
 

 

ที ่ อด ๘๓๕๐๑ / ว   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น     
 ต าบลสร้างแป้น    อ าเภอเพ็ญ       
 จังหวัดอุดรธานี    ๔๑๑๕๐ 

 
 ๒๐     กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒ 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  หมู่ที่ .... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒. ส าเนารายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว            จ านวน ๑ ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น จะท าการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 
๑ ประจ าปี ๒๕๖๒    เพ่ือก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น ประจ าปี ๒๕๖๒ การ
บริหารจัดการโครงการธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้นและกิจการสภา  ในวันที่  ๒๕  
กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

  ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภา  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒  ตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน   การแต่งกาย  ชุด
เครื่องแบบสีกากี    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                   

ขอแสดงความนับถือ 

 
        

           (นายบุญเทียน    ไพรสงค์) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

 
 

 
 
ฝ่ายกิจการสภาฯ 
โทร.๐-๔๒๒๑-๙๖๘๔ 
www.sangpaen.com 
 
 

http://www.sangpaen.com/


 
 
 

 

ที ่ อด ๘๓๕๐๑ / ว   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น     
 ต าบลสร้างแป้น    อ าเภอเพ็ญ       
 จังหวัดอุดรธานี    ๔๑๑๕๐ 

 
 ๒๓     เมษายน   ๒๕๖๒ 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  หมู่ที่ .... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบยีบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒. ส าเนารายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว            จ านวน ๑ ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น จะท าการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที ่
๑/๒๕๖๒ ประจ าปี ๒๕๖๒    เพ่ือขอความเห็นชอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างแป้นพิจารณาข้อบังคับต าบล เรื่อง การให้เช่าที่ดินสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๖๒ การออก
ข้อบังคับต าบล เรื่อง การก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ การออกข้อบังคับต าบล เรื่อง การก าจัดขยะติดเชื้อ พ.ศ. 
๒๕๖๒  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้นและกิจการสภา ในวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  

 ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 
๒  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒  ตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน   การแต่งกาย  ชุดเครื่องแบบสีกากี    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                   

ขอแสดงความนับถือ 

 
        

           (นายบุญเทียน    ไพรสงค์) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

 
 

 
ฝ่ายกิจการสภาฯ 
โทร.๐-๔๒๒๑-๙๖๘๔ 
www.sangpaen.com 

http://www.sangpaen.com/


 
 

 

 

ที ่ อด ๘๓๕๐๑ / ว   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น     
 ต าบลสร้างแป้น  อ าเภอเพ็ญ       
 จังหวัดอุดรธานี    ๔๑๑๕๐ 

 
          สิงหาคม   ๒๕๖๒ 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ    จ านวน  ๑ ฉบับ 
  ๒. ส าเนารายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว   จ านวน  ๑ ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น จะท าการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 
๒/ ๒๕๖๒  เพ่ือแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่  ๑๖  
สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

  ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภา  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒  ตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน   การแต่งกาย  ชุด
เครื่องแบบสีกากี    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                   

ขอแสดงความนับถือ 

 
        

           (นายบุญเทียน    ไพรสงค์) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

 
 

 
ฝ่ายกิจการสภาฯ 
โทร.๐-๔๒๒๑-๙๖๘๔ 
www.sangpaen.com 
 
 

http://www.sangpaen.com/


 

 

 

 

ที ่ อด ๘๓๕๐๑ / ว   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น     
 ต าบลสร้างแป้น  อ าเภอเพ็ญ       
 จังหวัดอุดรธานี    ๔๑๑๕๐ 

 
          สิงหาคม   ๒๕๖๒ 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ    จ านวน  ๑ ฉบับ 
  ๒. ส าเนารายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว   จ านวน  ๑ ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น จะท าการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 
๓ ประจ าปี ๒๕๖๒  เพ่ือพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน
วันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

  ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภา  สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๒  ตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน   การแต่งกาย  ชุด
เครื่องแบบสีกากี    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                   

ขอแสดงความนับถือ 

 
        

           (นายบุญเทียน    ไพรสงค์) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

 
 
 

 
 
ฝ่ายกิจการสภาฯ 
โทร.๐-๔๒๒๑-๙๖๘๔ 
www.sangpaen.com 
 

http://www.sangpaen.com/


 
 
 
 
 

ที ่ อด ๘๓๕๐๑ / ว ๑๙  องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น     
 ต าบลสร้างแป้น    อ าเภอเพ็ญ       
 จังหวัดอุดรธานี    ๔๑๑๕๐ 

 
  ๑๗    ธันวาคม   ๒๕๖๒ 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  หมู่ที่ .... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒. ส าเนารายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว            จ านวน ๑ ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น ได้ก าหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือรายงานสถานการณ์คลังขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 
การส ารวจภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น และการติดตามโครงการอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น   

  ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภา ตามวัน  
เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน   การแต่งกาย  ชุดเครื่องแบบสีกากี    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                   

ขอแสดงความนับถือ 

 
        

           (นายบุญเทียน    ไพรสงค์) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

 
 

 
ฝ่ายกิจการสภาฯ 
โทร.๐-๔๒๒๑-๙๖๘๔ 
www.sangpaen.com 

http://www.sangpaen.com/

