
ที่ สภ(บร) ๗๔๑๐๑/ว 13  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
 ๑๒๗  หมู่ ๔  ตำบลบ้านคู 
 อำเภอนาโพธิ์  บุรีรัมย์  ๓๑๒๓๐ 

  18   ตุลาคม   2565 

เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค ูและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจำปี 2565   จำนวน   1   แผ่น 

2. แบบเสนอญัตติ    จำนวน   1   แผ่น 
3. แบบเสนอกระทู้ถาม    จำนวน   1   แผ่น 

  อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และมติที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านคู ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
2564  เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 จำนวน ๔ สมัย 

ในการนี้ จึงขอเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 
2565  เพื่อเป็นการแจ้งเตือนสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่หรือนอกประเทศ  
ให้กลับเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมสภาฯ และขอให้ส่งแบบเสนอญัตติต่างๆ (ถ้ามี) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554 ข้อ 38 ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เพ่ือบรรจุเข้าวาระประชุม ทั้งนี้ หากสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านคูได้กำหนดวันนัดประชุมแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการ 

 ขอแสดงความนับถือ 
  
  
  
 ( นางจุฑามาศ  แสวงชัย ) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
 
 
 
งานกิจการสภา/สำนักปลัด อบต. 
โทร 090 297 4971 
 

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑” 



 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 

เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจำปี 2565 
..................................... 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน

ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบ
กับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู  ในการประชุมสภาองค์การบริหาร    ส่วนตำบลบ้านคูครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564  เห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 จำนวน ๔ สมัย จึง
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2565 มีกำหนด 15 วัน 
เพ่ือเป็นการแจ้งเตือนสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นที่จะเดินทางออกนอกพ้ืนที่หรือนอกประเทศ ให้กลับเข้า
พื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมสภาฯ และขอให้ส่งแบบเสนอญัตติต่างๆ (ถ้ามี) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ข้อ 38 เพ่ือบรรจุเข้าวาระประชุมภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   18   ตุลาคม   พ.ศ. 2565 
 
 
 

( นางจุฑามาศ  แสวงชัย ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบขอเสนอญัตต ิ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 

 วันที่..............เดือน............................พ.ศ................ 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค ู

ข้าพเจ้า...................................................ตำแหน่ง..............................................................ขอเสนอญัตติ
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค ู ได้พิจารณาดังต่อไปนี้ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคูในการประชุมสมัยนี้ เพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)                                      ผู้เสนอ 
       (..............................................) 

                                ตำแหน่ง............................................................. 
 

(ลงชื่อ)                                      ผู้รับรอง 
       (..............................................) 

                                ตำแหน่ง............................................................. 
 

(ลงชื่อ)                                      ผู้รับรอง 
       (..............................................) 

                                ตำแหน่ง............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็น 
-เห็นควรนำเข้าวาระการประชุมสภาสมัย..............

สมัยที่.............ครั้งที่........../……………. 
     (ลงชื่อ) 

(นางบุญช่วย  ผิ้วไธสง) 
เลขานุการสภา อบต.บ้านคู 

คำสั่งของประธานสภาฯ 

- อนุมัติตามเสนอ 

- ไม่อนุมัติ เพราะ................................................... 
      (ลงชื่อ)  

(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 
ประธานสภา อบต.บ้านคู 



แบบเสนอกระทู้ถาม 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 

 วันที่.................................................... 

เรื่อง  ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค ู

 ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม/กระทู้ถามด่วนต่อ................................................. เรื่อง............................. ....... 
.......................................................................................................................... .................. ดังต่อไปนี้ 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................... ...............................................................................................................
........................................................ ......................................................................................... .............................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

 (............................................................) 

 ตำแหน่ง........................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ความเห็น 
-เห็นควรนำเข้าวาระการประชุมสภาสมัย..............

สมัยที่.............ครั้งที่........../……………. 
 

     (ลงชื่อ) 
(นางบุญช่วย  ผิ้วไธสง) 

เลขานุการสภา อบต.บ้านคู 

คำสั่งของประธานสภาฯ 

- อนุมัติตามเสนอ 

- ไม่อนุมัติ เพราะ................................................... 
 

      (ลงชื่อ)  
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 
ประธานสภา อบต.บ้านคู 


