
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4    

ครั้งที ่1 
--------------------------- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๒ 
ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชน
ทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  นั้น 

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ได้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4                  
ครั้งที่ 1  จ านวน 3 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 300,000 – บาท (สามแสนบาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงฉบับที่ ๓  พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ  26  และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่ 12   เดอืน  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

( นายณัฐติพงษ์   วันทวี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4    

ครั้งที ่2/2564 
--------------------------- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๒ 
ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชน
ทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  นั้น 

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ได้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4                  
ครั้งที่ 2  จ านวน 3 รายการ งบประมาณท้ังสิ้น 850,000 – บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงฉบับที่ ๓  พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ  26  และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วจึงขอ
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่ 3   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

( นายณัฐติพงษ์   วันทวี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4    

ครั้งที ่3/2564 
--------------------------- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๒ 
ภายใต้ข้อบังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชน
ทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้แจ้งแก่นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  นั้น 

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ได้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4                  
ครั้งที่ 3  จ านวน 2 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 650,000 – บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน ข้อ  26  และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่ 23   เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 

( นายณัฐติพงษ์   วันทวี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4    

ครั้งที ่4/2564 
--------------------------- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๒ ภายใต้ข้อบังคับข้อ 
๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายรับและงบประมาณ
รายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบแล้วแจ้งการ
ประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่
นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  นั้น 

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ได้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4                  
ครั้งที่ 4  จ านวน 6 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 460,500 – บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ  26 และข้อ 27  และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้วจึงขอ
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่ 25   เดอืน  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖4 
 
 
 

( นายณัฐติพงษ์   วันทวี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

เรื่อง  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
ครั้งที่  1/2564 

----------------------- 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๒ ภายใต้
ข้อบังคับข้อ ๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายรับและ
งบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบแล้วแจ้ง
การประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่
นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  นั้น 

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4   ครั้งที่ 1   เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ  29   และได้รับ
อนุมัติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

  ประกาศ  ณ  วันที่    25    เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 

 
         (นายณัฐติพงษ์  วันทวี) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

 

 

   



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4    

ครั้งที ่5/2564 
--------------------------- 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๒ ภายใต้ข้อบังคับข้อ 
๓๙ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายรับและงบประมาณ
รายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบแล้วแจ้งการ
ประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวัน ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่
นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ  นั้น 

 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ได้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4                  
ครั้งที่ 5 จ านวน 1 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 450,000 – บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน ข้อ  26  และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่ 20   เดอืน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖4 
 
 
 

( นายณัฐติพงษ์   วันทวี ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 

 
 


