
 
 

 
 
 
 
 
 

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

ครัง้ที่  2 
 

 
                 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 2  ให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕66 
 
 
       

 ( นายลัด  นวนกลางดอน ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
 

 
 

 
 
 



แผนงาน งาน งบ เงินเดือน/ ประเภท โครงการ/ ฉบบัที่ งบประมาณ

ค่า.../ รายจ่าย รายการ อนมุัติ

รายจ่ายอืน่ ข้อความเดิม ข้อความใหม่
แผนงาน งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ ค่าก่อสร้างส่ิง ก่อสร้างรางระบาย ฉบับแรก 325,100.00 กอ่สร้างรางระบายน ้ารูปตัวย ูพร้อมบอ่พกั คสล. รางระบาย กอ่สร้างรางระบายน ้ารูปตัวย ูพร้อมบอ่พกั คสล. รางระบาย

อุตสาหกรรมและ ส่ิงก่อสร้าง สาธารณูปการ น ้ารูปตัวยู พร้อมบ่อ น ้าฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 น ้าฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 
การโยธา พกั คสล.ถนนลาด เมตร ยาว 70 เมตร บ่อพกั คสล. ฝารางตื น ส้าหรับท่อ เมตร ยาว 70 เมตร บ่อพกั คสล. ฝารางตื น ส้าหรับท่อ

ยาง - บ้านนายใจ ขนาด ศก. 1.00 เมตร จ้านวน 1 บ่อพร้อมป้ายโครงการ ขนาด ศก. 0.30 เมตร จ้านวน 1 บ่อพร้อมป้ายโครงการ
หมู่ที่ 2 และป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียด และป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียด

ตามแบบ อบต.บ้านวัง ก้าหนด ตามแบบ อบต.บ้านวัง ก้าหนด 
จุดเร่ิมต้นโครงการ จุดเร่ิมต้นโครงการ
บริเวณที่บ้านนายสุวรรณ เอื อสันเทียะ บริเวณที่บ้านนายสุวรรณ เอื อสันเทียะ
พกิัด N=15.120357 , E=101.902993 พกิัด N=15.120357 , E=101.902993

จุดสิ นสุดโครงการ จุดสิ นสุดโครงการ
บริเวณที่บ้านนายสุวรรณ เอื อสันเทียะ บริเวณที่บ้านนายสุวรรณ เอื อสันเทียะ

พกิัด N=15.120176 , E=101.902521 พกิัด N=15.120176 , E=101.902521
ระเบียบหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง 
 - พระราชบัญญติัสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  - พระราชบัญญติัสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล
 พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 - พระราชบัญญติัก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจาย  - พระราชบัญญติัก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจาย
อ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วน เกี่ยวกับการปฏบิัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 ท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ นทะเบียน  - ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ นทะเบียน
ผู้ประกอบการเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการก้าหนดราคา ผู้ประกอบการเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการก้าหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
  - ราคาวัสดุก่อสร้างส้านักงานพาณิชย์จังหวัด   - ราคาวัสดุก่อสร้างส้านักงานพาณิชย์จังหวัด
 นครราชสีมา  นครราชสีมา
 - ราคาน ้ามันขายปลีกภมูิภาค ปตท.  - ราคาน ้ามันขายปลีกภมูิภาค ปตท.

บญัชแีก้ไขเปลีย่นแปลงค ำชีแ้จงงบประมำณจ่ำย  ประจ ำปงีบประมำณ  พ .ศ. 2566

อนุมตัเิมือ่วันที่    13   เดอืน   กุมภำพันธ์    พ.ศ.  2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นวัง   อ ำเภอโนนไทย   จังหวัดนครรำชสีมำ

แก้ไขเปลีย่นแปลงครัง้ที่  2

ค้าชี แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปล่ียนแปลง



แผนงาน งาน งบ เงินเดือน/ ประเภท โครงการ/ ฉบบัที่ งบประมาณ

ค่า.../ รายจ่าย รายการ อนมุัติ

รายจ่ายอืน่ ข้อความเดิม ข้อความใหม่

 - หนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ ว281  - หนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ ว281 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เร่ือง ปรับปรุงตาราง ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เร่ือง ปรับปรุงตาราง

 Factor F ใหม่  Factor F ใหม่

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

1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เร่ือง รูปแบบและการ

จ้าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย จ้าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจ้าปขีอง อปท. ประจ้าปขีอง อปท.

 - เปน็ไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  - เปน็ไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั งที่ 1 ประจ้าป ีพ.ศ. 2565   (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั งที่ 1 ประจ้าป ีพ.ศ. 2565  

หนา้ที่  5  ล้าดับที่  3  หนา้ที่  5  ล้าดับที่  3  

(กองช่าง) (กองช่าง)

 -2-

ค้าชี แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปล่ียนแปลง


