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ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คร้ังท่ี ๒๓

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คร้ังท่ี ๒๓ โดยนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ และข้อ ๓๒ เทศบาลตำบลโนนสูง จึงประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คร้ังท่ี ๒๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบท้ายประกาศน้ี

ประกาศ ณ ว ัน ท ี่^  กรกฎาคม ๒๕๖๕

■1ฐ /  1(นายอมรีร้ตํน ปานเจริญศักดิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

-
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แมนงาน งาน
ง๙เงินด็อน/ 

ตำ..7 รายจ่าย!)น
ประ๓ทรายจ่าย รายการ ท ี่อ ้^ ต^ ทฟ™ เทศบัญญัติ เหล่ือ)ก่อนโอน

(+/-) จำนวน เงินท่ีโอน
" ' 1 ~ 
งบประมาณ หล่ืงโอน ค่าท่ีแลงการโอน เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสาธารณ 
สุข

งานบริหารที่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณ 
สุข

งบตำเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ 
ราชการอันเป็น 
ประโยชน์แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องกี่น

100,000.00 84,400.00 80,000.00 (-) ^  4,400.00 มืงบประมาณคงเหลิอ 
สามารถโอนลดได้

แผนงานเคหะ 
และชุมชน

งานกำจัดขยะมูล 
ฝอยและส์งปฏิกูล งบดำเนินงาน วัสดุเฃึ๋[อเพลิงและหล่อ 

ลื่น 700,000.00 40,669.25 80,000.00 (+) 120,669.25
งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียง 
พอแก่การเบิกจ่าย

แผนงานสาธารณ 
สุข

งานบริหารที่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณ 
สุข

งบดำเนินงาน ว้สดฺยานพาหนะและ 
ขนส่ง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 (-) •'- 0.00 มืงบประมาณคงเหลื่อ 

สามารถโอนลดได้

แผนงานเคหะ 
และชุมชน

งานกำจัดขยะมูล 
ฝอยและลงปฏิกูล งบตำเนินงาน ว้สดฺเที่อเพลิงและหล่อ 

ลื่น
700,000.00 120,669.25 50,000.00 (+) 170,669.25 งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียง 

พอแก่การเบิกจ่าย

แผนงานสาธารณ 
สุข

งานบริหารที่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณ 
สุข

งบตำเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
ที่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ 
ได้มาที่งบริการ 100,000.00 99,640.00 90,000.00 (-), / ' 9,640.00

มืงบประมาณคงเหลื่อ 
สามารถโอนลดได้

แผนงานเคหะ 
และชุมชน

งานกำจัดขยะมูล 
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบตำเนินงาน ว้สดฺเที่อเพลิงและหล่อ 

ลื่น 700,000.00 170,669.25 90,000.00 (+) 260,669.25 งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียง 
พอแก่การเบิกจ่าย

แผนงานสาธารณ 
สุข

งานบริหารที่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณ 
สุข

งบดำเนินงาน ค่าบำรุงรักษาและ 
ฟอมแซม 100,000.00 70,700.00 70,000.00 700.00

มืงบประมาณคงเหลือ 
สามารถโอนลดได้

แผนงานเคหะ 
และชุมขน

งานกำจัดขยะมูล 
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบตำเนินงาน วัสดฺเที่อเพลิงและหล่อ 

ลื่น 700,000.00 260,669.25 70,000.00 (+) 330,669.25 งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียง 
พอแก่การเบิกจ่าย

แผนงานการ 
รักษาความสงบ 
ภายใน

งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณ 
ภัย

งบดำเนินงาน วัสดฺไฟพื่าและวิทยฺ 50,000.00 50,000.00 40,000.00 (-) ^ 10,000.00 มืงบประมาณคงเหลือ 
สามารถโอนลดได้

แผนงานการ 
รักษาความสงบ 
ภายใน

งานป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณ 
ภัย

งบดำเนินงาน ว้สดฺเครื่องแต่งกาย 50,000.00 0.00 40,000.00 (+) 40,000.00 งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียง 
พอแก่การเบิกจ่าย
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แผนงาน
; ......... -

งาน
ง บ/เงินติ®น/ ค่า..7 รายจ่ายอ่ืน

โครงการ/ งบประมาณ ประ๓ทรายจ่าย ท่ีอนมัติตาม 
™ ™  เทศชญญ“ติ

งบประมาณ(คง เหลอ)ก่อนโอน (+/-) จำนวน เงินท่ีโอน งบประมาณ หลังโอน คำท่ีแองกาวโอน เงินงบประมาณรามจ่าย

