
                  
      

ประกาศเทศบาลต าบลตลาดแค 
เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ครั้งที่ 6 

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

  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        เมษายน  2562 

  เพ่ือปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 32  จึงขอประกาศ
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 6) ซึ่งมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่         เมษายน  พ.ศ.  ๒๕62 
   

    
 
 

(นายชัยรัตน์  กิตติหิรัญวัฒน์) 
               นายกเทศมนตรีต าบลตลาดแค 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

เทศบาลตําบลตลาดแค  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

โอนครั้งที่ 6

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 (-) 0.00

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 30,000.00 19,604.10 10,000.00 (+) 29,604.10 งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียง

พอ

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) เงินเดือนพนักงาน 2,893,590.00 1,903,296.00 1,900.00 (-) 1,901,396.00

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้าง
ประจํา 440,100.00 221,880.00 1,900.00 (+) 223,780.00 งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียง

พอ

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) เงินเดือนพนักงาน 2,893,590.00 1,901,396.00 20,000.00 (-) 1,881,396.00

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่า
สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 230,000.00 114,355.20 20,000.00 (+) 134,355.20 งบประมาณที่ตัังไว้ไม่เพียง

พอ

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 5,000.00 5,000.00 4,000.00 (-) 1,000.00

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตร 1,000.00 1,000.00 4,000.00 (+) 5,000.00 งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียง

พอ
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1.หัวหน้าหน่วยงาน................................................................................  เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

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

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

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

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

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

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

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

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

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

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

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

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