
 
 
 
 
ที่  กจ  ๗๖๑๐๑/ว017            ที ่       ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน 
               หมู่ ๑๐  อ ำเภอบ่อพลอย  กจ.   ๗๑๑๖๐ 
 

         21  มกรำคม  2564 

เรื่อง ขอควำมร่วมมือประชำสัมพันธ์ ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2  
ประจ ำปี พ.ศ. 2565  

 

เรียน ก ำนันต ำบลช่องด่ำน/ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 15 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ระเบียบวำระกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2  
  ประจ ำปี พ.ศ. 2565 จ ำนวน  1  ฉบับ 

ด้วย ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  ก ำหนดนัดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลช่องด่ำน สมัยสำมัญ ครั้งแรก ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2565  ในวันอังคำรที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2565    
เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  
 

  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ของประชำชนและทำงรำชกำร จึงขอควำมร่วมมือท่ำนประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนที่สนใจเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน สมัยสำมัญ  สมัยแรก ครั้งที่ 2 
ประจ ำปี พ.ศ. 2565 รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย นี้ 
         

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

    (นำยอดลุย์   ด้วงพลับ) 
     ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน 

   

 
 

 

 
งำนกิจกำรสภำ 
โทรศัพท์ ๐-๓๔๖๐-๓๘๑๕ , 082-2950942 
โทรสำร  ๐-๓๔๖๐-๓๘๑๕ ต่อ 111 
 
 
 



 
 
 
 
ที่  กจ  ๗๖๑๐๑/ว 017              ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน 
               หมู่ ๑๐  อ ำเภอบ่อพลอย  กจ.   ๗๑๑๖๐ 
 

       21  มกรำคม  2565 

เรื่อง เชิญประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

เรียน ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน/รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน/เลขำนุกำรนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง/ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง/หัวหน้ำส ำนักปลัด 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   1. ระเบียบวำระกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2  
      ประจ ำปี พ.ศ. 2565 จ ำนวน  1  ฉบับ 

2. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 
จ ำนวน  1  ชุด  ( 14 แผ่น) 

  3. ส ำเนำบัญชีโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จ ำนวน  1  ชุด  (2 แผ่น) 
 

  ด้วย ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  ก ำหนดนัดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลช่องด่ำน สมัยสำมัญ ครั้งแรก ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2565  ในวันอังคำรที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2565    
เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม                         
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย นี้  
 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ  และเข้ำร่วมประชุมตำม วัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว โดยพร้อมเพรียงกัน  
         

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

(นำยอดุลย์   ด้วงพลับ) 
 ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน 

 

 
งำนกิจกำรสภำ 
โทรศัพท์ ๐-๓๔๖๐-๓๘๑๕ , 082-2950942 
โทรสำร  ๐-๓๔๖๐-๓๘๑๕ ต่อ 111 
 
หมายเหตุ กำรแต่งกำยชุดสีกำกี 
 
 



 
 
 
 
ที่  กจ  ๗๖๑๐๑/ว017               ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน 
               หมู่ ๑๐  อ ำเภอบ่อพลอย  กจ.   ๗๑๑๖๐ 
 

       21  มกรำคม  2565 

เรื่อง เชิญประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2565 

เรียน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน เขตที่ 1 ถึง เขตท่ี 15 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   1. ระเบียบวำระกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 2  
      ประจ ำปี พ.ศ. 2565 จ ำนวน  1  ฉบับ 

2. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน สมัยสำมัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 
จ ำนวน  1  ชุด  ( 14 แผ่น) 

  3. ส ำเนำบัญชีโอนงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  จ ำนวน  1  ชุด  (2 แผ่น) 
 

  ด้วย ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน  ก ำหนดนัดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลช่องด่ำน สมัยสำมัญ ครั้งแรก ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2565  ในวันอังคำรที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2565    
เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม                         
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย นี้  
 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ  และเข้ำร่วมประชุมตำม วัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว โดยพร้อมเพรียงกัน  
         

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

(นำยอดุลย์   ด้วงพลับ) 
 ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องด่ำน 

 

 
งำนกิจกำรสภำ 
โทรศัพท์ ๐-๓๔๖๐-๓๘๑๕ , 082-2950942 
โทรสำร  ๐-๓๔๖๐-๓๘๑๕ ต่อ 111 
 
หมายเหตุ กำรแต่งกำยชุดสีกำกี 
 



 

ระเบยีบวาระการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่งดา่น 
สมยัสามัญ สมยัแรก ครัง้ที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
วนัองัคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. 
ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่งดา่น 

 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ      
1.1 การรายงานการตดิตาม และประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ ครัง้ทีแ่ลว้ 
   สมยัสามัญ สมยัแรก ครัง้ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 (หมวด 4)  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ประเภท
ครุภัณฑ์ 

 3.1 เครือ่งปรบัอากาศ  จ านวน  1  เครือ่ง (โอนไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหม)่ 
 3.2 โตะ๊พรอ้มเกา้อี้ จ านวน  1  ชดุ (โอนไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหม่) 
      
ระเบยีบวาระที่ 4 เรือ่งอืน่ๆ (ถา้มี) 
   ..............................................................................................................................  
   ..............................................................................................................................  
   ..............................................................................................................................  

 
 