แผนงานบริหาร 
งานที่วไป

งานบริหารงาน 
คลัง งบบฺคลากร

เงินเดือนข้าราชการ 
หฺรีอพนักงานส่วนท้อง 
ถิ่น

3,792,060.00 1,278,059.68 5,000.00 (-) X 1,273,059.68 มื่งบประมาณคงเหลิอ 
สามารถโอนลดได้

แผนงานบริหาร 
งานที่วไป

งานบริหารงาน 
คลัง งบบฺคลากร ค่าจ้างลุกจ้างประจำ 329,760.00 52,760.00 5,000.00 (+) 57,760.00 งบประมาณด้งไว้ไม่เพียง 

พอแก่การเบิกจ่าย

แผนงานบริหาร 
งานที่วไป

งานบริหารงาน 
คลัง งบตำเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติราชการที่ 
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทำ 
ปรับปรุงแผนที่ 
ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สิน

400,000.00 261,800.00 50,000.00 (-) ^  211,800.00 ผิงบประมาณคงเหลิอ 
สามารถโอนลดได้

แผนงานบริหาร 
งานที่วไป

งานบริหารงาน 
คลัง งบตำเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนองกับ 
การปฏิบัติราชการที่ 
ไม่เข้าลักษณะวายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าไข้จ่ายในกาว 
เดินทางไป 
ราชการในและ 
นอกราช 
อาณาจักร

70,000.00 2,472.32 50,000.00 (+) 52,472.32 งบประมาณด้งไว้ไม่เพียง 
พอแก่การเบิกจ่าย

แผนงานบริหาร 
งานที่วไป

งานบริหารงาน 
คลัง งบตำเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติราชการที่ 
ไม่เข้าลกษณะวายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดทำ 
ปรับปรุงแผนที่ 
ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สิน

400,000.00 211,800.00 30,000.00 (-) 181,800.00 ผิงบประมาณคงเหสิอ 
สามารถโอนลดได้

แผนงานบริหาร 
งานที่วไป

งานบริหารงาน 
คลัง งบตำเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
กาวปฏิบัติราชการที่ 
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าลงทะเบียนใน 
การฝึกอบรม 80,000.00 23,400.00 30,000.00 (+) 53,400.00 งบประมาณด้งไว้ไม่เพียง 

พอแก่การเบิกจ่าย

แผนงานบริหาร 
งานที่วไป

งานบริหารงาน 
คลัง งบดำเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติราชการที่ 
ไม่เข้าลกษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงกาวจัดทำ 
ปรับปรุงแผนที่ 
ภาษีและทะเบียน 
ทรัพย์สิน

400,000.00 181,800.00 60,000.00 (-) 121,800.00 ผิงบประมาณคงเหลิอ 
สามารถโอนลดได้

แผนงานบริหาร 
งานที่วไป

งานบริหารงาน 
คลัง งบตำเนินงาน ค่าตอบแทนกาวปฏิบัติ 

งานนอกเวลาราชการ 100,000.00 41,550.00 60,000.00 (+) 101,550.00 งบประมาณด้งไว้ไม่เพียง 
พอแก่การเบิกจ่าย
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แผนงาน
-  - .-"

งาน
งบ/เงิน0๒น/ ค่า..7 รานจ่าย!!น

ประ๓ทรายจ่าย โครงการ/รายการ
งบประมาณ ท่ัอบุมัติตาม เทศบัญญัติ

-  /  1..ๆ โ .  โ : ' : : , , , ;  •โ;.. - โงบประมาณ(คง (+ /-)จำนวน งบประมาณ เหลือ)ค่อนโอน เงินท่ัโอน หลืง่โอน คำ!!แจงการ'โอน เงินงบประมาณรายจ่าย
1 1881เฒ81588888686

แผนงานสาธารณ 
สูข

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณ 
สูฃ

งบตำเนินงาน
เงินข้วยเหลือการ 
ศึกษาบุตร

เงินข้วยเหลือการ 
ศึกษาบุตรข้า 
ราชการ/พนักงา 
น/ลุกจ้างประจำ

22,000.00 22,000.00 20,000.00 (-) ^  2,000.00 มืงบประมาณคงเหลือ 
สามารถโอนลดได้

แผนงานเคหะ 
แอะชุมชน

งานกำจัดขยะมฺล 
ฝอยและสิ่งปฏิกุล งบตำเนินงาน

วัสดุเข้อเพลิงและหล่อ 
ลื่น

700,000.00 330,669.25 20,000.00 (+) 350,669.25 งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียง 
พอแก่การเบิกจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ 
กำรโยธา

