
 
 
 
ที่ ลป ๗๗๖๐๑(สภา)  25 /๒๕64                                          สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

127 หมู่ ๒ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร  
จ.ล าปาง ๕๒๑๙๐ 

                                          10  มิถุนายน  ๒๕64 

เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาประกาศเรียกประชุมสภาฯ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 
                    ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วมีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ ๒5 กุมภาพันธ์ ๒๕64 ได้ก าหนดสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ตั้งแต่วันที่ 16 – 30  
มิถุนายน ๒๕64  มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕6๒ ประกอบกับข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ  
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงแจ้งประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ตั้งแต่วันที่ 16 – 30  
มิถุนายน ๒๕64  

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 

                  ชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี   

( นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

 
 
 
 
 
 
กิจการสภาฯ  
โทร. ๐๘ ๙๙๕๖ ๑๕๒๙ 
 
  
 
 



 
 
 
ที่ ลป ๗๗๖๐๑(สภา)  26 /๒๕64                                         สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

127 หมู่ ๒ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร  
จ.ล าปาง ๕๒๑๙๐ 

                                          10  มิถุนายน  ๒๕64 

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 

เรียน ก านันต าบลวอแก้ว/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ต าบลวอแก้ว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว        จ านวน  ๑  ฉบับ 

                    ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ตั้งแต่วันที่ 16 – 30  มิถุนายน ๒๕64            
มีก าหนด  ๑๕ วัน นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕6๒ ประกอบกับข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 
พร้อมทั้งปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 

                  ชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี   

( นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

 
 
 
 
 
กิจการสภาฯ  
โทร.  ๐๘ ๙๙๕๖ ๑๕๒๙ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 

.................................................. 
 
                  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564 
เมื่อวันที่ ๒5 กุมภาพันธ์ ๒๕64 ที่ประชุมได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 
ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕64 ถึงวันที่ 30 เดือน
มิถุนายน พ.ศ.๒๕64  มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น 

      อาศัยอ านาจตามความนัยข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕64 ถึงวันที่ 30 
เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕64  มีก าหนด ๑๕ วัน     

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                             ประกาศ ณ  วันที่   ๑0   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕64 
 
 
                                                              ชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี   
                                         ( ลงชื่อ ) 

( นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


