ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
ครั้งที่ 2 / ๒๕๖5
......................................................................
ด้วย สภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อมได้อนุมัติการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖
5 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖
5 เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ เทศบาลตำบลน้ำอ้อมจึงขอประกาศการอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 รายละเอียดตามบัญชีการโอนงบประมาณรายจ่าย ที่แนบมาพร้อม
นี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ. วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖5
(ลงชื่อ)
(นายจำเนียร เหล่าสุพรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำอ้อม
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
อนุมตั เิ มือ่ วันที.่ ....9.........เดือน.....กุมภาพันธ์.......พ.ศ...2565............
เทศบาลตาบลน้าอ้อม อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
โอนครัง้ ที่ 2
แผนงาน

งาน

งบ/
เงินดือน/
ค่า.../
รายจ่ายอืน
่

ประเภทรายจ่าย

โครงการ/
รายการ

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งบดาเนินงาน

รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับ
การปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน
่ ๆ

(3) โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

(5) โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
จานวน 3 ชุด

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งบดาเนินงาน

รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับ
การปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน
่ ๆ

(3) โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) จัดซือ
้ เครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์ All In One
จานวน 1 เครือ
่ ง

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งบดาเนินงาน

รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับ
การปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน
่ ๆ

(3) โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

งบลงทุน

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) จัดซือ
้ เครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์ All In One
จานวน 1 เครือ
่ ง

แผนงาน
งานบริหารทั่วไป
อุตสาหกรรมและ เกีย่ วกับ
การโยธา
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบประมาณ
ทีอ
่ นุมตั ต
ิ าม
เทศบัญญัติ
60,000.00

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน
โอน

(+/-) จานวน
เงินทีโ่ อน

60,000.00 27,000.00 (-)

0.00 27,000.00 (+)

60,000.00

33,000.00 17,000.00 (-)

0.00 17,000.00 (+)

60,000.00

16,000.00 16,000.00 (-)

0.00 16,000.00 (+)

งบประมาณ
หลังโอน

คาชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณ
รายจ่าย

33,000.00

27,000.00 เนือ
่ งจากมิได้ตง้ ั จ่าย
รายการนี้ไว้ แต่มี
ความจาเป็ นต้องจ่าย
16,000.00

17,000.00 เนือ
่ งจากมิไดตัง้ จ่าย
รายการนี้ไว้ แต่มี
ความจาเป็ นต้องจ่าย
0.00

16,000.00 เนือ
่ งจากมิไดตัง้ จ่าย
รายการนี้ไว้ แต่มี
ความจาเป็ นต้องจ่าย
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แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน
่

งบดาเนินงาน

รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับ
การปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน
่ ๆ

(2) โครงการส่งเสริม
ประเพณี ลอยกระทง

แผนงาน
งานบริหารทั่วไป
อุตสาหกรรมและ เกีย่ วกับ
การโยธา
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบลงทุน

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) จัดซือ
้ เครือ
่ ง
คอมพิวเตอร์ All In One
จานวน 1 เครือ
่ ง

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน
่

งบดาเนินงาน

รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับ
การปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน
่ ๆ

(2) โครงการส่งเสริม
ประเพณี ลอยกระทง

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

(2) จัดซือ
้ เครือ
่ งพิมพ์แบบ
ฉี ดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครือ
่ ง

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน
่

งบดาเนินงาน

รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับ
การปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน
่ ๆ

(2) โครงการส่งเสริม
ประเพณี ลอยกระทง

แผนงาน
งานบริหารทั่วไป
อุตสาหกรรมและ เกีย่ วกับ
การโยธา
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
แผนงานการ
งานศาสนา
ศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน
่
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบลงทุน

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

งบดาเนินงาน

รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับ
การปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน
่ ๆ

(2) จัดซือ
้ เครือ
่ งพิมพ์แบบ
ฉี ดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครือ
่ ง
(2) โครงการส่งเสริม
ประเพณี ลอยกระทง

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งบลงทุน

ครุภณ
ั ฑ์กอ
่ สร้าง

งานบริหารทั่วไป

(1) จัดซือ
้ เครือ
่ งปั๊มลมแบบ
ลูกสูบ จานวน 1 เครือ
่ ง

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

1,000.00 (-)

49,000.00

16,000.00

1,000.00 (+)

