
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เร่ือง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คร้ังท่ี ๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเต ิมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ ๓๒ ภายใต้บ ังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ 
ประกาศโดยเปีดเผยเพื่อให้ประขาซนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้นายอำเภอเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน

เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราซสีมา จึงประกาศการแก้!ขเปลี่ยนแปลง 
คำขีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ โดยการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที ่ 3'; ' เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอมรรตน์ ปานเจริญศักดี้) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
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งบประมาณ 
อบุมัติ ตำขี่แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง

ข้อความเดิม ข้อความใหม่
แผนงาน
อุตลาหกรรมและ 
การโยธา

งานก่อลร้าง งบดำเนินงาน ค่าใซ้สอย รายจ่ายเพอให้ 
ได้มาขี่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ 
ได้มาขี่งบริการ

ฉบับแรก ๒ว,๐๐๐1๐๐ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือราข 
กิจจาบุเบกษา นิตยสาร'ท้องล่ีน หนังสือ 
เทศาภิบาล หนังสือพิมพ์ตลอดจน 
เอกสาร ทางวิชาการ ค่าเย็บหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ ระเบียบข้อบังคับหรือ 
โครงการต่างๆ ท่ีเทศบาลจัดทำ ค่า 
ระวางบรรทุกล่ีงฃองต่างๆ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจดทะเบียน 
ค่าจ้างเหมาสำรวจออกแบบ เขียนแบบ 
ประมาณราคางาน โครงการก่อสร้าง 

ต่างๆ ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการ 
บุคคลภายนอกทำการหรือข่อมแซม 
ทรัพย์สิบหรือค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น 
ในการปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ัง 
การ ดังนี้ ช) หนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘!๙-ว 
๑๖๒๗ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒& ๔ เร่ือง 
หลักเกณท์และอัตราค่าใช้จ่าย 
ประกอบการพิจารณางบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีที่เบีกจ่ายในลักพณะ 
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารญปโภค

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือ 
ราชกิจจานุเบกษา นิตยสารท้องถ่ิน 
หนังสือเทศาภบาล หนังสือพิมพ์ 
ตลอดจนเอกสาร ทางวิชาการ ค่า 
เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือโครงการต่างๆ ท่ี 
เทศบาลจัดทำ ค่าระวางบรรทุก 
ส่ิงของต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า 
จดทะเบียน ค่าจ้างเหมาสำรวจ 
ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา 
งาน โครงการก่อสร้างต่างๆ ของ 
เทศบาล ค่าจ้างเหมาบริการ 
บุคคลภายนอกทำการหรือข่อมแซม 
ทรัพย์สินหรือค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ ท่ี 
จำเป็นในการปฏิบัติงาบ เข่น ค่าจ้าง 
เหมาข่อมแ1ชม ปรับปรุง ต่อเดิม 
ร้ึอถอบ สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ค่าจ้างเหมาอุดลอก 
ลำเหมีอง-คลองส่งน้ํา ค่าจ้างเหมา 
ข่อมบำรุงทาง ฯลฯ
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่
เอ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 
ด้วยการเบีกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒(ะอ่๒ 
(กองข่าง)

เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือลัง 
การ ดังนี้
๑) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท ๐๘!ว๘!๙-ว๑ฟอ๗ ลงวับท่ี เอ๒ 
มีนาคม ๒&๔ เรื่อง'หลักเกณฑ์และ 
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ 
พิจารณางบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้ 
ลอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ 
บริหารงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒& ๒ 
๓) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท ๐๘๐๘!๙ว®(ว๘ะ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒& ๙ เรื่องรูปแบบและ 
การจำแนกประ๓ ทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองข่าง)
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(ลงขื่อ)

ตำแหน่ง 
วันที่......

(นายอภินันท์ พินิจพงบ์) 
ผู้อำนวยการกองข่าง 

.เดือน.............................. พ.ศ.

๒หัวหน้าหน่วยงานคลัง 
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(ลงขื่อ) ............
(นางสุวรรเนี ปานเจริญลักดึ๋) 

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีขำบาญการ 
รรท. ผ้อำนวยการกองคลัง
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(นายณัฐพล ตะเภาน้อย) 
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