
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  สมัยสามัญ สมัยที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
----------------------------------------------------------- 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  มีมติให้ก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจ าปี  
๒๕๕๖  สมัยที่  ๑  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  มีก าหนด  ๑๕  วัน  นัน้ 

  อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๒๒  จึงขอประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแตล  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๖  ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  รวมเป็นเวลา  ๑๕  วัน  

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  เดือน มกราคม พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

(นายเชาวลิต  สายใจบุญ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ที่ สร ๗๓๐๐๑(สภา)/ว                                            ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแตล 
                         อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๑๑๐ 
 

      ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑ 
 

เรียน    สมาชิกสภา อบต.แตล หมู่ที่ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒.  แบบเสนอญัตติ จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.  แบบเสนอกระทู้ถาม จ านวน  ๑  ฉบับ 
  

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแตล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑ ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  
ตามหนังสือที่อ้างถึง  นั้น 
 

  ในการนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแตล  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมสภาฯ  และ
ขอให้ส่งแบบเสนอญัตติต่างๆ  (ถ้ามี)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๓๘  เพ่ือบรรจุเข้าวาระประชุม  ภายใน
วันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๖  ทั้งนี้  หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตลได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาฯแล้ว  
จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

     
 

(นายเชาวลิต  สายใจบุญ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล 

 
 

 
งานกิจการสภา อบต.แตล 
โทร ๐๔๔-๕๘๖๐๙๕   
โทรสาร ๐๔๔-๕๘๖๐๙๕  ตอ่  ๑๔ 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
----------------------------------------------------------- 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  มีมติให้ก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจ าปี  
๒๕๕๖  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๕๖   เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  มีก าหนด  
๑๕  วัน  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๒๒  จึงขอประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแตล  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๕๖  รวมเป็นเวลา  ๑๕  วัน  

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

(นายเชาวลิต  สายใจบุญ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ที่ สร ๗๓๐๐๑(สภา)/ว                                            ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแตล 
                         อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๑๑๐ 
 

      ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ 
 

เรียน    สมาชิกสภา อบต.แตล หมู่ที่ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒.  แบบเสนอญัตติ จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.  แบบเสนอกระทู้ถาม จ านวน  ๑  ฉบับ 
  

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแตล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  
ตามหนังสือที่อ้างถึง  นั้น 
 

  ในการนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแตล  เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมสภาฯ  และ
ขอให้ส่งแบบเสนอญัตติต่างๆ  (ถ้ามี)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๓๘  เพ่ือบรรจุเข้าวาระประชุม  ภายใน
วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๖  ทั้งนี้  หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล ได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาฯแล้ว  
จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

     
 

(นายเชาวลิต  สายใจบุญ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล 

 
 

 
งานกิจการสภา อบต.แตล 
โทร ๐๔๔-๕๘๖๐๙๕   
โทรสาร ๐๔๔-๕๘๖๐๙๕  ตอ่  ๑๔ 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  สมัยสามัญ สมัยที่  ๓ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
----------------------------------------------------------- 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  มีมติให้ก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจ าปี  
๒๕๕๖  สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๓ ประจ าปี  ๒๕๕๖  เริ่มตั้งแตใ่นระหว่างวันที่ ๕ – ๒๐  สิงหาคม ๒๕๕๖  
มีก าหนด  ๑๕  วัน  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๒๒  จึงขอประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแตล  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๐  
สิงหาคม  ๒๕๕๖  รวมเป็นเวลา  ๑๕  วัน  

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒๖  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

(นายเชาวลิต  สายใจบุญ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที่ สร ๗๓๐๐๑(สภา)/ว                                           ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแตล 
                         อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๑๑๐ 
 

      ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ 
 

เรียน    สมาชิกสภา อบต.แตล หมู่ที่ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒.  แบบเสนอญัตติ จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.  แบบเสนอกระทู้ถาม จ านวน  ๑  ฉบับ 
  

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแตล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่  ๕ – ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  
ตามหนังสือที่อ้างถึง  นั้น 
 

  ในการนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแตล  เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมสภาฯ  และ
ขอให้ส่งแบบเสนอญัตติต่างๆ  (ถ้ามี)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๓๘  เพ่ือบรรจุเข้าวาระประชุม  ภายใน
วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  ทั้งนี้  หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตลได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาฯ
แล้ว  จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

     

 
(นายเชาวลิต  สายใจบุญ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล 
 

 

 
งานกิจการสภา อบต.แตล 
โทร ๐๔๔-๕๘๖๐๙๕   
โทรสาร ๐๔๔-๕๘๖๐๙๕  ตอ่  ๑๔ 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล 

เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  สมัยสามัญ สมัยที่  ๔ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
----------------------------------------------------------- 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  มีมติให้ก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจ าปี  
๒๕๕๖  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ ประจ าปี  ๒๕๕๖   เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  มีก าหนด  
๑๕  วัน  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๒๒  จึงขอประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแตล  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  รวมเป็นเวลา  ๑๕  วัน  

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

(นายเชาวลิต  สายใจบุญ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ที่ สร ๗๓๐๐๑(สภา)/ว                                           ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแตล 
                         อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๑๑๐ 
 

      ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔ 
 

เรียน    สมาชิกสภา อบต.แตล หมู่ที่ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒.  แบบเสนอญัตติ จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.  แบบเสนอกระทู้ถาม จ านวน  ๑  ฉบับ 
  

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแตล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔ ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่  ๑๕ – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
ตามหนังสือที่อ้างถึง  นั้น 
 

  ในการนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแตล  เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล เตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมสภาฯ  
และขอให้ส่งแบบเสนอญัตติต่างๆ  (ถ้ามี)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๓๘  เพ่ือบรรจุเข้าวาระประชุม  ภายใน
วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ทั้งนี้  หากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตลได้ก าหนดวันนัดประชุมสภาฯ
แล้ว  จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

     

 
(นายเชาวลิต  สายใจบุญ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแตล 
 

 

 
งานกิจการสภา อบต.แตล 
โทร ๐๔๔-๕๘๖๐๙๕   
โทรสาร ๐๔๔-๕๘๖๐๙๕  ตอ่  ๑๔ 


