
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 
.................................................................................................  

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนาพิจารณาเห็นชอบในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/๒๕๖4 โดยอนุมัติให้ความ
เห็นชอบในวาระที่ ๑ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 และให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๒, วาระท่ี ๓ ในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 และได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ต่อ
นายอ าเภอเมืองราชบุรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และนายอ าเภอเมืองราชบุรีได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามหนังสืออ าเภอเมืองราชบุรี ที่ รบ 0023.7/3486 ลงวันที่  
20 กันยายน 2564 นั้น 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนที่ ๔ รายได้และรายจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๘๗ บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา จึงขอประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖4  เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 
 
 

                                                  นายอุดม  ไทยเจียมอารีย์ 
(นายอุดม  ไทยเจียมอารีย์) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 
.................................................................................................  

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนาพิจารณาเห็นชอบในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยอนุมัติให้ความ
เห็นชอบในวาระที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๒, วาระท่ี ๓ ในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อ
นายอ าเภอเมืองราชบุรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และนายอ าเภอเมืองราชบุรีได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสืออ าเภอเมืองราชบุรี ที่ รบ 0023.6/๓๘๖๖ ลงวันที่  
๑๙ กันยายน 256๒ นั้น 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนที่ ๔ รายได้และรายจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๘๗ บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา จึงขอประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 256๒ 

 
 
 

(นายอุดม  ไทยเจียมอารีย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 
.................................................................................................  

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนาพิจารณาเห็นชอบในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยอนุมัติให้ความ
เห็นชอบในวาระที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๒, วาระท่ี ๓ ในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อ
นายอ าเภอเมืองราชบุรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และนายอ าเภอเมืองราชบุรีได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสืออ าเภอเมืองราชบุรี ที่ รบ 0023.6/๓๘๖๖ ลงวันที่  
๑๙ กันยายน 256๒ นั้น 

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนที่ ๔ รายได้และรายจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๘๗ บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา จึงขอประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 256๒ 

 
 
 

(นายอุดม  ไทยเจียมอารีย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา 

 
 พิมพ…์……………………………………............ 

หัวหน้าส านักปลัด ฯ................................ 
รองปลัด อบต. ....................................... 
ปลัด อบต. ............................................. 
รองนายก อบต. ..................................... 
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