
ประเภท

รายจา่ย

คา่กอ่สรา้ง

สิง่สาธารณู

 ปโภค

ขอ้ความใหม่
แผนงาน

อตุสาหกรรม

และการโยธา

งานกอ่สรา้ง

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

งบลงทนุ คา่ทีด่นิ

และ

สิง่กอ่สรา้ง

โครงการ

กอ่สรา้ง

ถนน

คอนกรตี

เสรมิเหล็ก

 หมูท่ี ่9 

บา้นขยุยาว

 สาย

บา้นขยุยาว

 - บา้นทุง่

ประพาส

ฉบับแรก 353,500.00 -โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่9

 บา้นขยุยาว สายบา้นขยุยาว

 บา้นทุง่ประพาส จ านวน 

182,500.00 บาท เพือ่จา่ย

เป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหล็กขนาดผวิจารจร

คอนกรตีกวา้ง 4 เมตร ยาว 

97 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 

เมตร หรอืมพีืน้ทีทั่ง้หมด

รวมพืน้ทีห่ชูา้งไมน่อ้ยกวา่ 

433 ตารางเมตร พรอ้มลง

ลกูรังไหลท่างกวา้งเฉลีย่ 

0.20 เมตร หรอืตามสภาพ

พืน้ที ่โดยมปีรมิาณลกูรังไม่

นอ้ยกวา่ทีก่ าหนดไว ้พรอ้ม

ตดิตัง้ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

(ตามแบบองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทุง่ใหญ่) เป็นไป

ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ.2561 – 2565) หนา้ 

136 ขอ้ 4 (ปรากฎใน

แผนงานอตุสาหกรรมและ

การโยธา งานกอ่สรา้ง

โครงสรา้งพืน้ฐาน)

-โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่9

 บา้นขยุยาว สายบา้นขยุ

ยาว บา้นทุง่ประพาส 

จ านวน 182,500.00 บาท 

เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้ง

ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก

ขนาดผวิจารจรคอนกรตี

กวา้ง 4 เมตร ยาว 97 เมตร

 หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 

หรอืมพีืน้ทีทั่ง้หมดรวม

พืน้ทีห่ชูา้งไมน่อ้ยกวา่ 433

 ตารางเมตร พรอ้มลงลกูรัง

ไหลท่างกวา้งเฉลีย่ 0.20 

เมตร หรอืตามสภาพพืน้ที ่

โดยมปีรมิาณลกูรังไมน่อ้ย

กวา่ทีก่ าหนดไว ้พรอ้ม

ตดิตัง้ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

(ตามแบบองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทุง่ใหญ่) เป็นไป

ตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ.2561 – 2565) หนา้ 

77 ขอ้ 41 (ปรากฎใน

แผนงานอตุสาหกรรมและ

การโยธา งานกอ่สรา้ง

โครงสรา้งพืน้ฐาน)

งบประมาณ

อนมุตั ิ

ค าชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยทีข่อ

เปลีย่นแปลง
ขอ้ความเดมิ

แผนงาน งาน งบ หมวด

รายจา่ย

โครงการ/

รายการ

ฉบบัที่

 แกไ้ขเปลีย่นแปลงครัง้ที ่5

หนา้ : 1/1
วันทีพ่มิพ ์: 14/5/2564  13:33:45

 บญัชแีกไ้ขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัตเิมือ่วนัที ่13 เดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2564

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ใหญ ่ อ าเภอโพธิป์ระทับชา้ง  จังหวดัพจิติร

สำเนา

Lenovo
Highlight

Lenovo
Highlight

Lenovo
Highlight



หนา้ : 1/1
วันทีพ่มิพ ์: 14/5/2564  13:33:45

1.หวัหนา้หน่วยงาน................................................................................  เจา้ของงบประมาณทีข่อแกไ้ขเปลีย่นแปลง

(ใสเ่หตผุลความจ าเป็นทีข่อแกไ้ขเปลีย่นแปลง)

(ลงชือ่) 

 ...............................................................

           

(..........................................................)

ต าแหน่ง ..............................................

วนัที.่.........เดอืน....................พ.ศ.............

2.หวัหนา้หน่วยงานคลัง

ความเห็น

 ...............................................................................

.................................................................................

.................................................................................

(ลงชือ่) 

 ..............................................................

     

  (.........................................................)

ต าแหน่ง ................................................. 

      

วนัที.่........เดอืน...................พ.ศ...............

1 3  พ . ค .  6 4

วิชาญ  ยศแสง

นายวิชาญ  ยศแสง

นางสาวจิรารัตน์  สุทน

จิรารัตน์  สุทน

รองปลัด อบต. รักษาราชการ
     ผู้อำนวยการกองคลัง

1 3  พ . ค .  6 4

แก้ไขข้อความที่อ้างอิงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ถูกต้อง

ตามระเบียบ ...วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563.....  ข้อ 28.........

ผู้อำนวยการกองช่าง



หนา้ : 1/1
วันทีพ่มิพ ์: 14/5/2564  13:33:45

4.2 สภาทอ้งถิน่ มมีตอินุมัตใินการประชมุ สมัย ............... ครัง้ที ่............... เมือ่วนัที ่........ เดอืน ...................... 

พ.ศ. .............
หรอืผูม้อี านาจไดอ้นุมัตแิลว้วนัที ่...............................เดอืน ..........................................พ.ศ. .......................

ตามหนังสอื ................................................................................ (ถา้ม)ี

ความเห็น

 

.................................................................................

    

.................................................................................

   

.................................................................................

(ลงชือ่) 

 ...........................................................

    

(...........................................................)

ต าแหน่ง ...................................................

วนัที.่........เดอืน....................พ.ศ...............

4.การอนุมัติ

4.1 ผูบ้รหิารทอ้งถิน่

ความเห็น

 ...............................................................................

.................................................................................

.

.................................................................................

(ลงชือ่) 

 .....................................................................   

             (...........................................................)   

    

ต ำแหน่ง ................................................................

วนัที.่............เดอืน.......................พ.ศ

3.เจา้หนา้ทีง่บประมาณ

ประสิทธิ์   กาศเกษม

อนุมัติ สุรัตน์  ดอนศรีคุ้ม

นายสุรัตน์  ดินศรีคุ้ม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

นายประสิทธิ์  กาศเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่

1 3  พ . ค . 6 4

1 3  พ . ค .  6 4

-เห็นควรอนุมัติ

1 3  พ . ค .  6 4