17,000.00 เนือ
่ งจากตัง้ จ่าย
รายการนี้ไว้ไม่
เพียงพอ

49,000.00

4,000.00 (-)

45,000.00

0.00

4,000.00 (+)

45,000.00

4,000.00 (-)

0.00

4,000.00 (+)

41,000.00

7,000.00 (-)

0.00

7,000.00 (+)

4,000.00 เนือ
่ งจากมิไดตัง้ จ่าย
รายการนี้ไว้ แต่มี
ความจาเป็ นต้องจ่าย

41,000.00

4,000.00 เนือ
่ งจากมิไดตัง้ จ่าย
รายการนี้ไว้ แต่มี
ความจาเป็ นต้องจ่าย
34,000.00

7,000.00 เนือ
่ งจากมิไดตัง้ จ่าย
รายการนี้ไว้ แต่มี
ความจาเป็ นต้องจ่าย
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แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน
่

งบดาเนินงาน

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับ
(2) โครงการส่งเสริม
การปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่ ประเพณี ลอยกระทง
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอืน
่ ๆ
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว (2) จัดซือ
้ ตูเ้ ย็น ขนาด 5
คิวบิกฟุต จานวน 1 เครือ
่ ง

50,000.00

34,000.00

6,400.00 (-)

0.00

6,400.00 (+)

27,600.00

6,400.00 เนือ
่ งจากมิไดตัง้ จ่าย
รายการนี้ไว้ แต่มี
ความจาเป็ นต้องจ่าย

1.หัวหน้าหน่วยงาน....สานักปลัด /กองช่าง เจ้าของงบประมาณทีข
่ อโอนเพิม
่ /โอนลด(ใส่เหตุผลความจาเป็ นทีข
่ อโอนเพิม
่ /โอนลด) ..เนือ
่ งจากรายจ่ายบางรายการมิได้ตง้ ั จ่ายไว้ แต่มค
ี วาม
จาเป็ นต้องจ่าย การโอนครัง้ นี้เป็ นอานาจของ.สภาเทศบาลตาบลน้าอ้อม ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองข้อ...27...
(ลงชือ
่ )........................................................
(....นางสาวบุปผา พาระแพน...)
ตาแหน่ ง ..หัวหน้าสานักปลัด.....................
วันที่ 11เดือน...กุมภาพันธ์....พ.ศ...2565
2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ความเห็น .............................................................................
............................................................................................
.............................................................................................

(ลงชือ
่ ) .....................................................................
(....นางธนิษฐา พิมพ์สงิ ห์.....)
ตาแหน่ ง ....ผูอ
้ านวยการกองคลัง....
วันที่ 11เดือน...กุมภาพันธ์....พ.ศ...2565

3.เจ้าหน้าทีง่ บประมาณ
ความเห็น .............................................................................
............................................................................................
.............................................................................................

(ลงชือ
่ ) .....................................................................
(....นายทูลทิพย์ วงษาจันทร์......)
ตาแหน่ ง ....ปลัดเทศบาลตาบลน้าอ้อม......
วันที่ 11เดือน...กุมภาพันธ์....พ.ศ...2565

4. การอนุม ัติ
4.1 ผูบ
้ ริหารท้องถิน
่
ความเห็น ..............................................................................
............................................................................................
.............................................................................................

(ลงชือ
่ ) .....................................................................
(.......นายจาเนียร เหล่าสุพรรณ......)
ตาแหน่ ง ....นายกเทศมนตรีตาบลน้าอ้อ.............
วันที่ 11เดือน...กุมภาพันธ์....พ.ศ...2565
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4.2 สภาท้องถิน
่ มีมติอนุม ัติในการประชุม สมัย....สามัย..... ครัง้ ที่ ...1... เมือ่ วันที่ .....9... เดือน ...กุมภาพันธ์... พ.ศ. ...2565.......
หรือผูม
้ อ
ี านาจได้อนุมตั แ
ิ ล้ววันที่ ...........................................เดือน .....................................................พ.ศ. ......................
ตามหนังสือ ................................................................................ (ถ้ามี)
5. สาหรับกรณี ทโี่ อนงบประมาณต่างหน่ วยงาน หัวหน้าหน่ วยงาน...กองการศึกษา..เจ้าของงบประมาณทีโ่ อนลด
(ลงชือ
่ ) .....................................................................
(......นายธีรพล จันทร์เทพ...)
ตาแหน่ ง .....ผูอ
้ านวยการกองศึกษา.....
0