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ 
การโยธา

งบบุคลากร
เงินเดิอนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้อง 
กี่น

628,560.00 253,948.39 18,000.00 (-) 235,948.39
มืงบประมาณคงเหลือ 
สามารถโอนลดได้

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ 
การโยธา

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ 
กำรโยธา

งบตำเนินงาน ค่าเข้าบ้าน 0.00 18,000.00 (+) 18,000.00
ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อ 
การนึ๋ไว้ (โอนเพีมตั้งจ่าย 
รายการใหม่)

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ 
การโยธา

งานก่อสร้าง งบบุคลากร
เงินเดึอนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้อง 
คน

2,097,060.00 1,077,908.04 100,000.00 (-) 977,908.04 มืงบประมาณคงเหลือ 
สามารถโอนลดได้

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ 
การโยธา

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ 
การโยธา

งบตำเนินงาน วัสดุก่อสร้าง 200,000.00 200,000.00 100,000.00 (+) 300,000.00
งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียง 
พอแก่การเบิกจ่าย

มืงบประมาณคงเหลือ 
สามารถโอนลดได้

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ 
กำรโยธา

งานก่อสร้าง งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้อง 
คน

2,097,060.00 977,908.04 40,000.00 (-) 937,908.04

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ 
กำรโยธา

งานก่อสร้าง งบตำเนินงาน เงินข้วยเหลือการ 
ศึกษาบุตร

เงินข้วยเหลือการ 
ศึกษาบุตรข้า 
ราชการ่/พนักงา 
น/ลุกจ้างประจำ

50,000.00 800.00 40,000.00 (+) 40,800.00 งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียง 
พอแก่กาวเบิกจ่าย

7 ^ ;  .('นๆ งสุวรรณ ปาน!จรญสักด)
ปักวิขาการเงินแล*ปัญขีขำนาชุ)กร*
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1. หัวหน้าหน่วยงาน สำน้กปลัดเทศบาล. กองช่าง. กองคลัง. กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม/โอนลด 
(ใส่เหตุผลความจำเป็นท่ีขอโอนเพ่ิม/โอนลด)' งบประมาณดั้งไวไม'เพียงพอแก'กา?เบิกจ่าย /ไม่ได้ดั้งงบประมาณเพื่อกๆ?นี้ไว้
(โอนเพิมตังจ่ายรายกา?ใหม่) / ม ีง บ ป ร ะ ม า ณ ค ง เห ล ือ ส า ม า ร ถ โอ น ล ด ไ ด ้^การโอนครั้งนี้เป็นอำนาจของ ผู้บริหาร ข้อ 26 
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค'กรปกครองส่วนท้องถุน พ.ศ. 2563 ข้อ 26

(นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง) 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

วันท่ี......... เดี นิ̂.*}..โ!• ^ ! : . พ. ศ . . .

(ลงช่ือ)
(นายอภินันท์ พินิจพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง 
วันท่ี.........  เดื^น๖...ก.ค....๒ว ั^  พ.ศ

(ลงช่ือ) เโกกกโ'ข/\0

(นางสาวตติญาภรณ์ นามแสง) 
พยาบาลวิชาชีพปฎิปติการ รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
ผ เ ......... ฟ้เอ1! . ! ? . . . ^ ศ ............

2 .

เ^  I/ I ^

(ลงช่ือ).............................................
(นางเกวลัน อุ่นเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

•ฯ,ฟ  ร1. ! เ ฅ ส ่ ก . ^ ' ว ั ^วันท........ เดีอน®..^.................พ.ศ
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3. เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ
ความเห็น.

5^5=1

4. การอนุมิ[ติ

4.1 ผู้บริหารท้องถ่ิน 
ความเห็น................ อ.นุ!!?!

4.2 สภาท้องถ่ิน มีมติอนุมิติ,ในการประชุม สมัย
หรือผู้มีอำนาจได้อนุม้ตแล้ววันท่ี...............-
ตามหนังสือ.................................................

หน้า: 5/5

คร้ังท่ี

(ลงช่ือ)
(นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง)

ปลัดเทศบาล
นุ ^ ฝฺกค เแ วันท.........เดอน..... ..::...^.ฮฺแ.พ.ศ..

(ลงช่ือ)
(นายอมรรัตน์ ปานเจริญลักด่ิ) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

๚  ๗ ก.ค. ๒&
วันท......... เดือน....................... . พ.ศ 

เม่ือวันท่ี - เดือน..........-............ พ.ศ -...........

(ถ้ามี)
เดอน. พ.ศ.


