
 
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

เร่ือง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

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

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้ ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ  
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เม่ือคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    
สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑  เม่ือวันท่ี ๓  สิงหาคม ๒๕๕๙ และ  ครั้งท่ี ๒  
เม่ือวันท่ี  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  และนายอําเภอ 
ศรีบุญเรือง ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว ตามหนังสือ

อําเภอศรีบุญเรือง ท่ี นภ ๐๐๒๓.๑๐ /๓๓๘๒  ลงวันท่ี ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙    

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๘๗ วรรคสาม  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ.
๒๕๔๓ ข้อ ๓๙ จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติตําบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

        ประกาศ ณ วันท่ี     ๒๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

                                                                    ประพันธ์   มาลาศรี 
   (นายประพันธ์   มาลาศรี) 

                             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ท่ี  นภ  ๗๓๐๐๑/                                                                  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
      อําเภอศรีบุญเรือง  นภ  ๓๙๑๘๐ 
  

                               กันยายน  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง   ส่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

เรียน   นายอําเภอศรีบุญเรือง 

อ้างถึง   หนังสืออําเภอศรีบุญเรือง  ท่ี นภ ๐๐๒๓.๑๐ /๓๓๘๒  ลงวันท่ี ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑.  สําเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐       จํานวน  ๑ เล่ม  
                  ๒.  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   จํานวน ๑ ฉบับ 
 

      ตามหนังสือท่ีอ้างถึง นายอําเภอศรีบุญเรือง ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้ประกาศใช้เป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ตั้งแต่วันท่ี ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล้ว
นั้น   
 

      เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ และเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  จึงขอส่งสําเนาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสําเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย  

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ประพันธ์   มาลาศรี 
(นายประพันธ์   มาลาศรี) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
 
 
 
สํานักงานปลัด   
โทร. ๐-๔๒๓๑-๕๘๕๖ 
 
 



 

ท่ี  นภ  ๗๓๐๐๑/                                                                  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
      อําเภอศรีบุญเรือง  นภ  ๓๙๑๘๐ 
  

                               กันยายน  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

เรียน   กํานันตําบลเมืองใหม่ และผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่าน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑.  สําเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐       จํานวน  ๑ เล่ม  
                  ๒.  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   จํานวน ๑ ฉบับ 
 

      ด้วยนายอําเภอศรีบุญเรือง ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ตั้งแต่วันท่ี ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙    
 

      เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ และเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  จึงขอความร่วมมือมายัง
ท่านติดประกาศสําเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ และสําเนา
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประจํา
หมู่บ้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีส่งมาด้วย  

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ประพันธ์   มาลาศรี 
(นายประพันธ์   มาลาศรี) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลัด   
โทร. ๐-๔๒๓๑-๕๘๕๖ 
 

 



 

 

ท่ี  นภ  ๗๓๐๐๑/                                                                  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
      อําเภอศรีบุญเรือง  นภ  ๓๙๑๘๐ 
  

                                 กันยายน  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง   การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

เรียน   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่   
         และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ทุกท่าน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑.  สําเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐       จํานวน  ๑ เล่ม  
                  ๒.  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   จํานวน ๑ ฉบับ 
 

      ด้วยนายอําเภอศรีบุญเรือง ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ตั้งแต่วันท่ี ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙    
 

      เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ และเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  จึงขอส่งสําเนาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสําเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 

   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ประพันธ์   มาลาศรี 
(นายประพันธ์   มาลาศรี) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
 
 
 
 
 
สํานักงานปลัด   
โทร. ๐-๔๒๓๑-๕๘๕๖ 
 


