
 

ที่ นม ๘๕๙๐๑/ว 01     ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
163 หมู่ 4 ต ำบลห้วยยำง อ ำเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครรำชสีมำ 30120 

 

21  มกรำคม 2564 
เรื่อง  กำรเรียกประชุมสภำท้องถิ่น  
 

เรียน  คณะผู้บริหำร / สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง  หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ๑. ส ำเนำประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง เรือ่ง เรียกประชุมสภำสมัยสำมัญประจ ำปี 
  สมัยแรกของปี ๒๕๖4                   จ ำนวน  ๑   ฉบับ 

   

  ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง  ได้ก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีสมัยแรก
ของปี พ.ศ.2564 ในวันที่ ๑6 - 30 เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖4   มีก ำหนดเวลำไม่เกิน ๑๕ วัน 
 

  ในกำรนี้  จึงขอแจ้งให้คณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง ทรำบ
ล่วงหน้ำ หำกมีญัตติให้เสนอเพ่ือบรรจุในระเบียบวำระต่อไป รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 
  
       ขอแสดงควำมนับถือ 

                                  
 

                (นำยฉวี        โสดก) 
           ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
 
 
 
 
 
ส ำนักงำนปลัด / ส่วนกิจกำรสภำฯ 
โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๒๖๒,๐๘-๒๔๔-๙๖๙๘ 
 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บรกิารเพ่ือประชาชน” 
 
 
 
 



ที ่(นม) ๘๕๙๐๑/ว 02       ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
                  163 หมู่ 4 ต ำบลห้วยยำง  อ ำเภอบัวใหญ่  
                  จังหวัดนครรำชสีมำ  ๓๐๑๒๐ 
 

1   กุมภำพันธ์  ๒๕๖4 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 
 

เรียน  คณะผู้บริหำร/สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง  หมู่  1 - 12 

 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ๑. ส ำเนำประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง เรือ่ง เรียกประชุมสภำสมัยสำมัญประจ ำปี 
  สมัยแรกของปี ๒๕๖4        จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

๒. ส ำนำระเบียบวำระกำรประชุมสภำ อบต. ห้วยยำง สมัยสำมัญท่ี 1/2564 จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๓. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสมำชิกสภำ อบต.ห้วยยำง สมัยสำมัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่  30 พฤศจิกำยน 2563      จ ำนวน  ๑  ชุด 
๔. ส ำเนำรำยงำนติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563 ตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)      จ ำนวน  ๑  ชุด 
   

  ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง  ได้ประกำศเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ห้วยยำง  สมัยสำมัญ  สมัยแรกของปี  พ.ศ.2564  วันเริ่มประชุม  ตั้งแต่วันที่  1 – 15  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.
2564  มีก ำหนดเวลำไม่เกิน  15  วัน 
  

  ในกำรนี้  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง จึงขอเรียนเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง  สมัยสำมัญ  สมัยแรกของปี 2564  ในวันที่ 5  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ.2564  เวลำ  
09.30  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง  รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำ
พร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบละเข้ำร่วมประชุมสภำโดยพร้อมเพรียงกัน  ตำมวัน  เวลำ  และสถำนที่
ดังกล่ำว 
 
       ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                               
 

               (นำยฉวี           โสดก) 
            ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
 
ส ำนักปลัด / ส่วนกิจกำรสภำฯ 
โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๓๖๓ , ๐๘๑-๙๔๗๔๑๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 
 

 



 

ที่ นม ๘๕๙๐๑/04          ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
                 163  หมู่  4  ต ำบลห้วยยำง  อ ำเภอบัวใหญ่  
                 จังหวัดนครรำชสีมำ  ๓๐๑๒๐ 
  

30  มีนำคม   ๒๕๖4 
 
 

เรื่อง   ขอเปิดประชุมสมัยวิสำมัญ  ครั้งที่ 1/2564 
 

เรียน   นำยอ ำเภอบัวใหญ่ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    ๑. ส ำเนำประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วย    จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๒. ส ำเนำระเบียบวำระกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
3. ส ำเนำแบบเสนอญัตติ  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ 2564      จ ำนวน  ๑  ชุด 
   

  ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง รำยงำนขออนุญำตเปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลห้วยยำง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๑-๑๕ มีนำคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีก ำหนดไม่เกิน 
๑๕ วัน เพ่ือให้กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ กรณี
เพ่ิมเติมโครงกำร/กิจกรรม ส ำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง พิจำรณำ นั้น 
  

  ในกำรนี้  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง พิจำรณำควำมจ ำเป็นเร่งด่วนเพ่ือให้เป็นไปตำม
แนวทำงของกฎหมำย ระเบียบที่เก่ียวข้อง สภำองค์บริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง จึงขอเชิญท่ำนเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุม
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง สมัยวิสำมัญ ที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบ
มำพร้อมนี้ 
 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 
 
       ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                            
 

               (นำยฉวี           โสดก) 
            ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
 
 

ส ำนักปลัด / ส่วนกิจกำรสภำฯ 
โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๓๖๓ , ๐๘๑-๙๔๗๔๑๑๘ 
 
 
 
 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 
 



 

ที่ นม ๘๕๙๐๑/ว 05          ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
               อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ ๓๐๑๒๐ 
 

5  เมษำยน  ๒๕๖4 
 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภำสมัยวิสำมัญ ที่ ๑/๒๕๖4 
 

เรียน  คณะผู้บริหำร , สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง  หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 
 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอ ำเภอบัวใหญ่ ที่ นม ๐๐๒๓.๒๒/ว.325  
         ลงวันที่ 31 มีนำคม ๒๕๖4 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ๑. ส ำเนำประกำศอ ำเภอบัวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง        
สมัยประชุม สมัยวิสำมัญ ที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ.2564    จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๒. ส ำเนำระเบียบวำระกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๓. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง สมัยประชุมสมัยสำมัญท่ี ๑ /
๒๕๖4 เมื่อวันที่ 5 กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4       จ ำนวน  ๑  ชุด 
๔. ส ำเนำแบบขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ 2564       จ ำนวน  ๑  ชุด 
๕. ส ำเนำขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564   จ ำนวน  ๑  ชุด 
   

  ตำมที่  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง รำยงำนขออนุญำตเปิดประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลห้วยยำง สมัยวิสำมัญ ที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖4 ในวันที่ ๑-๑๕ เมษำยน ๒๕๖4 เป็นต้นไป มีก ำหนดไม่
เกิน ๑๕ วัน เพ่ือให้สภำพิจำรณำอนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2564 นั้น 
  

  ในกำรนี้  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนเพ่ือให้เป็นไปตำมแนวทำง
ของกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สภำองค์บริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง จึงขอเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง สมัยวิสำมัญ ที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖4 ในวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖4          
เวลา ๐๙.0๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบ
มำพร้อมนี้ 
 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและเข้ำร่วมประชุมสภำโดยพร้อมเพรียงกัน ตำมวัน เวลำ และสถำนที่
ดังกล่ำว 
 

       ขอแสดงควำมนับถือ 

    
 

               (นำยฉวี           โสดก) 
            ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
 

ส ำนักปลัด / ส่วนกิจกำรสภำฯ 
โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๓๖๓ , ๐๘๑-๙๔๗๔๑๑๘ 
 
 
 

“ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 
 



 

ที่ นม ๘๕๙๐๑/ว 06              ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
        163 หมู่ 4 ต ำบลห้วยยำง  อ ำเภอบัวใหญ่  

 จังหวัดนครรำชสีมำ 30120 
 

8  มิถุนำยน  ๒๕๖4 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม 
 

เรียน  คณะผู้บริหำร / สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง  หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ๑. ส ำเนำประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง เรื่อง เรียกประชุมสภำสมัยสำมัญ  
  ประจ ำปี  พ.ศ. ๒๕๖4 สมัยที่ 2          จ ำนวน  ๑   ฉบับ 

๒. ส ำเนำระเบียบวำระกำรประชุมสภำ อบต.ห้วยยำง สมัยสำมัญที่ 2/๒๕๖4     จ ำนวน  ๑   ฉบับ 
๓. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสมำชิกสภำ อบต.ห้วยยำง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1/๒๕๖4 
เมื่อวันที่ 9 เมษำยน ๒๕๖4          จ ำนวน  ๑  ชุด 
   

  ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง  ได้ประกำศเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ห้วยยำง สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ของปี พ.ศ. 2564 วันเริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖4   มี
ก ำหนดเวลำไมเ่กิน ๑๕ วัน 
 

  ในกำรนี้  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง จึงขอเรียนเชิญท่ำนเข้ำประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลห้วยยำง  สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ของปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4             เวลา 
๐๙.0๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำ
พร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและเข้ำประชุมสภำโดยพร้อมเพรียงกัน ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว 
 
       ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                      
 

               (นำยฉวี          โสดก) 
           ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
 
 
 
ส ำนักงำนปลัด / ส่วนกิจกำรสภำฯ 
โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๒๖๒,๐๘๖-๒๔๔-๙๖๙๘ 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บรกิารเพ่ือประชาชน” 
 



ที่ นม ๘๕๙๐๑/ว 09          ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
                  อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ ๓๐๑๒๐ 
 

16 กรกฎำคม  ๒๕๖4 
เรื่อง  ขอเชิญประชุม 
 

เรียน  คณะผู้บริหำร / สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง  หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ๑. ส ำเนำประกำศอ ำเภอบัวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง  
สมัยประชุม สมัยวิสำมัญท่ี 2 ประจ ำปี พ.ศ.2564     จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๒. ส ำเนำระเบียบวำระกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๓. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสมัยสำมัญท่ี 2/2๕๖4 เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน ๒๕๖4   
จ ำนวน   ๑    ชุด 
4. ส ำเนำกำรร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติมฉบับที่ ๔ จ ำนวน  ๑  ชุด 
5. ส ำเนำรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมสมำชิกสภำ อบต.ห้วยยำง   จ ำนวน  1  ฉบับ 
6. สำเนำหนังสือส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบัวใหญ่ ที่ นม 0932/712 ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 
2564         จ ำนวน  1  ฉบับ 
   

ด้วย สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง จะด ำเนินกำรพิจำรณำเพ่ิมเติม พิจำรณำเห็นชอบ 
ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๔ ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง ได้จัดท ำและ
เสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ กำรแก้ไข กำรเพ่ิมเติมหรือกำรเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำ ข้อ ๒๒  
  

เพ่ือให้กำรพิจำรณำขอควำมเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ ๔ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประโยชน์กับทำงรำชกำรและประชำชน สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วย
ยำง จึงขอเชิญท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2/๒๕๖4 ในวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ทั้งนี้ ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้กำรจัดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วย
ยำง ก ำหนดผู้เข้ำร่วมประชุมสภำฯ จ ำนวน  20 คน ประกอบด้วย สมำชิกสภำ อบต.ห้วยยำง จ ำนวน 17 คน , นำยก 
อบต.ห้วยยำง 1 คน , ปลัด อบต.ห้วยยำง 1 คน และนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 1 คน และก ำชับผู้เข้ำร่วมประชุม
ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) อย่ำงเคร่งครัด รำยละเอียดตำมเอกสำร
ที่แนบมำพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

       ขอแสดงควำมนับถือ 

                                    
               (นำยฉวี           โสดก) 
            ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
ส ำนักงำนปลัด / ส่วนกิจกำรสภำฯ 
โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๓๖๓ , ๐๘๑-๙๔๗๔๑๑ 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บรกิารเพ่ือประชาชน” 



ที่ นม ๘๕๙๐๑/ว 15       ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
                  อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ ๓๐๑๒๐ 
 

 30  กรกฎำคม ๒๕๖4 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖4 ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖4  
 

เรียน  คณะผู้บริหำร , สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง  หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ส ำเนำประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง       จ ำนวน   ๑  ฉบับ 
        ๒. ระเบียบวำระกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง      จ ำนวน   ๑  ฉบับ 

       ๓. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญสมัยที่ ๒/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม ๒๕๖4  
                     จ ำนวน  ๑ ชุด 
            4. ส ำเนำแบบเสนอญัตติเรื่อง เสนอร่ำงข้อบัญญัติเรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

          พ.ศ. ๒๕๖5                          จ ำนวน   ๑   ฉบับ 
      5. ร่ำงข้อบัญญัติเรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5   จ ำนวน   ๑   ชุด 
      6. ส ำเนำแบบ ปร.๔ , ปร.๕                           จ ำนวน   ๑   ชุด 

