
 
 
 
ที่  ชย ๗๒๐๐๑/ว 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ที่ท าการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์       
                                        อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐ 

                             9   พฤศจิกายน  ๒๕๖3 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2563  

เรียน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

อ้างถึง  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ.2563 ลงวันที่  29 ตุลาคม 2563 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.  ระเบียบวาระการประชุม                 จ านวน  ๑  ชุด 
          2. ส าเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2563 จ านวน  1  ชุด  
  3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ านวน  1  เล่ม  
  4. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    จ านวน  1  เล่ม  
      (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563  

  ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้มีมติในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ในการ
ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปก าหนด
ไม่เกิน 15 วัน ตามประกาศที่อ้างถึงนั้น  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่  
ครั้งที่ 1/2563  ในวันที่  13 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือ ทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายรังสรรค์  บัตรพิมาย) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

กิจการสภา 
โทร. ๐-๔๔๐๕-๖3๓4     
 

 

 

 

 
 

 

 

“ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 
 



 
 
 
ที่  ชย ๗๒๐๐๑/ว 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ที่ท าการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์       
                                        อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐ 

                               9   พฤศจิกายน  ๒๕๖3 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
        โคกเรงิรมย ์สมัยสามัญ สมัยทีส่ี ่ครัง้ท่ี 1/2563  

เรียน   ก านัน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ระเบียบวาระการประชุม                  จ านวน  ๑  ชุด 

          ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ก าหนดให้มี
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2563  ในวันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น.      
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาฯ  ตามวัน 
เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนผู้สนใจในหมู่บ้าน
ของท่านได้ทราบ และเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและ
ขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือ โปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายรังสรรค์  บัตรพิมาย) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

กิจการสภา 
โทร. ๐-๔๔๐๕-๖3๓4     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 
 



 
 
 
ที่  ชย ๗๒๐๐๑/ ว 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ที่ท าการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์       
                                        อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๖๐ 

                              9   สิงหาคม  ๒๕๖3 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2563  

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ระเบียบวาระการประชุม                  จ านวน  ๑  ชุด 

          ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้ก าหนดให้มี
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2563  ในวันที่  13 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563  เวลา 09.30 น.       
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ เพ่ือพิจารณาญัตติที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสภา  

ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาฯ ตามวัน 
เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือให้ประชาชนผู้สนใจได้ทราบ และเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ด้วย   ทั้งนี้หวังว่าคงได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านและขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือ โปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายรังสรรค์  บัตรพิมาย) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

กิจการสภา 
โทร. ๐-๔๔๐๕-๖3๓4     
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

“ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน” 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ 1/๒๕๖3 

วันที่  ๑3  พฤศจิกายน  2563  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  

................................................................. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ที่ประชุม   ................................................................................................  
    ................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
    2.1 รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งที่ 2/2563 
    เมื่อวันที่ 17  กันยายน 2563 
ที่ประชุม   ......................................................................................  
    .....................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เสนอเพื่อ ทราบ 
     ๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ที่ประชุม   ......................................................................................  
    .....................................................................................  
    3.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
       (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 
ที่ประชุม   ......................................................................................  
    .....................................................................................  
    
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่อง  อ่ืน ๆ  
ที่ประชุม    ......................................................................................  
    .....................................................................................  
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