณาให้เสนอมาได้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
 

                    จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาให้สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลงและ
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

                    ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2560 
 
 
 
       
     (  นายสุนี   ใจประดิษฐ  ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่หน่ึง  ประจ าปี พ.ศ. 2560 
.................................................................... 

 
                    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง  
ประจ าปี พ.ศ. 2560  ไว้ในระหว่างวันที่ 1 - 15  กุมภาพันธ์  2560  นั้น 
 

                   บัดนี้ ใกล้จะถึงก าหนดเปิดสมัยประชุมสภาแล้ว อาศัยอ านาจตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง  จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ตั้งแต่วันที่ 1 - 15  
กุมภาพันธ์  2560  สมาชิก หรือผู้บริหาร และประชาชนที่สนใจ มีเรื่องที่จะเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกาหลงพิจารณาให้เสนอมาได้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    
 

                    จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาให้สมาชิกสภาฯ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลงและ
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

                            ประกาศ ณ วันที่  16  มกราคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
       
     (  นายสุนี   ใจประดิษฐ  ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง 

 

 

 

 

 


