
  
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำอ้อม 
เรื่อง   การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  

ครั้งที่  2  / ๒๕๖5 
...................................................................... 

    
  ด้วย สภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อมได้อนุมัติการโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖
5 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖
5  เมือ่ วันที่  9  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 
 

 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 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 

 
 



(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

(+) เนือ่งจากมไิดต ัง้จา่ย

รายการน้ีไว ้แตม่ี

ความจ าเป็นตอ้งจา่ย

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนกิส์

(1) จดัซ้ือเครือ่ง

คอมพวิเตอร์ All In One 

จ านวน 1 เครือ่ง

0.00 16,000.00 16,000.00

เนือ่งจากมไิดต ัง้จา่ย

รายการน้ีไว ้แตม่ี

ความจ าเป็นตอ้งจา่ย

แผนงานการ

ศาสนา 

วฒันธรรม และ

นนัทนาการ

งานกีฬาและ

นนัทนาการ

งบด าเนนิงาน รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

(3) โครงการจดักจิกรรมวนั

เด็กแหง่ชาติ

60,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป งบลงทุน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนกิส์

(1) จดัซ้ือเครือ่ง

คอมพวิเตอร์ All  In One 

จ านวน 1 เครือ่ง

0.00 17,000.00 17,000.00

เนือ่งจากมไิดต้ ัง้จา่ย

รายการน้ีไว ้แตม่ี

ความจ าเป็นตอ้งจา่ย

แผนงานการ

ศาสนา 

วฒันธรรม และ

นนัทนาการ

งานกีฬาและ

นนัทนาการ

งบด าเนนิงาน รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

(3) โครงการจดักจิกรรมวนั

เด็กแหง่ชาติ

60,000.00 33,000.00 17,000.00 16,000.00

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป งบลงทุน ครุภณัฑ์ส านกังาน (5) โตะ๊ท างานพรอ้มเกา้อี ้

จ านวน 3 ชุด

0.00 27,000.00 27,000.00

ค าช้ีแจงการโอน

เงนิงบประมาณ

รายจ่าย

แผนงานการ

ศาสนา 

วฒันธรรม และ

นนัทนาการ

งานกีฬาและ

นนัทนาการ

งบด าเนนิงาน รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

(3) โครงการจดักจิกรรมวนั

เด็กแหง่ชาติ

60,000.00 60,000.00 27,000.00 33,000.00

แผนงาน งาน

งบ/

เงนิดือน/

ค่า.../

รายจ่ายอืน่

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/

รายการ

งบประมาณ

ทีอ่นุมตัติาม

เทศบญัญตัิ

งบประมาณ

(คงเหลือ)ก่อน

โอน

(+/-) จ านวน

เงนิทีโ่อน

งบประมาณ

หลงัโอน

โอนคร ัง้ที ่2
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เทศบาลต าบลน ้าออ้ม  อ าเภอกระนวน  จงัหวดัขอนแกน่
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(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

(+) เนือ่งจากมไิดต ัง้จา่ย

รายการน้ีไว ้แตม่ี

ความจ าเป็นตอ้งจา่ย

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป งบลงทุน ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง (1) จดัซ้ือเครือ่งปั๊มลมแบบ

ลูกสบู จ านวน 1 เครือ่ง

0.00 7,000.00 7,000.00

เนือ่งจากมไิดต ัง้จา่ย

รายการน้ีไว ้แตม่ี

ความจ าเป็นตอ้งจา่ย

แผนงานการ

ศาสนา 

วฒันธรรม และ

นนัทนาการ

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

งบด าเนนิงาน รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

(2) โครงการสง่เสรมิ

ประเพณีลอยกระทง

50,000.00 41,000.00 7,000.00 34,000.00

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนกิส์

(2) จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบ

ฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ

พมิพ์(Ink Tank Printer) 

จ านวน 1 เครือ่ง

0.00 4,000.00 4,000.00

เนือ่งจากมไิดต ัง้จา่ย

รายการน้ีไว ้แตม่ี

ความจ าเป็นตอ้งจา่ย

แผนงานการ

ศาสนา 

วฒันธรรม และ

นนัทนาการ

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

งบด าเนนิงาน รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

(2) โครงการสง่เสรมิ

ประเพณีลอยกระทง

50,000.00 45,000.00 4,000.00 41,000.00

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป งบลงทุน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนกิส์

(2) จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบ

ฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ

พมิพ์(Ink Tank Printer)

