
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลก าพวน 
เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 

*************************** 
  ด้วยเทศบาลต าบลก าพวน  ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 
5 เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่พอจ่าย  โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 26 รายละเอียดดังนี้ 

1. โอนลดงบประมาณ จ านวน  300,000 บาท แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร 

ทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 2,800,000 
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  772,680  บาท  คงเหลืองบประมาณ 2,027,320 บาท ขอโอนลด จ านวน 
300,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน  1,727,320 บาท  

โอนเพิ่มงบประมาณ จ านวน  300,000 บาท แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร 

ทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 297,000 บาท เบิกจ่ายไป
แล้ว 284,465.55 บาท คงเหลืองบประมาณ 12,534.45 บาท ขอโอนเพ่ิม จ านวน 300,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม  จ านวน  312,534.45 บาท  

2. โอนลดงบประมาณ จ านวน  200,000 บาท แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร 

ทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 2,800,000 
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  1,072,680  บาท  คงเหลืองบประมาณ 1,727,320 บาท ขอโอนลด จ านวน 
200,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน  1,527,320 บาท  

โอนเพิ่มงบประมาณ จ านวน  200,000 บาท แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร 

ทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท เบิกจ่ายไป
แล้ว 40,520 บาท คงเหลืองบประมาณ 159,480 บาท ขอโอนเพิ่ม จ านวน 200,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเพิ่ม  จ านวน  359,480 บาท  

3. โอนลดงบประมาณ จ านวน  60,000 บาท แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร 

ทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 2,800,000 
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  1,272,680  บาท  คงเหลืองบประมาณ 1,527,320 บาท ขอโอนลด จ านวน 
60,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน  1,467,320 บาท  

โอนเพิ่มงบประมาณ จ านวน  60,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน 

การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณตั้งไว้ - บาท เบิกจ่ายไปแล้ว -  บาท คงเหลืองบประมาณ -  บาท ขอ
โอนเพิ่ม จ านวน 60,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  จ านวน  60,000 บาท  
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4. โอนลดงบประมาณ จ านวน 170,000 บาท แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร 

ทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 2,800,000 
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  1,332,680  บาท  คงเหลืองบประมาณ 1,467,320 บาท ขอโอนลด จ านวน 
170,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน  1,297,320 บาท  

  โอนเพิ่มงบประมาณ จ านวน  170,000 บาท แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร 

ทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการอบรมให้ความรู้และสนับสนุนกิจกรรมป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ าทุกชนิด งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้ว 1,960 บาท คงเหลืองบประมาณ 
28,040 บาท ขอโอนเพ่ิม จ านวน 170,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม  จ านวน  198,040 
บาท  

5. โอนลดงบประมาณ จ านวน  50,000 บาท แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร 

ทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 2,800,000 
บาท เบิกจ่ายไปแล้ว  1,502,680  บาท  คงเหลืองบประมาณ 1,297,320 บาท ขอโอนลด จ านวน 
50,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  จ านวน  1,247,320 บาท  

โอนเพิ่มงบประมาณ จ านวน  50,000 บาท เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน 

สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งบประมาณตั้งไว้ - บาท เบิกจ่ายไปแล้ว -  บาท คงเหลืองบประมาณ -  บาท ขอ
โอนเพิ่ม จ านวน 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเพิ่ม  จ านวน  50,000 บาท  

 ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.  2543 ข้อ 32  เทศบาลต าบลก า
พวน จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป 
         

  ประกาศ  ณ  วันที่  16   เมษายน    พ.ศ. 2563 
 
 
 

            (นายวรากร   กิจการ)   
                นายกเทศมนตรีต าบลก าพวน 

 
 

 


