
 
 
 
 

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

 
   16   กุมภาพันธ์   ๒๕๖4 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖4 

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 
๑/๒๕๖4 เพ่ือพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น ประจ าปี ๒๕๖4 และด าเนิน
กิจการของสภา  ในวันที่   22  กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สร้าง 
   
  ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖4   ตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน   การแต่งกาย  ชุดเครื่องแบบ
สีกาก ี   

  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 

 
 24     พฤษภาคม   ๒๕๖4 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1/๒๕๖4 

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 ๒ ครั้งที ่
1/2564 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น และ
ด าเนินการกิจการของสภา  ในวันที่  ๒8 พฤษภาคม ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างแป้น  

 ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 
๒   ครั้งที่ ๑/๒๕๖4   ตามวนั  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 

 
 6  สิงหาคม   ๒๕๖4 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖4 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  หมู่ที่ .... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๒. ส าเนารายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว             จ านวน ๑ ชุด 
  3. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565  จ านวน ๑ ชุด 
  4. ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565จ านวน 1  ชุด 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น จะท าการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่
1/2564  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  ในวันที่  13  สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างแป้น  

  ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภา  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๑/๒๕๖4   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 

 
 21  สิงหาคม   ๒๕๖4 

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2/๒๕๖4 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  หมู่ที ่.... 

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

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น จะท าการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที ่
2/2564  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  เพ่ือแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ในวันที่ 26 
สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

  ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภา  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/๒๕๖4   ตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน   การแต่งกาย  ชุด
เครื่องแบบสีกากี    

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                   

ขอแสดงความนับถือ 

 
        

           (นายบุญเทียน    ไพรสงค์) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

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

http://www.sangpaen.com/

