
 

 

 

  เอกสารประชาสมัพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

          @@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๗  พิจารณา
ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๕๘ 
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐  ธันวาคม ๒๕๕๘ และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย ได้เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ ๔/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  ถึง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดยได้นัดสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม
สภาฯ สมัยประชุมสามัญที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย นั้น   

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   จึงขอประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชน
ที่สนใจได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว ต่อไปสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 โทร. ๐-๔๓๔๙-๙๕๓๓  โทรสาร. ๐-๔๓๔๙-๙๓๓๕  ในวัน/เวลาราชการ 
  

      องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
อ าเภอแวงน้อย   จังหวดัขอนแก่น 
   วันที่  ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

                       :  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

 เรื่องท่ี  ๑ : แจ้งการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอแวงน้อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อปท.       
เรื่องท่ี  ๒ : รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๔๐ )      
เรื่องท่ี  ๓ : รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) (ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ 
(๓) ) 

เรื่องท่ี  ๔. : แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาฯ (ตาม พรบ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ วรรค ๕ ) 

                       :  รับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สมัยวิสามัญที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคาร ที่ 
๑๕   กันยายน ๒๕๕๘ 

      :  กระทู้ถาม 
    - ไม่ม ี- 

               :  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
                                  - ไม่ม ี- 

               :  เรื่องที่เสนอใหม่ 

  เรื่องท่ี  ๑. : พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ฉบับเพ่ิมเติม   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๓ (๓) วรรค ๒ ) 
 เรื่องที่  ๒. : พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ )      
 เรื่องท่ี  ๓. : พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ )      
 

  / เรื่องท่ี ๔… 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
สมัยประชุมสามัญที่  ๔/๒๕๕๘  

วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ 



-๒- 
 
 เรื่องที่   ๔ : พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๒๑ ) 

   เรื่องที่ ๕ : พิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน ๓ คน (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 
๘ (๓) ) 

    เรื่องที่  ๖ : พิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวน ๓ คน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ (๑) ) 
    เรื่องที่   ๗ : พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๒๑ ) 

               :  เรื่องอ่ืนๆ 
 

  เรื่องท่ี  ๑ :  ..................................................................................................................... ............ 
  เรื่องท่ี  ๒ :  ..................................................................................................................... ..........  

 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ 


