
                                                      
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 26 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
*************************************** 

ด้วย เทศบาลต าบลศรีวิชัย มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ือน าไปตั้งจ่ายในรายการที่ไม่ได้
ตั้งงบประมาณไว้ และในรายการที่งบประมาณคงเหลือไม่เพียงพอส าหรับการเบิกจ่าย จึงโอนงบประมาณรายจ่าย 
ดังรายการต่อไปนี้ 

โอนลด 
1.แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  2,354,940.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 314,235.- บาท 
โอนลด  จ านวน  6,500.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  307,735.-  บาท 
 
2.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
หมวด       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน 2,052,960.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 446,026.- บาท 
โอนลด  จ านวน  84,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  362,026.-  บาท 

3.แผนงาน สาธารณสุข 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
หมวด       เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน 1,424,520.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 376,469.- บาท 
โอนลด  จ านวน  74,070.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  302,399.-  บาท 

     รวมโอนลดงบประมาณ จ านวน 3 รายการ จ านวน 164,570.-บาท (-หนึ่งแสนหกหม่ืนสี่พัน
ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) 

  โอนเพิ่ม  
1.แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด       ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุการเกษตร 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน 10,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ   0.- บาท 
โอนเพ่ิม  จ านวน  7,070.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  7,070.-  บาท 
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2.แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด       ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน 20,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ   0.- บาท 
โอนเพ่ิม  จ านวน  40,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  40,000.-  บาท 

3.แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด       ค่าสาธารณูปโภค 
ประเภท  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  80,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ  8,128.10 บาท 
โอนเพ่ิม  จ านวน  6,500.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  14,628.10  บาท 

4.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
หมวด       ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน 20,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 12,200.- บาท 
โอนเพ่ิม  จ านวน  9,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  21,200.-  บาท 

5.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
หมวด       ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน 150,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ   0.- บาท 
โอนเพ่ิม  จ านวน  35,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน  35,000.-  บาท 

6.แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวด  ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน 250,000.- บาท ขณะนี้คงเหลือ 42,287.- บาท 
โอนเพิ่ม  จ านวน 20,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 62,287.- บาท 

7.แผนงาน สาธารณสุข 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
หมวด  ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณตั้งไว้  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โอนเพิ่ม  จ านวน 47,000.- บาท งบคงเหลือหลังโอน 47,000.- บาท 

//รวมโอนเพ่ิมงบประมาณ… 
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     รวมโอนเพิ่มงบประมาณ จ านวน 7 รายการ จ านวน 164,570.-บาท (-หนึ่งแสนหกพันสี่ร้อย
ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-) 

การโอนเงินงบประมาณครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 ข้อ 26 เป็นอ านาจอนุมัติของ
ผู้บริหารท้องถิ่น และซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีวิชัยได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามรายการดังกล่าว
ข้างต้น ในการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 21/2562 ลงวันที่ 29 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 และอาศัย
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 32 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน กันยายน  พ.ศ.2562 
      
 

ลงชื่อ 
      (นายสมยศ กันทะวัง) 

          นายกเทศมนตรีต าบลศรีวิชัย     


