
 
 
 
ที่ ลป ๗๗๖๐๑(สภา)  6  /๒๕64                                          ที่ท าการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

วอแก้ว หมู่ ๒ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร  
จ.ล าปาง ๕๒๑๙๐ 

                                         18  กุมภาพันธ์  ๒๕64 

เรื่อง นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ ๑ 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ               จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒. ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้ว              จ านวน  ๑  ชุด 
    (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63) 
3. ญัตติ – การพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ    จ านวน  ๑  ชุด 

      รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1        

                     ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ตั้งแต่วันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม ๒๕64       
มีก าหนด ๑๕ วัน นั้น 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕6๒ ประกอบกับข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงนัดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ ๑ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์           
๒๕64 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเชิญเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว                
โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ให้น าเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยมาในวันประชุมด้วย 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                  ชัยสิทธิ์ อินต๊ะศรี 

( นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

 
 
 
กิจการสภาฯ  
โทร.  ๐๘ ๙๙๕๖ ๑๕๒๙  
 
  
 



 
 
 
ที่ ลป ๗๗๖๐๑(สภา)  8 /๒๕64                                          ที่ท าการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

วอแก้ว หมู่ ๒ ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร  
จ.ล าปาง ๕๒๑๙๐ 

                                           18  กุมภาพันธ์  ๒๕64 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ ๑  และขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์ 

เรียน ก านันต าบลวอแก้ว/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ต าบลวอแก้ว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม                                                   จ านวน   ๑   ฉบับ 
  ๒. ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ   จ านวน   ๑   ฉบับ 
 

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล          
วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ ๑  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  

ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุม และ          
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล           
วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕64 ครั้งที่ ๑  ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕64 เวลา ๐๙.๓๐ น. 
เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม
ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                      ชัยสิทธิ์ อินต๊ะศรี 
 

(  นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

 
 
 
 
กิจการสภาฯ  
โทร.  ๐๘ ๙๙๕๖ ๑๕๒๙  
 
 
 
 



 
 
  

 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
เรื่อง   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 

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

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วได้ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล          
วอแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่  ๑ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕64 ครั้ งที่  ๑ ในการนี้  อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๒๔ วรรค ๒ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วขอประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนทราบ
และเข้าฟังการประชุมสภา ดังต่อไปนี้ 

 
                         ๑. ก าหนดวันประชุม วันศุกร์ ที่  25  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

๒. สถานที่ประชุม ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว  

                         ๓. เรื่องในการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
    ๔. ให้ผู้ประสงค์เข้ารับฟังการประชุมแต่งกายสุภาพและให้ลงชื่อเป็นหลักฐานผู้เข้าร่วม

ประชุม และนั่งในสถานที่ ที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วจัดให้ หากต้องการ
แสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อที่ประชุม จะต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภาฯ ก่อน         
ทุกครั้ง และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการประชุม ไม่ก่อความไม่สงบ
ใดๆ ระหว่างการประชุม 

 
                        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
  ประกาศ  ณ วันที่   18  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕64 

 
         ชัยสิทธิ ์อินต๊ะศรี 

 
        (  นายชัยสิทธิ์  อินต๊ะศรี  ) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 

 
 
 
 
 
 



 


