
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
เรื่อง   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 

.................................... 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2563 หมวด ๔ ข้อ 29 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงประมาณ
การรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือประชาชน
ทราบแล้ว  แจ้งประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสิบห้าวัน   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล        
ให้แจ้งนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอทราบ นั้น 
 

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงขอ
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  เพ่ือให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
        ประกาศ   ณ   วันที่  27  มกราคม  พ.ศ.๒๕64 
 
 
                     ( นายสมชาย  ฟักทอง ) 
                                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 อนุมัติเมื่อวันที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

ครั้งที่ 2 
 

แผนงำน งำน งบ 
หมวด

รำยจ่ำย 
ประเภทรำยจ่ำย โครงกำร/รำยกำร ฉบับท่ี 

งบประมำณ 
อนุมัต ิ

ค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยทีข่อเปลี่ยนแปลง 

        ข้อควำมเดิม ข้อควำมใหม่ 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

งบลงทุน ค่าที่ดิน        
และสิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

1. โครงการก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย    

ไร่ปาล์ม หมู่ที่ 4                   
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน 

ฉบับ
แรก 

344,988.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง        1 
เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 
เมตร พื้นที่เทคอนกรีตเพิ่มอีก 150 
ตารางเมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 710 ตารางเมตร ตาม
แบบรูปและรายละเอียด ของ อบต.
แก่งเสี้ยน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
- เ ป็ น ไ ป ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ             
และหนังสือ ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 
2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที ่30มิถุนายน 2563 เรือ่ง 
ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 
4/2563 ล าดับที่ 7 หน้าที ่13  
(กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1 
เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 650 ตารางเมตร ตามแบบรูป
และรายละเอียด ของ อบต.แก่งเสี้ยน 
พ ร้ อ ม ป้ า ย ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และ
หนังสือ ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารสว่นต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที7่) 
พ.ศ. 2562  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 
2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที ่30 มิถนุายน 2563 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
4/2564 ล าดับที่ 2 หน้าที ่9  
(กองช่าง) 

 

 
 






