
                  
      

ประกาศเทศบาลต าบลตลาดแค 
เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ครั้งที่ 5 

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

  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        มีนาคม  2562 

  เพ่ือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 32  จึงขอประกาศ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 5) ซึ่งมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่         มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕62 
   

    
 
 

(นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์) 
               นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 

 
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

เทศบาลตําบลตลาดแค  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรของ
เทศบาล
ตําบลตลาด
แค

200,000.00 22,830.00 18,830.00 (-) 4,000.00

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 100,000.00 100,000.00 18,830.00 (+) 118,830.00 งบประมาณไม่เพียงพอ

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการฝึก
อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภา
พผู้บริหาร
ท้องถิ่น
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
เทศบาล
ตําบลตลาด
แค

150,000.00 41,175.00 41,175.00 (-) 0.00

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 100,000.00 118,830.00 41,175.00 (+) 160,005.00 งบประมาณไม่เพียงพอ

แผนงานงบ
กลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อ

ผูกพัน

เงินสมทบ
กองทุนเงิน
ทดแทน 4,940.00 4,500.00 (-) 440.00

แผนงานงบ
กลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน

เงินทดแทน 0.00 4,500.00 (+) 4,500.00 สํานักปลัดฯ โอนเข้าประเภท
กองทุนเงินทดแทน
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

เทศบาลตําบลตลาดแค  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบ
กลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อ

ผูกพัน

เงินสมทบ
กองทุนเงิน
ทดแทน 440.00 440.00 (-) 0.00

แผนงานงบ
กลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน

เงินทดแทน 4,500.00 440.00 (+) 4,940.00
กองการศึกษา โอนออก
จากรายจ่ายตามข้อผูกพัน เข้า
ประเภทกองทุนเงินทดแทน

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรของ
เทศบาล
ตําบลตลาด
แค

200,000.00 4,000.00 4,000.00 (-) 0.00

แผนงานงบ
กลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน

เงินทดแทน 4,940.00 4,000.00 (+) 8,940.00 สป.โอนเพืิ่มเข้ากองทุนฯ 
4,000 บาท

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อ
สร้าง
อาคารห้อง
พัสดุ

59,000.00 59,000.00 (-) 0.00

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อ
สร้างอาคาร
ห้องพัสดุ

0.00 59,000.00 (+) 59,000.00 เปลี่ยนแผนงาน
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

เทศบาลตําบลตลาดแค  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัด
ซื่้อครุภัณฑ์
สํานักงาน
ประเภท
คอมพิวเตอร
◌์แบบ
ประมวลผล 
แบบที่ 2 
(สําหรับ
ปฏิบัติงาน
ประจําสถาน
ศึกษาสังกัด
เทศบาล)

30,000.00 30,000.00 (-) 0.00

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
ประเภท
คอมพิวเตอร
◌์แบบ
ประมวลผล
แบบที่ 2 
(สําหรับ
ปฏิบัติงาน
ประจําสถาน
ศึกษาสังกัด
เทศบาล)

0.00 30,000.00 (+) 30,000.00 เปลี่ยนจากครุภัณฑ์สํานักงาน
เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนงานงบ
กลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 248,324.00 158,974.00 1,000.00 (-) 157,974.00

แผนงานงบ
กลาง งบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน

เงินทดแทน 8,940.00 1,000.00 (+) 9,940.00 งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 374,400.00 230,450.00 24,000.00 (-) 206,450.00
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

เทศบาลตําบลตลาดแค  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
สํานักงาน  
พัดลม
ระบาย
อากาศ แบบ
ติดผนัง 
จํานวน 15 
ตัวๆละ 
1,600 บาท

0.00 24,000.00 (+) 24,000.00 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 374,400.00 206,450.00 30,000.00 (-) 176,450.00
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

เทศบาลตําบลตลาดแค  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัด
ซื่้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร
◌์  จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
จํานวน 9 
เครื่อง
- เครื่อง
พิมพ์แบบ
ฉีดหมึก
พร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ 
(ink tank 
pinter) 
จํานวน 3 
เครื่อง
- เครื่อง
พิมพ์เลเซอร์
หรือ LED 
ขาวดํา (18
หน้า/นาที) 
จํานวน 6 
เครื่อง

0.00 30,000.00 (+) 30,000.00 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและ

วิทยุ 150,000.00 142,330.00 30,000.00 (-) 112,330.00

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 50,000.00 50,000.00 30,000.00 (+) 80,000.00 งบประมาณไม่เพียงพอ

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและ

วิทยุ 150,000.00 112,330.00 15,000.00 (-) 97,330.00

แผนงานการ
พาณิชย์ งานตลาดสด งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและ

วิทยุ 20,000.00 20,000.00 15,000.00 (+) 35,000.00 งบประมาณไม่เพียงพอ
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1.หัวหน้าหน่วยงาน................................................................................  เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม

(ใส่เหตุผลความจําเป็นที่ขอโอนเพิ่ม) ............................................................................................................................................................... 

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

(ลงชื่อ) .....................................................................

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

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

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

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

เทศบาลตําบลตลาดแค  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 20,000.00 15,523.00 1,400.00 (-) 14,123.00

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัด
ซื่้ออุปกรณ์
อ่านบัตร
แบบ
อเนกประสง
ค์ (Smart 
Card 
Reader) 
จํานวน 2 
เครื่อง ๆละ 
700 บาท

0.00 1,400.00 (+) 1,400.00 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
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ความเห็น ...............................................................................

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

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

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ) .....................................................................

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

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

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

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

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

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

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

(ลงชื่อ) .....................................................................

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

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

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

4.1  ผู้บริหารท้องถิ่น

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

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

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

4. การอนุมัติ

(ลงชื่อ) .....................................................................

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

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

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

4.2   สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย............... ครั้งที่ ............... เมื่อวันที่ .................... เดือน ................................ พ.ศ. .............

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

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

วันที่พิมพ์ : 4/3/2562  14:26:38 หน้า : 7/7


