
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
ท่ี.................................................................    วันท่ี  ๙  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เรื่อง    การกําหนดระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

เรื่องเดิม 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ได้มีมติในคราวประชุมสามัญสมัยแรก เม่ือวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  กําหนดสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มวันท่ี  ๑ สิงหาคม ถึง วันท่ี 
๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖ มีกําหนด ๑๕ และเรียกประชุมในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  

 
ข้อเท็จจริง 

  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างได้ยื่นญัตติเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 

  ๑)  ญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าช้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

  ๒)  แจ้งการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗-
๒๕๕๙) ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างทราบ  

ข้อกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมของสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถ่ินบรรจุญัตติท่ีเสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถ่ิน
ภายในกําหนดเวลาอันควรในสมัยประชุมนั้น 

ข้อพิจารณา 

  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เห็นควรนําญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแจ้งการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗-๒๕๕๙) เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถ่ิน สมัยประชุมสามัญท่ี 
๓/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

 

/ข้อเสนอ.... 



ข้อเสนอ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

              (นางสาวบุณณดา    สมศรี) 

           ปลัด อบต.ท่าช้าง/เลขานุการสภาฯ 
 
- ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระฯ 
.............................................. 
.............................................. 
 
  
    (นายก่วง   คงศิลา) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
ท่ี.................................................................    วันท่ี  ๑๕  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เรื่อง    การกําหนดระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

เรื่องเดิม 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ได้มีมติในคราวประชุมสามัญสมัยแรก เม่ือวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  กําหนดสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มวันท่ี  ๑ สิงหาคม ถึง วันท่ี 
๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖ มีกําหนด ๑๕ และเรียกประชุมในวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  
ข้อเท็จจริง 

  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างได้ยื่นญัตติเม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้แก่ 

  ๑) ญัตติการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน 7  โครงการดังนี้ 
กองช่าง 

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (รหัสบัญชี 500) 
1) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําจากศาลากลางบ้าน - แยกคุ้มสัมพันธ์พิทักษ์ บ้านสามแคว  ม.

4  ต้ังไว้  100,000.-  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ฯ ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  (00242) 

2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  ซอยขามใหญ่  บ้านด่านท่าแดง  หมู่ท่ี 6  ต้ังไว้  100,000.-  
บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ฯ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  
(00242) 

3) โครงการปรับปรุงถนน  คสล.  ซอยสมบูรณ์สุข  คุ้ม  4  หมู่ท่ี  12  บ้านใหม่  ต้ังไว้  
100,000.-  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ฯ ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน  (00242) 

4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา สายกลางบ้าน บ้านโนนไม้แดงเหนือ  หมู่ท่ี  16  ต้ังไว้  
100,000.-  บาท  ดําเนินการดังนี้  ตามแบบท่ี  อบต.  กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ฯปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  (00242) 

ส่วนการศึกษาฯ 

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (รหัสบัญชี ๕๐๐) 

1) โครงการรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต้ังไว้  150,000.-  บาท  ดําเนินการดังนี้  ก่อสร้างรั้ว
คอนกรีต  ความยาว  40  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.กําหนด ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ฯ
 ปรากฏตามแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  (00211) 

/2)โครงการต่อเติม.... 



2) โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต้ังไว้  100,000.-  บาท  ดําเนินการดังนี้  
ก่อสร้างหลังคาเหล็กรีดลอน  กว้าง  6  เมตร  ยาว  9  เมตร  ตามแบบท่ี อบต.กําหนด ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ฯ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา  (00211) 

3) โครงการถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต้ังไว้  20,000.-  บาท  ดําเนินการดังนี้  ถมดินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  220  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบท่ี  อบต.  กําหนด 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ฯ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา  (00211) 

ข้อกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมของสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถ่ินบรรจุญัตติท่ีเสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถ่ิน
ภายในกําหนดเวลาอันควรในสมัยประชุมนั้น 

ข้อพิจารณา 

  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เห็นควรนําญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และแจ้งการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗-๒๕๕๙) เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถ่ิน สมัยประชุมสามัญท่ี 
๓/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

ข้อเสนอ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

              (นางสาวบุณณดา    สมศรี) 

           ปลัด อบต.ท่าช้าง/เลขานุการสภาฯ 
- ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระฯ 
.............................................. 
.............................................. 
 
 
              (นายก่วง   คงศิลา) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
ท่ี.................................................................    วันท่ี  ๖  เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เรื่อง    การกําหนดระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

เรื่องเดิม 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ได้มีมติในคราวประชุมสามัญสมัยแรก เม่ือวันท่ี 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มวันท่ี  ๓ กุมภาพันธ์วันท่ี   
มีกําหนด ๑๕  

 
ข้อเท็จจริง 

  เนื่องจากมีการโอนย้ายพนักงานส่วนตําบลรายนายมงคล แมงกลาง ตําแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล จึงมีผลให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างว่างลง จึงต้องมีการเลือก
เลขานุการคนใหม่เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีแทนตําแหน่งท่ีว่าง และ 

  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างได้ยื่นญัตติเม่ือวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดังนี้ 

  ๑)  ญัตติการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างสามปี 
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
  ๒) ญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนโยธา 
  ๓) ญัตติใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จํานวน ๗๕๐,๘๐๐ บาท 
เพ่ือดําเนินการด้านบริการชุมชุน 
  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ กําหนดให้ประธานสภาฯนําปรึกษาในท่ีประชุมเก่ียวกับการ
ประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

(๓) สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดว่า
นั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปีก่ีสมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด  แต่ละสมัยในปีนั้นกําหนดก่ีวัน กับ
ให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดก่ีวัน 

 
ข้อกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมของสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

/ข้อ ๔๐.... 



  ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถ่ินบรรจุญัตติท่ีเสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถ่ิน
ภายในกําหนดเวลาอันควรในสมัยประชุมนั้น 

ข้อพิจารณา 

  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เห็นควรนําญัตติดังกล่าว เข้าระเบียบ
วาระการประชุมสภาท้องถ่ิน สมัยประชุมสามัญท่ี ๑/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

ข้อเสนอ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

              (นางสาวบุณณดา    สมศรี) 

                  ปลัด อบต.ท่าช้าง 
 
- ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระฯ 
.............................................. 
.............................................. 
 
  
    (นายก่วง   คงศิลา) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
ท่ี.................................................................    วันท่ี  ๑๒  เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เรื่อง    การกําหนดระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

เรื่องเดิม 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ได้มีมติในคราวประชุมสามัญสมัยแรก เม่ือวันท่ี 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มวันท่ี  ๓ กุมภาพันธ์ 2556  
มีกําหนด ๑๕ วัน  

 
ข้อเท็จจริง 

  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างได้ยื่นญัตติ เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดังนี้ 

  ๑)  ญัตติขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง-จักราช 
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพ่ือดําเนินโครงการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์
ซ่อมอากาศยานของประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา ตามหนังสืออําเภอเฉลิมพระเกียรติ ท่ี นม 
๓๐๑๗/๓๙๔  ลงวันท่ี ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 
ข้อกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมของสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถ่ินบรรจุญัตติท่ีเสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถ่ิน
ภายในกําหนดเวลาอันควรในสมัยประชุมนั้น 

ข้อพิจารณา 

  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เห็นควรนําญัตติดังกล่าว เข้าระเบียบ
วาระการประชุมสภาท้องถ่ิน สมัยประชุมสามัญท่ี ๑/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 

 

 

/ข้อเสนอ.... 



 

ข้อเสนอ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

              (นางสาวบุณณดา    สมศรี) 

           ปลัด อบต.ท่าช้าง/เลขานุการสภาฯ 
 
- ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระฯ 
.............................................. 
.............................................. 
 
  
    (นายก่วง   คงศิลา) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
ท่ี.................................................................    วันท่ี  ๗ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เรื่อง    การกําหนดระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

เรื่องเดิม 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ได้มีมติในคราวประชุมสามัญสมัยแรก เม่ือวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  กําหนดสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มวนัท่ี  ๑๖ มิถุนายน ถึง 
วันท่ี ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖ มีกําหนด ๑๕ และเรียกประชุมในวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 
ข้อเท็จจริง 

  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างได้ยื่นญัตติเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 

  ๑)  ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๖ หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ๒) ญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
  ๓) ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง(๒๕๕๗-
๒๕๖๑)และญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
 
ข้อกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมของสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถ่ินบรรจุญัตติท่ีเสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถ่ิน
ภายในกําหนดเวลาอันควรในสมัยประชุมนั้น 

ข้อพิจารณา 

  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เห็นควรนําญัตติดังกล่าว เข้าระเบียบ
วาระการประชุมสภาท้องถ่ิน สมัยประชุมสามัญท่ี ๒/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

 

/ข้อเสนอ.... 



ข้อเสนอ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

              (นางสาวบุณณดา    สมศรี) 

           ปลัด อบต.ท่าช้าง/เลขานุการสภาฯ 
 
- ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระฯ 
.............................................. 
.............................................. 
 
  
    (นายก่วง   คงศิลา) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
ท่ี.................................................................    วันท่ี ๑๖ เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เรื่อง    การกําหนดระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

เรื่องเดิม 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ได้มีมติในคราวประชุมสามัญสมัยแรก เม่ือวันท่ี 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  กําหนดสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มวนัท่ี  ๑๖ ธันวาคม ถึง 
วันท่ี ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖ มีกําหนด ๑๕ และเรียกประชุมในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  

 
ข้อเท็จจริง 

  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างได้ยื่นญัตติเม่ือวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 

  ๑) ญัตติเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒) ญัตติรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘)ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
  ๓) ญัตติรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
ข้อกฎหมาย 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมของสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถ่ินบรรจุญัตติท่ีเสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถ่ิน
ภายในกําหนดเวลาอันควรในสมัยประชุมนั้น 

ข้อพิจารณา 

  เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เห็นควรนําญัตติดังกล่าว เข้าระเบียบ
วาระการประชุมสภาท้องถ่ิน สมัยประชุมสามัญท่ี ๓/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

 

 

/ข้อเสนอ.... 

 



ข้อเสนอ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

              (นางสาวบุณณดา    สมศรี) 

           ปลัด อบต.ท่าช้าง/เลขานุการสภาฯ 
 
- ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระฯ 
.............................................. 
.............................................. 
 
  
    (นายก่วง   คงศิลา) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 
 