  

  ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง  ได้ประกำศเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ห้วยยำง สมัยสำมัญ สมัยที่สำม ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖4 วันเริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑–๑๕ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖4 
มีก ำหนดเวลำไม่เกิน ๑๕ วัน 
 

  ในกำรนี้ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง มีข้อรำชกำรที่ปรึกษำ หำรือ ข้อพิจำรณำในงำน
กิจกำรสภำ เรื่อง พิจำรณำญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5  วำระที่หนึ่ง ขั้น
รับหลักกำร ในกำรจัดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COViD-19) ผู้เข้ำร่วมประชุมสภำฯ ทุกคนต้องสวมหน้ำกำกเพ่ือลดควำมเสี่ยงและรักษำ
ยะระห่ำงที่ปลอดภัย ส ำหรับกำรประชุมสภำฯ ครั้งนี้มีผู้เข้ำร่วมประชุมสภำฯ ไม่เกิน 20 คน ประกอบด้วย นำยก 
อบต. 1 คน , สมำชิก อบต. 18 คน และปลัด อบต. 1 คน จึงขอเชิญท่ำนเข้ำประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ห้วยยำง สมัยสำมัญที่ ๓/๒๕๖4 ในวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและเข้ำประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ ดังกล่ำว 
 
       ขอแสดงควำมนับถือ 

                                 
                (นำยฉวี        โสดก) 
          ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
 
 

ส ำนักงำนปลัด / ส่วนกิจกำรสภำฯ 
โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๒๖๒,๐๘๖-๒๔๔-๙๖๙๘ 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บรกิารเพ่ือประชาชน” 
 



ที่ นม ๘๕๙๐๑/ว 15      ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
               อ ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ ๓๐๑๒๐ 
 

9  สิงหำคม  ๒๕๖4 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖4 
 

เรียน  คณะผู้บริหำร , สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง  หมู่ที่ ๑ – ๑๒ 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ส ำเนำประกำศสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง   จ ำนวน   1    ฉบับ 
        ๒. ส ำเนำระเบียบวำระกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง        จ ำนวน   ๑    ฉบับ 

       ๓. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ /2๕๖4 เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม  ๒๕๖4  
                     จ ำนวน  ๑ ชุด 
             ๔. ส ำเนำรำยงำนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5 จ ำนวน   ๑      ชุด 

       ๕. ส ำเนำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5 (ร่ำงเดิม)   จ ำนวน   ๑      ชุด 
        ๖. ส ำเนำญัตติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  จ ำนวน   ๑      ชุด 
         

  ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง  จะประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง  สมัย
สำมัญ สมัยที่ ๓  ของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  วันเริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖4 มี
ก ำหนดเวลำไม่เกิน ๑๕ วัน 
 

  ในกำรนี้ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง มีข้อรำชกำรที่ปรึกษำ หำรือ ข้อพิจำรณำในงำน
กิจกำรสภำ เรื่อง พิจำรณำญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖5  พิจำรณำร่ำง
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 วำระที่สองวำระแปรญัตติ และวำระสำมเห็นชอบ
ตรำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  และพิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณรำนจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ในกำรจัดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง ภำยใต้สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COViD-19) ผู้เข้ำร่วมประชุมสภำฯ ทุกคนต้องสวมหน้ำกำกเพ่ือลด
ควำมเสี่ยงและรักษำยะระห่ำงที่ปลอดภัย ส ำหรับกำรประชุมสภำฯ ครั้งนี้มีผู้เข้ำร่วมประชุมสภำฯ ไม่เกิน 20 คน 
ประกอบด้วย นำยก อบต. 1 คน , สมำชิก อบต. 18 คน และปลัด อบต. 1 คน จึงขอเชิญท่ำนเข้ำประชุมสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2/๒๕๖4 ในวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบมำ
พร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและเข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ 
ดังกล่ำว 
 

       ขอแสดงควำมนับถือ 

 
                (นำยฉวี        โสดก) 
          ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
 

ส ำนักงำนปลัด / ส่วนกิจกำรสภำฯ 
โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๒๖๒,๐๘๖-๒๔๔-๙๖๙๘ 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บรกิารเพ่ือประชาชน” 
 



 

 


