
                  
      

ประกาศเทศบาลต าบลตลาดแค 
เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ครั้งที่ 3 

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

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ซึ่งได้อนุมัติให้ตราใช้
เป็นเทศบัญญัติ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  เนื่องด้วยมีกองราชการในสังกัดเทศบาล
ต าบลตลาดแค มีความจ าเป็นต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบกับ
มีมติอนุมัติท้ายบันทึก นายกเทศมนตรี ลงวันที่        ธันวาคม  2561 

  เพ่ือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 32  จึงขอประกาศ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3) ซึ่งมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่         ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕61 
   

    
 
 

(นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์) 
               นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 

 
    



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

เทศบาลตําบลตลาดแค  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โอนครังที 3

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทัวไป
เกียวกับการ
ศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 374,400.00 327,750.00 500.00 (-) 327,250.00

แผนงานงบ
กลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อ

ผูกพัน

เงินสมทบ
กองทุนเงิน
ทดแทน 0.00 500.00 (+) 500.00

ไม่ได้ตังงบประมาณไว้ใน
เทศบัญญัติ / เพือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทนราย
ปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่า
จ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ตาม พรบ.เงินทดแทน (ฉบับที 
2) พ.ศ.2561 ตังไว้ 500 บาท 
(หน่วยงาน : กองการศึกษา)

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทัวไป
เกียวกับการ
ศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 374,400.00 327,250.00 20,000.00 (-) 307,250.00

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้
เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 
ชัน ชนิด
บานเลือน

0.00 20,000.00 (+) 20,000.00 ไม่ได้ตังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทัวไป
เกียวกับการ
ศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 374,400.00 307,250.00 30,000.00 (-) 277,250.00

วันทีพิมพ์ : 11/12/2561  11:50:16 หน้า : 1/8



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

เทศบาลตําบลตลาดแค  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โอนครังที 3

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัด
ซือครุภัณฑ์
สํานักงาน
ประเภท
คอมพิวเตอร
◌์แบบ
ประมวลผล 
แบบที 2 
(สําหรับ
ปฏิบัติงาน
ประจําสถาน
ศึกษาสังกัด
เทศบาล)

0.00 30,000.00 (+) 30,000.00 ไม่ได้ตังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน งบลงทุน ค่าทีดินและสิง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

โครงการ
ปรับปรุง
ถนนพร้อม
วางท่อ
ระบายนํา 
คสล. ถนน
วิศาลยติกิจ 
(หน้าวัด
ตลาดแคถึง
สะพานข้าม
ลําธาร
ปราสาท)

650,000.00 650,000.00 231,000.00 (-) 419,000.00

วันทีพิมพ์ : 11/12/2561  11:50:16 หน้า : 2/8



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

เทศบาลตําบลตลาดแค  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โอนครังที 3

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน งบลงทุน ค่าทีดินและสิง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อ
สร้างถนน 
คสล. ถนน
เทศบาล 
ซอย 13/1 
(ซอยข้าง
บ้านนาง
เฉลียว) 
ชุมชนตะขบ 
หมู่ที 4

0.00 231,000.00 (+) 231,000.00 โอนเพือตังจ่ายรายการใหม่

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน งบลงทุน ค่าทีดินและสิง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

โครงการ
ปรับปรุง
ถนนพร้อม
วางท่อ
ระบายนํา 
คสล. ถนน
วิศาลยติกิจ 
(หน้าวัด
ตลาดแคถึง
สะพานข้าม
ลําธาร
ปราสาท)

650,000.00 419,000.00 210,000.00 (-) 209,000.00

วันทีพิมพ์ : 11/12/2561  11:50:16 หน้า : 3/8



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

เทศบาลตําบลตลาดแค  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โอนครังที 3

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน งบลงทุน ค่าทีดินและสิง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อ
สร้างถนน 
คสล. ถนน
เทศบาล 
ซอย 15/1 
(ซอยข้าง
บ้านนาง
ประกอบ) 
ชุมชนสระ
แทด หมู่ที 
11

0.00 210,000.00 (+) 210,000.00 โอนตังจ่ายรายการใหม่

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน งบลงทุน ค่าทีดินและสิง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