จ านวน 1 เครือ่ง

0.00 4,000.00 4,000.00

เนือ่งจากต ัง้จา่ย

รายการน้ีไวไ้ม่

เพียงพอ

แผนงานการ

ศาสนา 

วฒันธรรม และ

นนัทนาการ

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

งบด าเนนิงาน รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

(2) โครงการสง่เสรมิ

ประเพณีลอยกระทง

50,000.00 49,000.00 4,000.00 45,000.00

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

หรืออเิล็กทรอนกิส์

(1) จดัซ้ือเครือ่ง

คอมพวิเตอร์ All In One 

จ านวน 1 เครือ่ง

16,000.00 1,000.00 17,000.00

แผนงานการ

ศาสนา 

วฒันธรรม และ

นนัทนาการ

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

งบด าเนนิงาน รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

(2) โครงการสง่เสรมิ

ประเพณีลอยกระทง

50,000.00 50,000.00 1,000.00 49,000.00
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(-)

(+)

(....นางสาวบปุผา  พาระแพน...)

ต าแหน่ง ..หวัหน้าส านกัปลดั.....................

วนัที ่11เดือน...กุมภาพนัธ์....พ.ศ...2565

วนัที ่11เดือน...กุมภาพนัธ์....พ.ศ...2565

วนัที ่11เดือน...กุมภาพนัธ์....พ.ศ...2565

วนัที ่11เดือน...กุมภาพนัธ์....พ.ศ...2565

4. การอนุมตัิ

4.1  ผูบ้รหิารทอ้งถิน่

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

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

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

(ลงชือ่) .....................................................................

(.......นายจ าเนียร   เหลา่สพุรรณ......)

ต าแหน่ง ....นายกเทศมนตรีต าบลน ้าออ้.............

3.เจา้หน้าทีง่บประมาณ

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

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

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

(ลงชือ่) .....................................................................

(....นายทูลทพิย์   วงษาจนัทร์......)

ต าแหน่ง ....ปลดัเทศบาลต าบลน ้าออ้ม......

2.หวัหน้าหน่วยงานคลงั

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

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

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

(ลงชือ่) .....................................................................

(....นางธนษิฐา     พมิพ์สงิห์.....)

ต าแหน่ง ....ผูอ้ านวยการกองคลงั....

เนือ่งจากมไิดต ัง้จา่ย

รายการน้ีไว ้แตม่ี

ความจ าเป็นตอ้งจา่ย

1.หวัหน้าหน่วยงาน....ส านกัปลดั /กองช่าง  เจา้ของงบประมาณทีข่อโอนเพิม่/โอนลด(ใสเ่หตุผลความจ าเป็นทีข่อโอนเพิม่/โอนลด) ..เนือ่งจากรายจา่ยบางรายการมไิดต้ ัง้จา่ยไว ้แตม่คีวาม

จ าเป็นตอ้งจา่ย การโอนคร ัง้น้ีเป็นอ านาจของ.สภาเทศบาลต าบลน ้าออ้ม ตามระเบยีบ กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององค์กรปกครองขอ้...27...

(ลงชือ่)........................................................

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป งบลงทุน ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั (2) จดัซ้ือตูเ้ย็น ขนาด 5 

ควิบกิฟุต จ านวน 1 เครือ่ง

0.00 6,400.00 6,400.00

แผนงานการ

ศาสนา 

วฒันธรรม และ

นนัทนาการ

งานศาสนา

วฒันธรรมทอ้งถิน่

งบด าเนนิงาน รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ยงบ

รายจา่ยอืน่ ๆ

(2) โครงการสง่เสรมิ

ประเพณีลอยกระทง

50,000.00 34,000.00 6,400.00 27,600.00
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0

ต าแหน่ง .....ผูอ้ านวยการกองศกึษา.....

4.2   สภาทอ้งถิน่ มมีตอินุมตัใินการประชุม สมยั....สามยั..... คร ัง้ที ่...1... เมือ่วนัที ่.....9... เดือน ...กุมภาพนัธ์... พ.ศ. ...2565.......

หรือผูม้อี านาจไดอ้นุมตัแิลว้วนัที ่...........................................เดือน .....................................................พ.ศ. ......................

ตามหนงัสอื ................................................................................ (ถา้ม)ี

5.   ส าหรบักรณีทีโ่อนงบประมาณตา่งหน่วยงาน หวัหน้าหน่วยงาน...กองการศกึษา..เจา้ของงบประมาณทีโ่อนลด

(ลงชือ่) .....................................................................

(......นายธีรพล   จนัทร์เทพ...)


