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เ ^ )  ลิงหาคม ๒๔๖๓

เร่ือง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๔๖๓ 
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สงท่ีส่งมาด้วย สำเนาประกาศสภา อบต,ตาเซะ จำบวบ ๑ ฉบับ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบรีหารส่วบ 
ตำบลตาเซะ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๔!อ๓ ระหว่างวับท่ี ๑๓ -  ๒๗ ลิงหาคม ๒๔๖๓ ไว้แล้วนับ

บัดนํ่ใกล้จะถึงกำหนดสมัยประชุมแล้ว อาคัยอำนาจตาม มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ, ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๔๖๒) ประกอบกับ 
ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถน พ.ศ. ๒๔๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔ จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี ๒๔๖๓ ต้ังแต่วันท่ี ๑๓ -  ๒๗ 
ลิงหาคม ๒๔๖๓ หากท่านมีข้อราชการที่จะเสนอให้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ พิจารณาให้เสนอ 
มาได้ตั้งแต่บัดนี้

จึงเรียนมาเพิ่อทราบ

ขอแสดงความนับถึอ

(นายต่วนเลาะ ปาแซ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต'น1ซะ 
เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำจ  ๒<£๖๓ 
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ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ประจำปี พ.ค. ๒<£๖๓ ระหว่างวับที่ ๑๓ -  ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒<£๖๓ ไว้แล้ว บ้ัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา <£๔ แห่งพระราขบัญ่ญ้ติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน 
ตำบล พ.ศ. ๒<£๓๗ (แก้ไขเพมเติม ถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒<£<£๒) ประกอบกับ ข้อ ๒๒ แห่งระเปียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถนพ.ศ. ๒<£๔๗ ! แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒)
พ.ศ. ๒<£<£๔!•ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเขะ จึงประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ 
ประจำปี ๒<£๖๓ ระหว่างวับท่ี ๑๓ -  ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ มีกำหนด ๑๔ วับ ทั้งนี้ กำหนดนัด 
ประชุมและเปีดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเขะ จะแจ้ง'ให้'ทราบอกครง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั้วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒<£๖๓

(บายต่วนเลาะ ปาแซ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเขะ
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๑๐. นายมะดารี สาแม เลขานุการ บายกอบต. ตาเซะ
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