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ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เร่ือง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คร้ังท่ี ๒

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้โอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คร้ังท่ี ๒ โดยนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงพิจารณาอนุมัติ 
เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณชององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ และข้อ ๓๒ เทศบาลตำบลโนนสูง จึงประกาศการโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คร้ังท่ี ๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ร•'๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอมร่ืวัตน ปานเจริญศักด๋ึ) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565^ นุ ~ นุ 1 0 4̂ 1]. 2564อนุมตเมอวันท......*..^.เศอน......':.:............พ.ศ................
เทศบาลตำบลโนนสูง อำ๓ อโนนสูง จังหวัดนครราชสิมา 

โอนครั้งท่ี 2

แผนงาน งาน โครงการ/ ^ 0!  งบประมาณ งบ ประ๓ ทรายจ่าย ทอนมตตาม 0, 1 -รายการ 0, 0̂  (คงเหลอ)ก่อนโอน เทศบณณัติ

----— —
(+/-) จำนวน 

เงินท่ีโอน
งบประมาณ คำซี้แจงการโอน 

หลังโอน เงินงบประมาณรายจ่าย
1

แผนงานการ งานบริหารท่ัวไป 
รักษาความ?เงบ เก่ียวกับการรักษา 
ภายใน ความสงบภายใน

งบบุคลากร เงินเดือนข้าราซการ หรือ 
พนักงานส่วนท้องถ่ิน 393,600.00 393,600.00 48,000.00 (-) 345,600.00 มีงบประมาณคงเหลือ 

สามารถโอนลดได้

แผนงานการ 0,0, งานบองกันและ รักษาความสงบ0, บรรเทาสาธารณกัย ภายเน
งบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้าน 0.00 48,000.00 (+) 48,000.00 ไม่ได้งบประมาณเพ่ือการน้ี 

ไว้ โอนต้ังจ่ายรายการใหม่

แผนงานการ งานบริหารท่ัวไป 
รักษาความสงบ เก่ียวกับการรักษา 
ภาย1น ความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วน 
ท้องถิ่น

393,600.00 345,600.00 100,000.00 (-) 245,600.00 มีงบประมาณคงเหลือ 
สามารถโอนลดได้

แผนงานการ 0. 0,0, งานของกันและ รักษาความสงบ, บรรเทาสาธารณภัย ภาย๒
งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทนการ 
ปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราซการ

50,000.00 9,020.00 100,000.00 (+) 109,020.00 งบประมาณต้ังไว้ไม่ 
เพียงพอแก่การเบิกจ่าย

แผนงาน งานศูนย์บริการ 
สาธารณสุข สาธารณสุข งบดำเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ

โครงการพัฒนา 
ศักยภาพนัก 
จัดการสุขภาพ 
ชุมซน

300,000.00 300,000.00 280,000.00 (-) 20,000.00 มีงบประมาณคงเหลือ 
สามารถโอนลดได้

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย 1,000,000.00 145,270.00 280,000.00 (+) 425,270.00 งบประมาณต้ังไว้ไม่ 
เพียงพอแก่การเบิกจ่าย ,
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แผนงาน งาน งบ

■ -.- 7 " 1.... " ' “[7..... "........................-  งบประมาณ 1 โครงการ/ ^ ^ประ๓ทรายจ่าย ทอนมติตาม รายการ ญ ^เทศบณณต

.งบประมาณ ( + /-) จำนวน งบประมาณ คำซีแจงการโอน 
(คงเหลือ)ก่อนโอน เงินท่ีโอน หลังโอน เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งานศูนย์บริการ 
สาธารณสุข สาธารณสุข ง'บดำเนินงาน

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ 
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายงบ 
รายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการสุขภาพ 
ในโรงเรียน 50,000.00 50,000.00 40,000.00 (-) /  10,000.00 มีงบประมาณคงเหลือ 

สามารถโอนลดได้

แผนงานงบกลาง งบกลาง ง'ขกลาง เงินสำรองจ่าย 1,000,000.00 425,270.00 40,000.00 (+) 465,270.00 งบประมาณต้ังไว้ไม่ 
เพียงพอแก่การเบิกจ่าย

แผนงาน งานศูนย์บริการ 
สาธารณสุข สาธารณสุข งบดำเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ

โครงการให้ 
ความรู้บิองกัน 
และช่วยเหลือเด็ก 
จมน้ํา

90,000.00 90,000.00 70,000.00 (-) { 20,000.00 มีงบประมาณคงเหลือ 
เพียงพอสามารถโอนลดได้

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย 1,000,000.00 465,270.00 70,000.00 (+) 535,270.00 งบประมาณต้ังไว้ไม่ 
เพียงพอแก่การเบิกจ่าย

แผนงานเคหะ งาบกำจัดขยะมูล 
และขุมซน ฝอยและสิงปฏิกูล งบดำเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
การปฏิบัติราชการท่ีไม่ 
เข้าลักษณะรายจ่ายงบ 
รายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริม 
การจัดการขยะมูล 
ฝอยชุมซน

250,000.00 250,000.00 230,000.00 (-) 20,000.00 มีงบประมาณคงเหลือ 
สามารถโอนลดได้

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย 1,000,000.00 535,270.00 230,000.00 (+) 765,270.00 งบประมาณต้ังไว้ไม่ 
เพียงพอแก่การเบิกจ่าย

^ จ ^ '0 ^

(นางสุวรร;'น๊ ปานเจริญสักด)
^ วิชาการเงินและนัญฃ‘ซำบกญก'11,
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1.หัวหน้าหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล, กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม เจ้าของงบประมาณที่ฃอโอนเพิ่ม/โอนลด
(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ฃอโอนเพิ่ม/โอนลด) ไมใด้ตั้งงบประมาณเพื่อการนึ๋ไว้, งบประมาณตั้งไว้โม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย /  มีงบประมาณคงเหลือสามารถโอนลดได้ 
การโอนครั้งนี้เป็นอำนาจของ ผูบ้ริหาร ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 26

(ลงซ่ือ)
(นายฟ.ระม^ ปองแกา)
วิชาชีพขำนาญการ รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
วันที.่.............. เดือน..................................พ.ศ........

(ลงซ่ือ)

วันท่ี

(นางสาวนัฐวดี จงกลกลาง) 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล- 1 5 ห.ย 2564เดือน:...ไไ. 1....:...ะ :...โ:.::'พ.ศ

2.หัวหนัาหน่วยงานคลัง
ความเหน็ ........ !.^ \|.3 น ี0้ ^ !ไ -4 ..^โ). .© น\

1

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ 0 - —. 
ความเห ็น....... . ^ ^ ^ ^ ! . ^ . . . .

4. การอนุมัติ
ความเห ็น.... : . 0 ^ ส ิ* .

0ลงช?!) ............................... *ร โ ................... ......... .

(นางเกวลิน อุ่นเจริญ)

วันท่ี.... ผ้อำนวยการกองคลัง
-  ”1  5 พ.ย. 2564 ...... เดือน” ......... ....บี.....™.โ..พ.ศ................

(ลงซ่ือ) ...
(นายณัฐพล ตะเภาน้อย)

วันท่ี.... ป ล ัด เท ศ บ าล ,
- 1  6 พ.ย. 2564..... เดอ 'น .บ.ี.... ..บี........บี........พ.ศ................

(ลงซ่ือ) ..- ......./ 2 / .........
บี'น้ี 1,.*  (นายอมรรัตนั ปานเจริญศกดี)

วันท่ี.... นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง 
..... เสือ!.™...™:™..™......... พ.ศ................