โครงการ
ปรับปรุง
ถนนพร้อม
วางท่อ
ระบายนํา 
คสล. ถนน
วิศาลยติกิจ 
(หน้าวัด
ตลาดแคถึง
สะพานข้าม
ลําธาร
ปราสาท)

650,000.00 209,000.00 100,000.00 (-) 109,000.00

วันทีพิมพ์ : 11/12/2561  11:50:16 หน้า : 4/8



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

เทศบาลตําบลตลาดแค  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โอนครังที 3

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน งบลงทุน ค่าทีดินและสิง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อ
สร้างถนน 
คสล. ซอย
บ้านนายสม
ศักดิ-บ้าน
นางเสงียม 
ชุมชนตลาด
แคตะวัน
ออกฝัง
เหนือ หมู่ที 
15

0.00 100,000.00 (+) 100,000.00 โอนตังจ่ายรายการใหม่

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน งบลงทุน ค่าทีดินและสิง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

โครงการ
ปรับปรุง
ถนนพร้อม
วางท่อ
ระบายนํา 
คสล. ถนน
วิศาลยติกิจ 
(หน้าวัด
ตลาดแคถึง
สะพานข้าม
ลําธาร
ปราสาท)

650,000.00 109,000.00 50,000.00 (-) 59,000.00

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน งบลงทุน ค่าทีดินและสิง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

โครงการก่อ
สร้างถนน 
คสล. ซอย
ยายยิง (ร้าน
ซ่อมวิทยุ) 
ชุมชนตลาด
แค หมู่ที 2

0.00 50,000.00 (+) 50,000.00 โอนตังจ่ายรายการใหม่

วันทีพิมพ์ : 11/12/2561  11:50:16 หน้า : 5/8



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

เทศบาลตําบลตลาดแค  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โอนครังที 3

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน งบลงทุน ค่าทีดินและสิง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง
สาธารณูปโภค

โครงการ
ปรับปรุง
ถนนพร้อม
วางท่อ
ระบายนํา 
คสล. ถนน
วิศาลยติกิจ 
(หน้าวัด
ตลาดแคถึง
สะพานข้าม
ลําธาร
ปราสาท)

650,000.00 59,000.00 59,000.00 (-) 0.00

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน งบลงทุน ค่าทีดินและสิง

ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อ
สร้าง
อาคารห้อง
พัสดุ

0.00 59,000.00 (+) 59,000.00 โอนตังจ่ายรายการใหม่

แผนงานงบ
กลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 248,324.00 214,134.00 5,000.00 (-) 209,134.00

แผนงานงบ
กลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อ

ผูกพัน

เงินสมทบ
กองทุนเงิน
ทดแทน 500.00 5,000.00 (+) 5,500.00

ไม่ได้ตังงบประมาณไว้ / เพือ
จ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน
รายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
ค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป  
ตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน(ฉบับที 2) พ.ศ. 2561 
ตังไว้ 5000 บาท (หน่วยงาน : 
สํานักปลัดฯ)

วันทีพิมพ์ : 11/12/2561  11:50:16 หน้า : 6/8



1.หัวหน้าหน่วยงาน................................................................................  เจ้าของงบประมาณทีขอโอนเพิม

(ใส่เหตุผลความจําเป็นทีขอโอนเพิม) ............................................................................................................................................................... 

 ตามระเบียบ..............................................................................................ข้อ.............................................................................................

(ลงชือ) .....................................................................

(...................................................................)

ตําแหน่ง ....................................................................

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

ความเห็น ...............................................................................

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

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

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชือ) .....................................................................

(...................................................................)

ตําแหน่ง ....................................................................

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

3.เจ้าหน้าทีงบประมาณ

ความเห็น ...............................................................................

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

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

(ลงชือ) .....................................................................

(...................................................................)

ตําแหน่ง ....................................................................

วันที................เดือน...............................พ.ศ...............
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4.1  ผู้บริหารท้องถิน

ความเห็น ...............................................................................

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

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

4. การอนุมัติ

(ลงชือ) .....................................................................

(...................................................................)

ตําแหน่ง ....................................................................

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

4.2   สภาท้องถิน มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย............... ครังที ............... เมือวันที .................... เดือน ................................ พ.ศ. .............

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

ตามหนังสือ ................................................................................ (ถ้ามี)
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