
 
 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
เร่ือง  การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๑ 

ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕66 
......................................................... 

   
ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนด   

สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566  ก าหนดไว้ ๑๕ วัน 
ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบข้อราชการและอนุมัติญัตติตามอ านาจหน้าที่            
ที่ก าหนดไว้ และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)                   
พ.ศ. 2565 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี                   
พ.ศ. ๒๕66  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา   

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ   วันที่       เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕66 
 
 
 
 

(นายหนุ่ย  คมไธสง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
เร่ือง  ก าหนดสมัยประชมุสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยประชุมสามัญ          

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕66 
และวันเร่ิมต้นสมัยประชมุสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕67 

......................................................... 
   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ .ศ . ๒๕๓๗ และแก้ ไขเพ่ิ ม เติมถึ ง(ฉบับที่   7 ) พ .ศ . ๒562  และข้อ ๒๑  แห่ งระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕66  
ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ประจ าปี พ.ศ. ๒๕66 และวันเริ่มต้นสมัยประชุม
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕66  ไว้ดังนี้  

๑. จ านวนสมัยประชุม  4  สมัย 
๒. วันเริ่มสมัยประชุม 
       2.1  สมัยที่ 1   เริ่มตั้งแตว่ันที่ 1 - 15  กุมภาพันธ์   ๒๕66 มีก าหนด  ๑๕  วัน 

๒.2  สมัยที่ 2   เริ่มตั้งแตว่ันที่ ๑ - 15  พฤษภาคม   ๒๕66 มีก าหนด  ๑๕  วัน 
๒.3  สมัยที่ 3   เริ่มตั้งแตว่ันที่ ๑ - 15  สิงหาคม      ๒๕66 มีก าหนด  ๑๕  วัน 
๒.4  สมัยที่ 4   เริ่มตั้งแตว่ันที่ ๑ - 15 พฤศจิกายน   ๒๕66 มีก าหนด  ๑๕  วัน  

๓. วันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕67 เริ่มต้ังแต่วันที่  ๑ - 15
กุมภาพันธ์ ๒๕67  มีก าหนด  ๑๕ วัน  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ   วันที่  14   เดอืนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕66  

 
 

(นายหนุ่ย  คมไธสง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
เร่ือง  การเรียกประชมุสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ  สมัยที ่ 2 

ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕65 
......................................................... 

   
ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนด   

สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ก าหนดไว้ ๑๕ วัน 
ระหว่างวันที่ 1 – 15  พฤษภาคม  2565  เพ่ือพิจารณาเห็นชอบข้อราชการและให้อนุมัติญัตติตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่  2  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา   

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๒6  เดอืนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕65 
 
 

(  นายหนุ่ย  คมไธสง ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
เร่ือง  การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 

......................................................... 
ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนด   

สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ก าหนดไว้ ๑๕ วัน 
ระหว่างวันที่  1 – 15 สิงหาคม 2565  เพ่ือพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญั ติองค์การบริหารส่วนต าบล         
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  และเรื่องอ่ืนๆตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้  

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 ประกอบกับ ข้อ ๒๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65  ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕65 
 
 

         (  นายหนุ่ย  คมไธสง ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 
เร่ือง  การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔ 

ประจ าปี  ๒๕65 
......................................................... 

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนด   
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2565  ก าหนดไว้ ๑๕ วัน 
ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2565  เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี     
(2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว ประจ าปี 2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   หมวด 6  ข้อ 30 (5) และรายงานผลการ
ด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ประจ าปี  2565  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 6 ข้อ 39  และเรื่องอ่ืนๆ ตามอ านาจหน้าที่และระเบียบ
ที่ก าหนดไว้  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2562 ประกอบกับ ข้อ ๒๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65  ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ   วันที่  25   เดอืนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
 
 

(  นายหนุ่ย  คมไธสง ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลงิ้ว 

 
 
 
 
 
 
 



 


