
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั 
เรือ่ง    การเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66   

ครัง้ที่  ๑ 
 

 
                 อาศัยอ านาจตามข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ 38 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕63  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว  ให้
ประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน   
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 
 

                 ดังนั้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕63  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  จึงขอประกาศ เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ครั้งที่ 1  ให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕66 
 
 
       

 ( นายลัด  นวนกลางดอน ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 

 
 
 
 
 



แผนงาน งาน งบ เงินเดือน/ ประเภท โครงการ/ ฉบบัที่ งบประมาณ

ค่า.../ รายจ่าย รายการ อนมุัติ

รายจ่ายอืน่ ข้อความเดิม ข้อความใหม่

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยว โครงการสนับสนุน ฉบับแรก 262,200.00 (1)  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  180,100  บาท (1)  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  257,600  บาท

วัยเรียนและ เนื่องกับการ ค่าใช้จ่ายในบริหาร เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับ เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ประถมศึกษา ปฏบิัติราชการ สถานศึกษา ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจ านวน 245 วัน ๆ ละ 21 บาท/คน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กจ านวน 245 วัน 

ที่ไม่เข้าลักษณะ (2)  ค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวน  59,500  บาท (2)  ค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวน  59,500  บาท
รายจ่ายงบราย เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับ เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับ
จ่ายอื่นๆ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700 บาท ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ส าหรับเด็กอายุ 2-5 ขวบ

(ส าหรับเด็กอายุ 2-5 ขวบ) (3)  ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  4,000  บาท
(3)  ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  4,000  บาท เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับ
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อัตราคนละ 200 บาท/ปี (4)  ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 6,090 บาท
(ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)  เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับ
(4)  ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 4,000 บาท ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับ (5)  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  จ านวน  6,830  บาท

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อัตราคนละ 200 บาท/ปี เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับ
(ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
(5)  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  จ านวน  6,000  บาท (6)  ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน  จ านวน  9,200  บาท

เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับ เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อัตราคนละ 300 บาท/ปี ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
(ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) ระเบยีบหนงัสือส่ังการที่เกีย่วข้อง
(6)  ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน  จ านวน  8,600  บาท  - หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ 

เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับ ว 5061 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อัตราคนละ 430 บาท/ปี จัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอดุหนนุทั่วไปด้าน
(ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ประจ าปี

ค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปล่ียนแปลง

บญัชแีก้ไขเปลีย่นแปลงค ำชีแ้จงงบประมำณจ่ำย  ประจ ำปงีบประมำณ  พ .ศ. 2566

อนุมตัเิมือ่วันที่    16    เดอืน    มกรำคม     พ.ศ.  2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นวัง   อ ำเภอโนนไทย   จังหวัดนครรำชสีมำ

แก้ไขเปลีย่นแปลงครัง้ที่  1



แผนงาน งาน งบ เงินเดือน/ ประเภท โครงการ/ ฉบบัที่ งบประมาณ

ค่า.../ รายจ่าย รายการ อนมุัติ

รายจ่ายอืน่ ข้อความเดิม ข้อความใหม่

ระเบยีบหนงัสือส่ังการที่เกีย่วข้อง งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 - หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/  - เปน็ไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

ว 5061 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ (พ.ศ. 2566-2570) หนา้ที่  75  ล าดับที่  3

จัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอดุหนนุทั่วไปด้าน (กองการศึกษาฯ)

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 - เปน็ไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

(พ.ศ. 2566-2570) หนา้ที่  75  ล าดับที่  3

(กองการศึกษาฯ)

