
                                                      
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
*************************************** 

ด้วย เทศบาลต าบลศรีวิชัย มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณในส่วนของส านักปลัดเทศบาล  
กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาลต าบลศรีวิชัยได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 และมีการเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วน ปัจจุบันงบประมาณ
คงเหลือไม่เพียงพอ และมีบางรายการไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่าย 
ตามรายการดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  โอนเพิ่ม  
  ส านักปลัดเทศบาล 
  1.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  หมวด  ค่าตอบแทน 
  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  งบประมาณตั้งไว้  จ านวน 50,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ  3,100.- บาท 
  โอนเพิ่ม  จ านวน  19,800.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 22,900.- บาท 

  2.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  หมวด  ค่าวัสดุ 
  ประเภท  วัสดุเครื่องแต่งกาย 
  งบประมาณตั้งไว้  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  โอนเพิ่ม  จ านวน  -   บาท งบคงเหลือหลังโอน 12,000.- บาท 
  รวมโอนเพ่ิม 2 รายการ งบประมาณ 31,800.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

กองสวัสดิการสังคม 
1.แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 หมวด       ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
รายการ  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม OTOP นวัตวิถี 
งบประมาณตั้งไว้  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โอนเพ่ิม  จ านวน  13,100.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  13,100.- บาท 
รวมโอนเพ่ิม 1 รายการ งบประมาณ 13,100.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

//กองสาธารณสุข... 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.แผนงาน สาธารณสุข 
งาน  โรงพยาบาล 
หมวด  ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
งบประมาณตั้งไว้  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โอนเพ่ิม  จ านวน  128,130.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  128,130.- บาท 
รวมโอนเพ่ิม 1 รายการ งบประมาณ 128,130.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย

สามสิบบาทถ้วน-) 
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 4 รายการ งบประมาณ 173,030.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสามพัน

สามสิบบาทถ้วน) 

โอนลด 
ส านักปลัดเทศบาล 
1.แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด       ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 20,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 20,000.- บาท 
โอนลด  จ านวน 19,800.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  200.- บาท 
รวมโอนลด 1 รายการ งบประมาณ 19,800.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

กองสวัสดิการสังคม 
1.แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน  ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
รายการ  โครงการวันสตรีสากล 
งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  30,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 30,000.- บาท 
โอนลด  จ านวน  13,100.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  16,900.- บาท 

2.แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
งาน  สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  โครงการงานวันผู้สูงอายุ 
งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 78,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 78,000.- บาท 
โอนลด  จ านวน 2,530.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 75,470.- บาท 

                    รวมโอนลดจ านวน 2 รายการ จ านวน 15,630.-บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน-) 
  //กองสาธารณสุข... 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1.แผนงาน สาธารณสุข 
  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
  หมวด  ค่าวัสดุ 
  ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
  งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 137,600.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 137,600.- บาท 
  โอนลด  จ านวน  137,600.- บาท งบคงเหลือหลังโอน   -   บาท 
         รวมโอนลด 1 รายการ จ านวน 137,630.-บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
  รวมโอนลดทั้งสิ้น 4 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 173,030.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสามพัน
สามสิบบาทถ้วน) 

การโอนเงินงบประมาณครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 26 เป็นอ านาจอนุมัติ  
ของผู้บริหารท้องถิ่น และซึ่งผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีวิชัยได้มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามรายการ
ดังกล่าวข้างต้น ในการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2563 ลงวันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 และ
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 32 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  26  เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  

 

        ลงชื่อ 
       (นายสมยศ กันทะวัง) 

                   นายกเทศมนตรีต าบลศรีวิชัย    


