
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 

เร่ือง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๑  หมวด ๖ การรายงาน ข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดส่งส าเนาข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอเพ่ือทราบภายใน
ระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน  นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ หน้าที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
 

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้รับอนุมัติ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  จากนายอ าเภอแล้ว เมื่อวันที่ 30 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕61   
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕60 
 
 
 
              (นายชูชาติ  ดัดงาม ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  (ส านักงานปลัด)  โทรศัพท์  ๐ ๓๗๒๔๔  ๕๐๖                
ที ่ สก ๗๓๖๐๑ /      วันที่   ๑1  กันยายน   ๒๕60                                                                   
เรื่อง   แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 
 

 

เรียน หัวหน้าหน่วยงานราชการและพนักงานส่วนต าบล ทุกท่าน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑  ส าเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                       พ.ศ. ๒๕61        จ านวน  ๑  เล่ม 
         ๒  ส าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก    จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  ได้ด าเนินการ
จัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕61 และได้
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
เมื่อวันที่  8  เดือนกันยายน พ.ศ.  ๒๕60  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ การรายงาน ข้อ ๓๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่ง
ส าเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับอนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไป
ยังผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่ง
อ าเภอเพ่ือทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน  นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  ดังมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
   
 
              (ลงชื่อ) 
      (นายพรรษา  เบญจมานุกร)    
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก                     
 
 
                   (นายชูชาติ  ดัดงาม ) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ รบ ๗๓๙๐๑/                                         ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
                                                                                          อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

๒๗๐๐๐ 

        กันยายน  ๒๕60 
 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
        พ.ศ. ๒๕61 
 

เรียน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก , ก านัน , ผู้ใหญ่บ้านต าบลท่าแยก , ผู้ประกาศข่าวหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน  ผู้ประกาศข่าวเสียงไร้สายประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
แยก และสถานีวิทยุชุมชน 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑  ส าเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕61        จ านวน  ๑  เล่ม 
                 ๒  ส าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก    จ านวน  ๑  ฉบับ 
   

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้ด าเนินการจัดท า
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕61  ซึ่งสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก มีมติเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ในการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑/๒๕60  เมื่อวันที่  9   เดือน สิงหาคม ๒๕60 และนายอ าเภอเมืองสระแก้วพิจารณาลงนาม
อนุมัติ  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยกได้อนุมัติและประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  เรียบร้อยแล้ว   

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  จึงแจ้งให้ทราบและขอ
ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

                      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                                 ( นายชูชาติ  ดัดงาม ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก 
 
 
ส านักงานปลัด อบต.  
โทร/โทรสาร.  ๐-๓๗๒๔-๔๕๐๖  
 

 


