
                                                      
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 16 

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

เนื่องด้วย เทศบาลต าบลศรีวิชัยมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณในส่วนของส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง และกองการศึกษา ซึ่งเทศบาลต าบลศรีวิชัยได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 และมีการเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วน ปัจจุบันงบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอ และมี 
บางรายการไม่ได้ตั้งงบประมาณส าหรับด าเนินการไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่าย 
ตามรายการดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  โอนเพิ่ม  
  ส านักปลัดเทศบาล 
  1.แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
  งาน  บริหารทั่วไป 
  หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  รายการ  ค่าจ้างเหมาบริการ 
  งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 557,206.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 227,505.25 บาท 
  โอนเพิ่ม  จ านวน 240,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 467,505.25 บาท 
 

  2.แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
  งาน  บริหารทั่วไป 
  หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
  รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 20,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 4,010.- บาท 
  โอนเพิ่ม  จ านวน 19,800.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 23,810.- บาท 
 

  3.แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
  งาน  บริหารทั่วไป 
  หมวด  ค่าวัสดุ 
  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
  งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  5,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 3,090.- บาท 
  โอนเพิ่ม  จ านวน 50,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 53,090.- บาท 
 

  4.แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  รายการ  ค่าจ้างเหมาบริการ 
  งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 437,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 99,165.10 บาท 
  โอนเพิ่ม  จ านวน 200,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 299,165.10 บาท  
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5.แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
  รายการ  โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  งบประมาณตั้งไว้   ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
  โอนเพิ่ม  จ านวน 15,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  15,000.- บาท  

6.แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
  รายการ  โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัย 
  งบประมาณตั้งไว้   ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
  โอนเพิ่ม  จ านวน 35,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  35,000.- บาท  

  7.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
  หมวด  ค่าวัสดุ 
  ประเภท  วัสดุก่อสร้าง 
  งบประมาณตั้งไว้ จ านวน  20,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 20,000.- บาท 
  โอนเพิ่ม  จ านวน  112,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 132,000.- บาท 

  8.แผนงาน การเกษตร 
  งาน  ส่งเสริมการเกษตร 
  หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  รายการ  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  10,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ  10,000.- บาท 
  โอนเพิ่ม  จ านวน  100,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 110,000.- บาท 

  9.แผนงาน การเกษตร 
  งาน  ส่งเสริมการเกษตร 
  หมวด  ค่าวัสดุ 
  ประเภท  วัสดุการเกษตร 
  งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  10,000.- บาท  ขณะนี้คงเหลือ  10,000.- บาท 
  โอนเพิ่ม  จ านวน  100,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 110,000.- บาท 
         รวมโอนเพ่ิม 9 รายการ งบประมาณ 871,800.-บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

//กองคลัง... 
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  กองคลัง 

1.แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
 หมวด       ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ  ค่าจ้างเหมาบริการ 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  384,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ  81,447.- บาท 
โอนเพ่ิม  จ านวน  100,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  181,447.- บาท 
 

2.แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด  ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุส านักงาน 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  30,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ  8,653.10 บาท 
โอนเพ่ิม  จ านวน  30,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  38,653.10 บาท 
 

3.แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด  ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  20,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ  0  บาท 
โอนเพ่ิม  จ านวน  60,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  60,000.- บาท 
 

4.แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด  ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุส านักงาน 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  50,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ  85,082.- บาท 
โอนเพ่ิม  จ านวน  200,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  285,082.- บาท 
 

5.แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด  ค่าสาธารณูปโภค 
ประเภท  ค่าไฟฟ้า 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  100,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ   152,992.48 บาท 
โอนเพ่ิม  จ านวน  120,900.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  273,892.48 บาท 

  รวมโอนเพ่ิม 5 รายการ งบประมาณ 519,000.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
กองช่าง 

  1.แผนงาน เคหะและชุมชน 
  งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  หมวด  ค่าใช้สอย 
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 

//รายการ ค่าจ้างเหมาบริการ... 
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  รายการ  ค่าจ้างเหมาบริการ 
  งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  266,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ  112,276.55 บาท 
  โอนเพิ่ม  จ านวน  18,223.45 บาท งบคงเหลือหลังโอน 130,500.- บาท 
  รวมโอนเพ่ิม 1 รายการ งบประมาณ 18,223.45 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบสามบาทสี่

สิบห้าสตางค์) 

กองการศึกษา 
1.แผนงาน การศึกษา 
งาน  ระดับมัธยมศึกษา 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
รายการ  โครงการส่งเสริมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 
งบประมาณตั้งไว้   ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โอนเพิ่ม  จ านวน  30,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 30,000.- บาท 

2.แผนงาน การศึกษา 
งาน  ระดับมัธยมศึกษา 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
รายการ  โครงการเยาวชนอนุรักษ์ขนมไทยโบราณ 
งบประมาณตั้งไว้   ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โอนเพิ่ม  จ านวน  20,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 20,000.- บาท 

3.แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน  วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
รายการ  โครงการพัฒนาต าบลศรีวิชัยเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน 10,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ  10,000.- บาท 
โอนเพิ่ม  จ านวน  50,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 60,000.- บาท 

4.แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน  วิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
หมวด  ค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
รายการ  โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน 10,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ  10,000.- บาท 
โอนเพิ่ม  จ านวน  100,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  100,000.- บาท 
รวมโอนเพ่ิม 4 รายการ งบประมาณ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 19 รายการ งบประมาณ 1,600,923.45 บาท (-หนึ่งล้านหกแสนเก้าร้อย

ยี่สิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์-) 
//โอนลด... 
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โอนลด 
กองช่าง 
1.แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  ไฟฟ้าถนน 
หมวด       ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 (แม่จ๋องใต้) 
งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 484,600.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 484,600.- บาท 
โอนลด  จ านวน 470,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  14,600.- บาท 

2.แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  ไฟฟ้าถนน 
หมวด       ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่อีไฮ หมู่ที่ 2 
งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 320,100.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 320,100.- บาท 
โอนลด  จ านวน  320,023.45 บาท งบคงเหลือหลังโอน  76.55.- บาท 

3.แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  ไฟฟ้าถนน 
หมวด       ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 
งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 810,900.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 810,900.- บาท 
โอนลด  จ านวน  810,900.- บาท งบคงเหลือหลังโอน   0.-   บาท 

               รวมโอนลดทั้งสิ้น จ านวน 3 รายการ จ านวน 1,600,923.45 บาท (-หนึ่งล้านหกแสนเก้าร้อย
ยี่สิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์-) 

การโอนเงินงบประมาณครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 2 7 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ได้มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามรายการ
ดังกล่าวข้างต้น ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
และอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 32 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  

 

        ลงชื่อ 
       (นายสมยศ กันทะวัง) 

                   นายกเทศมนตรีต าบลศรีวิชัย    


