
 

 
ที ่ศก ๗๖๔๐2/ ว 1       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
                                                                                    บ้านหนองมะแซว ม. 8 อ.กันทรารมย์            

จ.ศรีสะเกษ  33140 

                                                                4  กุมภาพันธ์  2562  

เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 

เรียน  นายก รองนายก เลขานุการนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน ทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบเสนอญัตติ               จ านวน ๑ แผ่น 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน  ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ดูน  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 และก าหนดสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 15 
กุมภาพันธ์ 2562  นั้น 

  ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน   จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2562  มีก าหนด 15 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 
กุมภาพันธ์ 2562  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้บริหาร มีเรื่องที่จะเสนอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูน พิจารณาสามารถยื่นขอเสนอญัตติต่อประธานสภาฯ  ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554  ข้อ 38  เพ่ือจะได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมฯ และนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน ต่อไป  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

   ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายประมูล พุฒพันธ์) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

 
ส านักงานปลัด 
งานกิจการสภา อบต.ดูน 
โทร./โทรสาร  0-4565-1651 
 
 
 
 

      “ยดึม ัน่ธรรมมาภบิาล  บริการเพือ่ประชาชน” 



 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1/2562 ครั้งที่ 1 

************************* 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน  ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน  สมัย
ประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปีพุทธศักราช 2561  เมื่อวันที่  6 กุมภาพันธ์  2561 มีมติก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสภา  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปีพุทธศักราช 2562 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์  
2562 นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเ พ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  6 พ.ศ.  ๒๕52) และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.
2554) จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1  ประจ าปี
พุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา  09.30  น.  ณ  อาคาร
เอนกประสงคอ์งค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 ประกาศ            ณ            วันที่  8  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

 

       (ลงชื่อ) 

                  (นายประมูล  พุฒพันธ์) 
                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
ที ่ศก ๗๖๔๐2/ ว 2       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
                                                                                    บ้านหนองมะแซว ม. 8 อ.กันทรารมย์            

จ.ศรีสะเกษ  33140 

                                                                8   กุมภาพันธ์  2562  

เรื่อง  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 

เรียน  นายก รองนายก เลขานุการนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน ทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูนฯ                จ านวน  1  แผ่น 
 2. ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ                   จ านวน  ๑  แผ่น 
 3. ส าเนารายงานการประชุมสภา อบต.ดูน           จ านวน  ๑  ชุด 
 4. (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
                         ครั้งที่ 4/2562             จ านวน 1 เล่ม  
 5. (ร่าง) บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     ครั้งที่ 5/2562             จ านวน 1 แผ่น 
       

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน  ได้มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลดูน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562  มีก าหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 
กุมภาพันธ์ 2562 นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความใน หมวด 2 ข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงขอนัดประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดูน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  ในวันพฤหัสบดีที่  14  
กุมภาพันธ์  2562  เวลา  09.30 น.  ณ  อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลดูน รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

   ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายประมูล พุฒพันธ์) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

ส านักงานปลัด 
งานกิจการสภา อบต.ดูน 
โทร./โทรสาร  0-4565-1651 
 

      “ยดึม ัน่ธรรมมาภบิาล  บริการเพือ่ประชาชน” 



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1 ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 1 

วันพฤหัสบดีที่   14  กุมภาพันธ์  2562 
ณ  อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

เวลา  09.30  นาฬิกา 

************************* 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 

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

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

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
-  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน สมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในวันศุกร์ที่  21 ธันวาคม  2561 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา  
3.1 การพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสภา อบต.ดูน  สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕62 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖3 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................... 

3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2562  

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................... 

3.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 5/2562 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  ............................................................................................................................. 

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

 

 

 



 
 

ที ่ศก ๗๖๔๐2/ ว 3       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
                                                                                    บ้านหนองมะแซว ม. 8 อ.กันทรารมย์                

จ.ศรีสะเกษ  33140 

                                                               8  กมุภาพันธ์  ๒๕62  

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2562 

        ครั้งที่ 1 

เรียน  ก านันต าบลดูน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูนฯ    จ านวน  1 แผ่น 

   ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน จะเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน  สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่  1/2562  ครั้งที่ 1  ในวันพฤหัสบดีที่   14  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  09.30  น.  
ณ  อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลดูน  เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดูน   

ดังนั้น เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดูน  จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมดังกล่าว  ให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม
รับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 1  ตามวันและ
เวลาดังกล่าว   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายประมูล พุฒพันธ์) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
งานกิจการสภา อบต.ดูน 
โทร./โทรสาร  0-4565-1651 
 
 

 “ยดึม ัน่ธรรมมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 

 



 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
เรื่อง  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 1 
 ************************* 

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทความรู้ความเข้าใจระหว่างคณะผู้บริหารฯ 
พนักงานและลูกจ้างตลอดจนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   ที่ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  มีการ
ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดูน จึงขอเชิญประชาชนหรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดูน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 1 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา   09.30 นาฬิกา  เป็นต้นไป  ณ  อาคารเอนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนต าบลดูน 

 
 ประกาศ            ณ            วันที่  8  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
 

  (ลงชื่อ) 

                (นายประมูล พุฒพันธ์) 
                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


