
 
 
ที ่ อด ๘๓๕๐๑ /12   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น     

ต าบลสร้างแป้น   อ าเภอเพ็ญ       
จังหวัดอุดรธานี    ๔๑๑๕๐ 

 
20     กันยายน   ๒๕๖4 

 
เรื่อง ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

เรียน นายอ าเภอเพ็ญ  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ส าเนารายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น จ านวน ๑ ฉบับ
  
  ๒.  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวน   ๒ เล่ม 
  ๓.  ประมาณการราคาก่อสร้าง    จ านวน   ๒ เล่ม 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  ได้เสนอขออนุมัติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  ตามข้อ ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติม นั้น 

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  ได้มีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๑-๓/๒๕๖4   และมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5  เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น   
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น จึงขอส่งรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5   ให้อ าเภอเพ่ือพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                   

ขอแสดงความนับถือ 

 
          

           (นายบุญเทียน  ไพรสงค์) 
             ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

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

http://www.sangpaen.com/


 
 
ที ่ อด ๘๓๕๐๑ /8   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น     

ต าบลสร้างแป้น   อ าเภอเพ็ญ       
จังหวัดอุดรธานี    ๔๑๑๕๐ 

 
  15   กันยายน   ๒๕๖๓ 

 
เรื่อง ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน นายอ าเภอเพ็ญ  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ส าเนารายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น จ านวน ๑ ฉบับ
  
  ๒.  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน   ๒ เล่ม 
  ๓.  ประมาณการราคาก่อสร้าง    จ านวน   ๒ เล่ม 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  ได้เสนอขออนุมัติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามข้อ ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติม นั้น 

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  ได้มีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๑-๓/๒๕๖๓   และมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น   
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น จึงขอส่งรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔   ให้อ าเภอเพ่ือพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ  ดังกล่าว รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                   

ขอแสดงความนับถือ 

 
          

           (นายบุญเทียน  ไพรสงค์) 
             ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

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

http://www.sangpaen.com/


ที ่ อด ๘๓๕๐๑ /14   องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น     
ต าบลสร้างแป้น   อ าเภอเพ็ญ       
จังหวัดอุดรธานี    ๔๑๑๕๐ 

 
 12    กันยายน   ๒๕๖๑ 

 
เรื่อง ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

เรียน นายอ าเภอเพ็ญ  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ส าเนารายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น จ านวน ๑ ฉบับ
  
  ๒.  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน   ๒ เล่ม 
  ๓.  ประมาณการราคาก่อสร้าง    จ านวน   ๒ เล่ม 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  ได้เสนอขออนุมัติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามข้อ ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติม นั้น 

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  ได้มีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๑-๓/๒๕๖๑   และมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น   
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น จึงขอส่งรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒   ให้อ าเภอเพ่ือพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                   

ขอแสดงความนับถือ 

 
          

           (นายบุญเทียน  ไพรสงค์) 
             ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

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

 

http://www.sangpaen.com/


 
 
ที ่ อด ๘๓๕๐๑ /16 องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น     

ต าบลสร้างแป้น   อ าเภอเพ็ญ       
จังหวัดอุดรธานี    ๔๑๑๕๐ 

 
6     กันยายน   ๒๕๖๐ 

 
เรื่อง ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

เรียน นายอ าเภอเพ็ญ  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  ส าเนารายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น จ านวน ๑ ฉบับ
  
  ๒.  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน   ๒ เล่ม 
  ๓.  ประมาณการราคาก่อสร้าง    จ านวน   ๒ เล่ม 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  ได้เสนอขออนุมัติ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามข้อ ๒๕  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติม นั้น 

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  ได้มีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๑-๓/๒๕๕๙   และมีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น   
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น จึงขอส่งรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑   ให้อ าเภอเพ่ือพิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                   

ขอแสดงความนับถือ 

 
          

           (นายบุญเทียน  ไพรสงค์) 
             ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

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

http://www.sangpaen.com/

