
 

ท่ี  ชย ๗๓๘๐๑ /(สภาฯ) ว                                                    งานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
                                      อ าเภอบ าเหน็จณรงค์    ชย  ๓๖๑๖๐ 
  
                   29  มกราคม    ๒๕๖3 
 

เรื่อง      ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร       

เรียน      ก านันต าบลบ้านเพชร / ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน / สมาชิกสภา อบต. ทุกหมู่บ้าน 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ๑.  ประกาศการเปิดประชุมสภาฯ                             จ านวน           ๑          ฉบับ 
                 ๒.  หลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ            จ านวน            ๑          ฉบับ 
 

               ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   จะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เพชร สมัยสามัญท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖3  ในวันจันทร์ ท่ี 3  กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ช้ัน  ๒ 
        

              เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๔  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ในวันเวลาดังกล่าว 
ตามประกาศท่ีได้แนบมาพร้อมนี้ และขอให้ท่านประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และขอความกรุณาติด
ประกาศดังกล่าวไว้ที่      ป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านของท่าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ  
ตามวัน  และเวลา  ดังกล่าวต่อไป   
 

                           จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อไป  
 

                  ขอแสดงความนับถือ 

 

                 (นายวัชพงษ์     เช่ือมขุนทด) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 

กิจการสภา อบต.บ้านเพชร 

“งานกิจการสภา” 
โทร. ๐-๔๔๑๐-๐๙๔๑ 
 

        “ยึดมั่นธรรมาภิบาล   บริการเพื่อประชาชน” 

 

 



 

 

 
 

ประกาศสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
เร่ือง   การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

สมัยสามัญท่ี  ๑  คร้ังที่  ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63 
วันจันทร ์ท่ี  3  กุมภาพันธ์  ๒๕63 

********************** 
 

    ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   จะเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเพชร  สมัยสามัญท่ี ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี ๓  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔๒ รวมท้ังข้อ ๑๓  และข้อ 
๑๔ แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      พ.ศ. ๒๕๓๘  และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

     สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร     จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เพชรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ตลอดจนประชาชนผู้ท่ีมีความสนใจเข้า
ร่วมการประชุม และร่วมรับฟงัการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 
๑ ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63    ในวันจันทร์ ท่ี  3    เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64      เวลา  ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
   

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกับ 
  

                           ประกาศ  ณ  วันท่ี   29   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕63 

 

       (ลงช่ือ) 
                (นายวัชพงษ์    เช่ือมขุนทด) 
                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภา 

สมัยสามัญที่ ๑  ประจ าป ี ๒๕๖๓ 

วันจันทร์ที่  ๓  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ชั้น ๒ 

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

ระเบียบวาระที่ ๑      เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

๑.๑ แนะน าตัวข้าราชการท่ีโอนย้ายมาใหม่  

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

๑.๒  เรื่อง  ประกาศผลการประชาคมรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นของราษฎรในการรวม  

หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

…………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

ระเบียบวารที่ ๒       รับรองรายงานการประชุม 

   ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  ๔  ครั้งท่ี  ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒  
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ระเบียบวาระที่ ๓     กระทู้ถาม                

  -    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   ๔.๑  การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

   - ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ๔.๒  การก าหนด สมัยประชุมสามัญประจ าปี  

-  ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

              ๕.๑  การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเข้าร่วมสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

   สยามบรมราชกุมารี  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   …………………………………………………………………………………………………………………………….             
                                   ๕.๒ การเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจ าปี 256๓  

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

ระเบียบวาระที่ ๖     เรื่องอ่ืนๆ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………  

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



 
 
 
 
 
 
 
 


