
 
 

ที่  สภา อบต.คูขาด ๒๕๕9 / ว            ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
                     อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐ 
 
 

                              4  กรกฎาคม  2559 
 

เรื่อง   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2559 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด     
 

อ้างถึง   ประกาศอ าเภอคง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ     

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ส าเนาประกาศเรียกประชุมสภาฯ     จ านวน  ๑  ฉบับ 
2. ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ      จ านวน  1  ฉบับ 
3. ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  จ านวน  ๑  ชุด 
4. ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)    จ านวน  ๑  เล่ม 
5. รายละเอียดโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

     (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)      จ านวน  1  ชุด 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ได้ก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน        
ต าบลคูขาด  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้ งที่  1  ประจ าปี  ๒๕๕9 ในวันศุกร์  ที่   8  กรกฎาคม 2559               
เวลา  ๐๙.0๐ น.  ณ  หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด    

ดังนั้น จึงเชิญท่านเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว  อนึ่งขอความร่วมมือแต่งกายชุดสีกากี 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายพจน์  พิรักษา) 
                                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 
 
 
งานสภาฯ 
โทร/โทรสาร ๐ – ๔๔๒๔–๙274 
(สุพิชญาณันทน์) 

 
ล 

คู“ ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน ”



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งท่ี 1 ประจ าป ี๒๕๕9 

วันศุกร์ที่  8  เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕9  เวลา  09.0๐  น. 
ณ  หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

******************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑.         
         
             

                       
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   -สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2559  วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559  
           
           
                   
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
    3.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25560-2562) เพ่ิมเติม 
    ฉบับที่ 1 
 3.2 เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่าย

รายการใหม่ (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)      
             
            
             
             
                        
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ             
   4.1           
             
             
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ที่  สภา อบต.คูขาด ๒๕๕9 /ว                               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
                    อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐ 

 

          4 กรกฎาคม  2559 
 

เรื่อง   เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2559 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  และคณะ 
 

อ้างถึง   ประกาศอ าเภอคง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ     

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ส าเนาประกาศเรียกประชุมสภาฯ     จ านวน  ๑  ฉบับ 
2. ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ      จ านวน  1  ฉบับ 
3. ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  จ านวน  ๑  ชุด 
4. ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)    จ านวน  ๑  เล่ม 
5. รายละเอียดโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

     (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)      จ านวน  1  ชุด 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ได้ก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน        
ต าบลคูขาด  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้ งที่  1  ประจ าปี  ๒๕๕9 ในวันศุกร์  ที่   8  กรกฎาคม 2559               
เวลา  ๐๙.0๐ น.  ณ  หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คูขาด   

ดังนั้น จึงเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ตามวัน เวลาและสถานที่
ดังกล่าวข้างต้น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
  ขอแสดงความนับถือ 

 
 

            (นายพจน์  พิรักษา) 
                                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

 
 
 

งานสภาฯ 
โทร/โทรสาร ๐ – ๔๔๒๔–๙274 
(สุพิชญาณันทน์)  

 
 

คู“ ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน ”



 
 
ที่  สภา อบต.คูขาด ๒๕๕9 / ว                 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
                     อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐ 

                 4  กรกฎาคม  2559 

เรื่อง   เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2559 
 

เรียน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ .............. 
 

อ้างถึง   ประกาศอ าเภอคง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ     
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ประกาศเรียกประชุมฯ     จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒. ระเบียบวาระการประชุมฯ    จ านวน  ๑  ฉบับ 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  ได้ก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน        
ต าบลคูขาด  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้ งที่  1  ประจ าปี  ๒๕๕9 ในวันศุกร์  ที่   8  กรกฎาคม 2559               
เวลา  ๐๙.0๐ น.  ณ  หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดด้วยสภาองค์การบริหาร            
ส่วนต าบลคูขาด   

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  จึงเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูขาด ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น   องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาดได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน 
www.khukhad.go.th   และขอความอนุเคราะห์ให้ท่านประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้แก่ประชาชนภายใน
หมู่บ้านและผู้ทีส่นใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ  ได้รับทราบโดยทั่วกัน 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

          (นายพจน์   พิรักษา) 
                                                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
 
 
 
 
 
งานสภาฯ 
โทร/โทรสาร ๐ – ๔๔๒๔–๙274 
(สุพิชญาณันทน์) 

ล 
 

คู“ ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน ”

http://www.khukhad.go.th/


            
        
 
 
 
 
 
 
 