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้าน ฉบับแรก 699,500.00 (1) อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 (1) อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 
วัยเรียนและ งานครัว โรงเรียนสังกัด สพฐ.  จ านวน  632,400  บาท  โรงเรียนสังกัด สพฐ.  จ านวน  632,400  บาท  
ประถมศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จ านวน 4  แห่ง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จ านวน 4  แห่ง 
ดังนี้ ดังนี้
 1. โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล)  1. โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล)
 2. โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน  2. โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
 3. โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา  3. โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา
 4. โรงเรียนดอนน้ าใสวิทยา   4. โรงเรียนดอนน้ าใสวิทยา  
 จ านวน 260 วัน ๆ ละ 7.37  บาท/คน  จ านวน 260 วัน 
 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่  76 ล าดับที่  4 (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่  76 ล าดับที่  4
(2) อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ (2) อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  จ านวน  67,100 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  จ านวน  67,100 บาท 
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม(นม) เงินอดุหนนุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม(นม) เงินอดุหนนุ

ส าหรับสนบัสนนุอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ ส าหรับสนบัสนนุอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
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ค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปล่ียนแปลง



แผนงาน งาน งบ เงินเดือน/ ประเภท โครงการ/ ฉบบัที่ งบประมาณ

ค่า.../ รายจ่าย รายการ อนมุัติ

รายจ่ายอืน่ ข้อความเดิม ข้อความใหม่

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง จ านวน 1 แหง่ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง จ านวน 1 แหง่ 

จ านวน  260 วัน ๆ ละ  7.37 บาท/คน จ านวน  260 วัน 

 - เปน็ไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  - เปน็ไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2566-2570) หนา้ที่  74 ล าดับที่  2 (พ.ศ. 2566-2570) หนา้ที่  74 ล าดับที่  2

ระเบยีบหนงัสือส่ังการที่เกีย่วข้อง ระเบยีบหนงัสือส่ังการที่เกีย่วข้อง

 - หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766  - หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 

ลงวันที่ 5 กมุภาพนัธ์2563 เร่ือง ระเบยีบกระทรวงมหาด ลงวันที่ 5 กมุภาพนัธ์2563 เร่ือง ระเบยีบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยการเบกิค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร ไทยว่าด้วยการเบกิค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562

 - ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน  - ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน

ของสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ .ศ. 2561 ของสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ .ศ. 2561

 - หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/  - หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/

ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เร่ือง ระเบยีบ ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เร่ือง ระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ

สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ .ศ. 2561 สถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ .ศ. 2561 

 - หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/  - หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/

ว 5061 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ ว 5061 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ

จัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอดุหนนุทั่วไปด้าน จัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอดุหนนุทั่วไปด้าน

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ประจ า การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ประจ า

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

 -  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที่ มท 0808.2/  -  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที่ มท 0808.2/

ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและ

การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย การจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(กองการศึกษาฯ) (กองการศึกษาฯ)
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แผนงาน งาน งบ เงินเดือน/ ประเภท โครงการ/ ฉบบัที่ งบประมาณ

ค่า.../ รายจ่าย รายการ อนมุัติ

รายจ่ายอืน่ ข้อความเดิม ข้อความใหม่

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน อุดหนุนค่าอาหาร ฉบับแรก 1,386,000.00 เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุส าหรับค่าอาหารกลางวันใหโ้รงเรียน เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุส าหรับค่าอาหารกลางวันใหโ้รงเรียน

วัยเรียนและ ราชการ กลางวันส าหรับ ในพื้นที่จ านวน  4  แห่ง  ดังนี้ ในพื้นที่จ านวน  4  แห่ง  ดังนี้
ประถมศึกษา นักเรียนขาดแคลน  1. โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล)  1. โรงเรียนบ้านวัง (สายอนุกูล)

ในโรงเรียนในพื้นที่  2. โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน  2. โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
 3. โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา  3. โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา
 4. โรงเรียนดอนน้ าใสวิทยา   4. โรงเรียนดอนน้ าใสวิทยา  
อัตรามื้อละ  21  บาทต่อคนต่อวัน จ านวน 200 วัน  จ านวน 200 วัน  
ระเบียบหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ ว 5061 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2565 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป การจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ พ.ศ. 2566
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย การจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  - เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 77 ล าดับที่ 6 (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 77 ล าดับที่ 6
(กองการศึกษาฯ) (กองการศึกษาฯ)
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