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  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างสมัยประชุมสามัญท่ี ๑/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑   

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

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างสมัย
ประชุมสามัญ ท่ี ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้างสมัยประชุมสามัญท่ี ๑/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมแนบ
ท้ายประกาศนี้ 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี    ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖  
     
      
      (นายก่วง       คงศิลา) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างสมัยประชุมสามัญท่ี ๑/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒   

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

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างสมัย
ประชุมสามัญ ท่ี ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้างสมัยประชุมสามัญท่ี ๑/๒๕๕๖  ครั้งท่ี ๒ รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมแนบ
ท้ายประกาศนี้ 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗  มิถุนายน   ๒๕๕๖  
     
      
      (นายก่วง       คงศิลา) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างสมัยประชุมสามัญท่ี ๒/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑   

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

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างสมัย
ประชุมสามัญ ท่ี ๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้างสมัยประชุมสามัญท่ี ๒/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมแนบ
ท้ายประกาศนี้ 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓  สิงหาคม   ๒๕๕๖  
     
      
      (นายก่วง       คงศิลา) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างสมัยประชุมสามัญท่ี ๓/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑   

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

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างสมัย
ประชุมสามัญ ท่ี ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้างสมัยประชุมสามัญท่ี ๓/๒๕๕๖  ครั้งท่ี ๑ รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมแนบ
ท้ายประกาศนี้ 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙  สิงหาคม   ๒๕๕๖  
     
      
      (นายก่วง       คงศิลา) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างสมัยประชุมสามัญท่ี ๓/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒   

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

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างสมัย
ประชุมสามัญ ท่ี ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้างสมัยประชุมสามัญท่ี ๓/๒๕๕๖  ครั้งท่ี ๒ รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมแนบ
ท้ายประกาศนี้ 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๓  ธันวาคม   ๒๕๕๖  
     
      
      (นายก่วง       คงศิลา) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
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  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
เรื่อง   เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

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

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ได้มีมติในคราวประชุมสามัญสมัยท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือ
วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  กําหนดสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มวันท่ี  ๑๖ ธันวาคม ถึง 
วันท่ี ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖ มีกําหนด ๑๕ วัน 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันท่ี ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๖  
เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๖  
     
      
 
      (นายก่วง      คงศิลา) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ท่ี นม ๗๖๙๐๑/           สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
            อําเภอเฉลิมพระเกียติ จังหวัดนครราชสีมา 
 

        ๑๘  ธันวาคม ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างทุกท่าน 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง เรื่องเรียกประชุมสภาฯ     จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๒. ระเบียบวาระการประชุม            จํานวน ๑ ชุด 
  ๓. รายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญท่ี ๓/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒         จํานวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  ได้มีมติในคราวประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ กําหนดสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้ึนในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๖  ถึงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้ประกาศเรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๔ /๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ 
ในวันท่ี ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น 
 

  ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าช้างในวันท่ี ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
อําเภอเฉลิมพระเกียติ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
     
                (นายก่วง      คงศิลา) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกิจการสภาฯ อบต.ท่าช้าง 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๓๒-๑๕๗๙ 



 
 
ท่ี นม ๗๖๙๐๑/           สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
            อําเภอเฉลิมพระเกียติ จังหวัดนครราชสีมา 
 

              ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญท่ี ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  
        เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง เรื่องเรียกประชุมสภาฯ    จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๒. ระเบียบวาระการประชุม           จํานวน ๑ ชุด 
  ๓. รายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญท่ี ๓/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๒             จํานวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  ได้มีมติในคราวประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ กําหนดสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้ึนในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ถึงวันท่ี  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้ประกาศเรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ ท่ี  ๔/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ 
ในวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น 
 

  ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้างในวันท่ี ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียติ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
     
                (นายก่วง       คงศิลา) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกิจการสภาฯ อบต.ท่าช้าง 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๓๒-๑๕๗๙ 



 
 
ท่ี นม  ๗๖๙๐๑/           สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
            อําเภอเฉลิมพระเกียติ จังหวัดนครราชสีมา 
 

       ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญท่ี  
         ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

เรียน  กํานัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง เรื่องเรียกประชุมสภาฯ    จํานวน ๑ ฉบับ 
 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  ได้มีมติในคราวประชุมสภาสมัยสามัญท่ี๑/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ กําหนดสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้ึนในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้ประกาศเรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๔/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑ 
ในวันท่ี  ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๖ นั้น 
 

  ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้างในวันท่ี ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียติ  จังหวัดนครราชสีมา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ีสนใจเข้า
ร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
     
                 (นายก่วง      คงศิลา) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  
 
 
 
 
 
 
 
งานกิจการสภาฯ อบต.ท่าช้าง 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๓๒-๑๕๗๙ 
 



 
 
 
 
 

  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
เรื่อง   เรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ได้มีมติในคราวประชุมสามัญสมัยท่ี ๑/๒๕๕๖ เม่ือ
วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีกําหนด ๑๕ วัน 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญท่ี ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวันท่ี ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๑  มกราคม ๒๕๕๗  
          
 
      (นายก่วง      คงศิลา) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ท่ี นม ๗๖๙๐๑/           สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
            อําเภอเฉลิมพระเกียติ จังหวัดนครราชสีมา 
 

        ๓๑  มกราคม ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญท่ี ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างทุกท่าน 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง เรื่องเรียกประชุมสภาฯ     จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๒. ระเบียบวาระการประชุม            จํานวน ๑ ชุด 
  ๓. รายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญท่ี ๔/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑         จํานวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  ได้มีมติในคราวประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ กําหนดสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้ึนในวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗  ถึงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ประกาศเรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๑ /๒๕๕๗ ครั้งท่ี 
๑ ในวันท่ี ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น 
 

  ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าช้างในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
อําเภอเฉลิมพระเกียติ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
     
                (นายก่วง      คงศิลา) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกิจการสภาฯ อบต.ท่าช้าง 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๓๒-๑๕๗๙ 



 
 
ท่ี นม ๗๖๙๐๑/           สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
            อําเภอเฉลิมพระเกียติ จังหวัดนครราชสีมา 
 

              ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญท่ี ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  
        เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง เรื่องเรียกประชุมสภาฯ    จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๒. ระเบียบวาระการประชุม           จํานวน ๑ ชุด 
  ๓. รายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญท่ี ๔/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑             จํานวน ๑ ชุด 
 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  ได้มีมติในคราวประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ กําหนดสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้ึนในวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗  ถึงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ประกาศเรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๑ /๒๕๕๗ ครั้งท่ี 
๑ ในวันท่ี ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น 
 

  ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้างในวันท่ี ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียติ  จังหวัดนครราชสีมา 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
     
                (นายก่วง       คงศิลา) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกิจการสภาฯ อบต.ท่าช้าง 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๓๒-๑๕๗๙ 



 
 
ท่ี นม  ๗๖๙๐๑/           สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
            อําเภอเฉลิมพระเกียติ จังหวัดนครราชสีมา 
 

       ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง สมัยประชุมสามัญท่ี  
         ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

เรียน  กํานัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง เรื่องเรียกประชุมสภาฯ    จํานวน ๑ ฉบับ 
 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  ได้มีมติในคราวประชุมสภาสมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๕๖ 
เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ กําหนดสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้ึนในวันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๗  ถึงวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ประกาศเรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ ท่ี ๑ /๒๕๕๗ ครั้งท่ี 
๑ ในวันท่ี ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น 
 

  ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้างในวันท่ี ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   
ท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียติ  จังหวัดนครราชสีมา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ีสนใจ
เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
     
                 (นายก่วง      คงศิลา) 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  
 
 
 
 
 
 
 
งานกิจการสภาฯ อบต.ท่าช้าง 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๓๒-๑๕๗๙ 
 



 
 
 
 
 

       ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
เรื่อง   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างสมัยประชุมสามัญท่ี ๔/๒๕๕๖ ครั้งท่ี ๑  

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

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างสมัย
ประชุมสามัญ ท่ี ๔ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ มี
กําหนด ๑๕ วัน ในการประชุมครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี 23  ธ.ค. 2556 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้างสมัยประชุมสามัญท่ี ๔/๒๕๕๖  

 ครั้งท่ี ๑ วันท่ี 23 ธ.ค. 2556 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมแนบท้าย
ประกาศนี้ 

 

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

       ประกาศ ณ วันท่ี   ๔  กุมภาพันธ์    ๒๕๕๗  
          
 
           (นายก่วง       คงศิลา) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 
 


