
 
 
ที่  ชย ๗๓๘๐๑ /(สภาฯ) ว 2                                                 งานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
                                     อ าเภอบ าเหน็จณรงค์    ชย  ๓๖๑๖๐ 
  
                 1  กุมภาพันธ์    ๒๕๖4 
 

เรื่อง      ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร       

เรียน      ก านันต าบลบ้านเพชร / ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน / สมาชิกสภา อบต. ทุกหมู่บ้าน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.  ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ        จ านวน           1          ฉบับ 

2.  ประกาศการเปิดประชุมสภาฯ                             จ านวน           ๑          ฉบับ 
                   3.  หลักเกณฑ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ           จ านวน          ๑          ฉบับ 
 

              ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร จะเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เพชร สมัยสามัญท่ี ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖4   ในวนัศุกร์ ที่   5  กุมภาพันธ์ ๒๕๖4  เวลา ๑๐.๐๐ น.                          
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ชัน้  ๒ 
        

              เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๔  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  จึงขอความ
อนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ในวันเวลาดังกล่าว 
ตามประกาศที่ได้แนบมาพร้อมนี้ และขอให้ท่านประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และขอความกรุณาติด
ประกาศดังกล่าวไว้ที่      ปา้ยประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านของท่าน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ  
ตามวัน  และเวลา  ดังกล่าวต่อไป   
 

                           จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อไป  
 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                 (นายวัชพงษ์     เชือ่มขุนทด) 

     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
 
 
 

กิจการสภา อบต.บ้านเพชร 
“งานกิจการสภา” 
โทร. ๐-๔๔๑๐-๐๙๔๑ 
 
 
 

        “ยึดมั่นธรรมาภบิาล   บริการเพื่อประชาชน” 

 



ระเบียบวาระการประชุมสภา 

สมัยสามัญที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่  ๕  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  ชั้น ๒ 

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

ระเบียบวาระที่ ๑      เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งตอ่ท่ีประชุม 

๑.๑  เร่ือง  การจัดท าประมวลจรยิธรรมส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชกิสภาท้องถิ่น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

ระเบียบวาระที่ ๒      รับรองรายงานการประชุม 

   ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  ๔  ครัง้ท่ี  ๑  ประจ าป ี๒๕๖๓  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระที่ ๓     กระทู้ถาม                
    

-    ไมม่ ี
 

ระเบียบวาระที่ ๔     เร่ืองท่ีเสนอใหม่ 

   ๔.๑  การก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าป ี ๒๕๖๔ 

   - ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าป ี๒๕๖๔  

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

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

       ๔.๒  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าป ี 

-  ก าหนดวันเร่ิมประชุมสมัยสามัญประจ าปสีมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

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

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

ระเบียบวาระที่ ๕     เร่ืองเพื่อพิจารณา 

                  ๕.1 การพจิารณาขอความเห็นของสภาฯ  ในการขออนุญาตเข้าท าประโยชนใ์นเขตป่าไม้ 

เพื่อขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี ๒๓ มถิุนายน  2563 ของวัดเพชรวิ

ศยาราม 

(วัดหนองขนาก) 

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

ระเบียบวาระที่ ๖     เร่ืองอื่นๆ 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………  

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



 

 

 

 

 

 

 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
เรื่อง   การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

สมัยสามัญที่  ๑  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕64 
วันศุกร์ ที่  5  กุมภาพันธ์  ๒๕64 
********************** 

 

    ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   จะเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเพชร  สมัยสามัญท่ี ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕64  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ ๓  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔๒ รวมทั้งข้อ ๑๓  และข้อ 
๑๔ แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      พ.ศ. ๒๕๓๘  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
     สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร     จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เพชรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ตลอดจนประชาชนผู้ที่มีความสนใจเข้า
ร่วมการประชุม และร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 
๑ ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕64    ในวันศุกร์ ที่  5  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64        เวลา  ๑๐.๐๐ น.     
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
   

                        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกับ 
  

                           ประกาศ  ณ  วันที่   1   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕64 
 
 
       (ลงชื่อ) 
                (นายวชัพงษ์    เชื่อมขุนทด) 
                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


