
 
 
 
ที่ นม(สภาฯ) ๙๖๙๐๑/ว018                       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
                          อ าเภอห้วยแถลง  นม. ๓๐๒๔๐ 
 

           11  สิงหาคม  ๒๕63 
 

เรื่อง เชิญประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  สมยัสามัญ  สมัยที่สาม ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63 
    

เรียน    รองประธานสภาฯ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  ทุกท่าน 
  

สิ่งทีส่่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม                              จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ร่างข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563      จ านวน  1  ชุด 
 

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 6 เดือน  
กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕63 ได้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  มีก าหนด ๑๕  วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑5 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕63  เป็นต้นไป และประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  สมัยสามัญ  
สมัยที่สาม  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  ลงวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕63  มีก าหนด  ๑๕ วัน ระหว่างวันที่ 15 - 29  เดือน
สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕63  นั้น 
 

เพื่อให้การด าเนินการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหลุง่ตะเคียน สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจ าปี   
พ.ศ. ๒๕63  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  มีข้อราชการ        
ข้อระเบียบกฎหมาย ที่ต้องขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน จึงขอเชิญท่านประชุม  ในวัน
เสาร์ที่ 15  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล       
หลุ่งตะเคียน (การแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว) 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพรอ้มเพรียงกัน 
 
                     ขอแสดงความนับถือ 
 

         
                   (นายอนันต์ ปะทังคะติ) 
                      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
 

 
 

ส านักงานปลัด/ฝ่ายกจิการสภา/เลขานุการสภาฯ 
โทรศัพท์ ๐๔๔-938864 
โทรสาร  ๐๔๔-938865 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 



 
                                  บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ส านักงานปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลหลุง่ตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสมีา  
 

ที่  นม (สภาฯ) ๙๖๙๐๑/005                                ลงวันที่       11  สิหาคม  2563  
 

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
 

เรียน นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  คณะผู้บรหิารและหัวหน้าส่วนราชการ  ทุกท่าน 
 

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน ได้ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
หลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี  พ.ศ. 2563  มีก าหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.       
๒๕63  เป็นต้นไป  และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน ได้ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ      
สมัยที่สาม ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63  ลงวันที่ 3  สิงหาคม 2563  มีก าหนด 15 วัน ระหว่างวันที่  15-29 สิงหาคม 2563  

 

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัย ที่สาม 
ประจ าปี พ.ศ.2563  ในวันที่  15  สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล       
หลุ่งตะเคียน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว หากท่านมีเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
หลุ่งตะเคียนเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา ให้จัดส่งเรื่องที่จะน าเข้าวาระการประชุมเป็นเอกสารหรือเป็นไฟล์ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนหรืองานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน ภายในวันที่ 13 สิงหาคม
2563 เพื่อเสนอประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน พิจารณาบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ.2563 ต่อไป  (การแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี) 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าประชุมโดยพรอ้มเพรียงกัน 
                                                                          

                  
                                                                              (นายอนันต์ ปะทังคะติ) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุง่ตะเคียน 
 
 
ทราบ  
1. นายซ้อน  กองศรี นายก อบต.  ....................................................... 
2. นายสมศักดิ์  เช้ือจันอัด รองนายก อบต. ....................................................... 
3. นายบุญเลิง สุดตา รองนายก อบต.  ....................................................... 
4. นางศิรินญาร์ พานไธสง   ....................................................... 
5. นายเพ็ชร  ชาภักดี รองปลัด อบต.  ....................................................... 
6. น.ส.กรรณิการ์ ปัตถานัง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ......................................... 
7. นายมานพ สารรัมย์ ผู้อ านวยการกองช่าง ....................................................... 
8. นางฐิตารีย์  เวียงสมิมา หัวหน้าส านักปลัด ....................................................... 
 
 



 
 

 
 
ที่ นม(สภาฯ)  ๙๖๙๐๑/ว019   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
        อ าเภอห้วยแถลง   นม.  ๓๐๒๔๐ 
 

                11  สิงหาคม  ๒๕63 
 

เรื่อง เชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยทีส่าม ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63 
 

เรียน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่  
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม                    จ านวน  ๑   ฉบับ 
 

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน ได้ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
หลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี  พ.ศ. 2563  มีก าหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.       
๒๕63  เป็นต้นไป  และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน ได้ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ      
สมัยที่สาม ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63 ลงวันที่  3  สิงหาคม 2563  มีก าหนด 15 วัน ระหว่างวันที่   15-29 สิงหาคม 2563  

 

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัย ที่สาม 
ประจ าปี พ.ศ.2563  ในวันที่  15  สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล       
หลุ่งตะเคียน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว หากท่านมีเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล          
หลุ่งตะเคียนเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา ให้จัดส่งเรื่องที่จะน าเข้าวาระการประชุมเป็นเอกสารหรือเป็นไฟล์ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนหรืองานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน ภายในวันที่ 13 สิงหาคม
2563 เพื่อเสนอประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน พิจารณาบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ.2563 ต่อไป  (การแต่งกายชุดสุภาพโทนสีฟ้า) 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้องเพรียงกัน  
   
           ขอแสดงความนับถือ 
 

        
                   (นายอนันต์  ปะทังคะติ) 
                     ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลหลุง่ตะเคียน 

 
ส านักงานปลัด/ฝ่ายกจิการสภา/เลขานุการสภาฯ 
โทรศัพท์ ๐๔๔-938864  
โทรสาร  ๐๔๔-938865 
 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 
 



 
 
 

ที่ นม(สภาฯ)  ๙๖๙๐๑/ว020   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
         อ าเภอห้วยแถลง   นม.  ๓๐๒๔๐ 
 

              11   สิงหาคม  ๒๕63 
 

เรื่อง เชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยทีส่าม ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕63 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขา/ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะแกรง/ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน          
หลุ่งตะเคียน/ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสาย/ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น/ผู้อ านวยการ
โรงเรียนรักชาติประชาบ ารุง/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไผ่นกเขา/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองสาย/สารวัตรสถานีต ารวจภูธรเมืองพลับพลา 

 

สิ่งทีส่่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม                             จ านวน  ๑   ฉบับ 
 

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน ได้ก าหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล    
หลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี  พ.ศ. 2563  มีก าหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.       
๒๕63  เป็นต้นไป  และประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน ได้ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ      
สมัยที่สาม ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63 ลงวันที่  3  สิงหาคม 2563  มีก าหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 15-29 สิงหาคม 2563  

 

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัย ที่สาม 
ประจ าปี พ.ศ.2563  ในวันที่  15  สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล       
หลุ่งตะเคียน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว หากท่านมีเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล          
หลุ่งตะเคียนเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา ให้จัดส่งเรื่องที่จะน าเข้าวาระการประชุมเป็นเอกสารหรือเป็นไฟล์ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนหรืองานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน ภายในวันที่ 13 สิงหาคม
2563 เพื่อเสนอประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน พิจารณาบรรจุเข้าวาระการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ.2563 ต่อไป  (การแต่งกายชุดสุภาพโทนสีฟ้า) 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้องเพรียงกัน  
   
         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                   
                 (นายอนันต์  ปะทังคะติ) 
                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุง่ตะเคียน 
 
ส านักงานปลัด/ฝ่ายกจิการสภา/เลขานุการสภาฯ 
โทรศัพท์ ๐๔๔-938864 
โทรสาร  ๐๔๔-938865 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 


