
 
ท่ี สพ ๗๑๒๐๑ /ว         ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
          ถนนทุงคอก – พระแทน   อําเภอสองพี่นอง 
          จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๙๐ 

 

        มกราคม     ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง ขอความรวมมือประชาสัมพันธการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ  
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเฉลิมพระเกียรติฯบานหัวกลับ และบานหัววัง 
ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑.  วาระการประชุมสภาฯ  จํานวน   ๑  ฉบับ 
  ๓. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ลงวันท่ี   ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๖ 
 

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ไดกําหนดการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบอสุพรรณ  สมัยสามัญท่ี   ๑  ประจําป ๒๕๕๖  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  นั้น 

ดังนั้น   เพื่อใหการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ สมัยสามัญท่ี ๑  
ประจําป  ๒๕๕๕  ระหวางวัน ท่ี  ๑ –  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  เปนไปตามกําหนดและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงกําหนดวันประชุมสภาสมัย
สามัญท่ี  ๑  ประจําป ๒๕๕๕   ในวันพฤหัสบดีท่ี   ๑๔  กุมภาพันธ    ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๓๐  น.  ณ  หอง
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความรวมมือประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปทราบ 
 
                        ขอแสดงความนับถือ 
               
 

           (นายโชติอนันต       ตันติเกษตรกิจ) 
               ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
 
 
 
 
สํานักปลัดฯ (งานกิจการสภา)  ๐-๓๕๔๐๒–๒๗๙-๘๐  ตอ  ๑๐๓ 
 

 

 

 

 

 



 
ท่ี สพ ๗๑๒๐๑ /ว         ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
          ถนนทุงคอก – พระแทน   อําเภอสองพี่นอง 
          จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๙๐ 

 

       พฤษภาคม     ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง ขอความรวมมือประชาสัมพันธการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ  
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเฉลิมพระเกียรติฯบานหัวกลับ และบานหัววัง 
ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑.  วาระการประชุมสภาฯ  จํานวน   ๑  ฉบับ 
  ๓. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ลงวันท่ี   ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ไดกําหนดการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบอสุพรรณ  สมัยสามัญท่ี   ๒  ประจําป ๒๕๕๖ ระหวางวันท่ี  ๑๖ – ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  นั้น 

ดังนั้น   เพื่อใหการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ สมัยสามัญท่ี ๒  
ประจําป ๒๕๕๕  ระหวางวันท่ี  ๑๖ –  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เปนไปตามกําหนดและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงกําหนดวันประชุมสภาสมัย
สามัญท่ี  ๒  ประจําป ๒๕๕๕   ในวันพุธท่ี  ๒๙   พฤษภาคม    ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๓๐  น.  ณ  หองประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความรวมมือประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปทราบ 
 
                        ขอแสดงความนับถือ 
               
 

           (นายโชติอนันต       ตันติเกษตรกิจ) 
               ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
 
 
 
สํานักปลัดฯ (งานกิจการสภา)  ๐-๓๕๔๐๒–๒๗๙-๘๐  ตอ  ๑๐๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ท่ี สพ ๗๑๒๐๑ /ว         ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
          ถนนทุงคอก – พระแทน   อําเภอสองพี่นอง 
          จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๙๐ 

 

       กรกฎาคม     ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง ขอความรวมมือประชาสัมพันธการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ  
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเฉลิมพระเกียรติฯบานหัวกลับ และบานหัววัง 
ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑.  วาระการประชุมสภาฯ  จํานวน   ๑  ฉบับ 
  ๓. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ลงวันท่ี   ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
 

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ไดกําหนดการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบอสุพรรณ  สมัยสามัญท่ี   ๓  ประจําป ๒๕๕๖  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖  นั้น 

ดังนั้น   เพื่อใหการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ สมัยสามัญท่ี ๓  
ประจําป  ๒๕๕๖  ระหวางวัน ท่ี  ๑ –  ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๕๖  เปนไปตามกําหนดและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงกําหนดวันประชุมสภาสมัย
สามัญท่ี  ๓  ประจําป ๒๕๕๕   ในวันพฤหัสบดีท่ี   ๑  สิงหาคม    ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๓๐  น.  ณ  หอง
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความรวมมือประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปทราบ 
 
                        ขอแสดงความนับถือ 
               
 

           (นายโชติอนันต       ตันติเกษตรกิจ) 
               ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
 
 
สํานักปลัดฯ (งานกิจการสภา)  ๐-๓๕๔๐๒–๒๗๙-๘๐  ตอ  ๑๐๓ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
ท่ี สพ ๗๑๒๐๑ /ว         ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
          ถนนทุงคอก – พระแทน   อําเภอสองพี่นอง 
          จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๙๐ 

 

      ตุลาคม     ๒๕๕๖ 
 
เรื่อง ขอความรวมมือประชาสัมพันธการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ  
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเฉลิมพระเกียรติฯบานหัวกลับ และบานหัววัง 
ส่ิงท่ีสงมาดวย ๑.  วาระการประชุมสภาฯ  จํานวน   ๑  ฉบับ 
  ๓. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ลงวันท่ี   ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
 

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ ไดกําหนดการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลบอสุพรรณ  สมัยสามัญท่ี   ๔  ประจําป ๒๕๕๖  ระหวางวันท่ี  ๑ – ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  นั้น 

ดังนั้น   เพื่อใหการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ สมัยสามัญท่ี ๔  
ประจําป ๒๕๕๖  ระหวางวันท่ี  ๑ –  ๑๕    พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เปนไปตามกําหนดและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗   จึงกําหนดวันประชุมสภาสมัย
สามัญท่ี  ๔  ประจําป ๒๕๕๕   ในวันพฤหัสบดีท่ี   ๑๔  พฤศจิกายน    ๒๕๕๖   เวลา ๐๙.๓๐  น.                
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความรวมมือประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปทราบ 
 
                        ขอแสดงความนับถือ 
               
 

           (นายโชติอนันต       ตันติเกษตรกิจ) 
               ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบอสุพรรณ 
 
 
สํานักปลัดฯ (งานกิจการสภา)  ๐-๓๕๔๐๒–๒๗๙-๘๐  ตอ  ๑๐๓ 
 

 


