
 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั 
เรือ่ง    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66  ครัง้ที ่ 2 

 
 
                 อาศัยอ านาจตามข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ 38 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕63  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว  ให้
ประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน   
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 
 

                 ดังนั้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕63  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  จึงขอประกาศ เรื่อง การ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ครั้งที่  2  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน   สามารถ
เข้าตรวจดูรายละเอียด ได้ที่  www.banwang.go.th 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕65 

 
 
       

 ( นายลัด  นวนกลางดอน ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
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วนัทีพ่มิพ์ : 24/11/2565  14:13:22

หน้า : 1/1

บญัชีโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมตัเิมือ่วนัที.่......28......เดอืน...พฤศจกิายน....พ.ศ...2565.....

องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั  อ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสมีา

โอนคร ัง้ที ่2

แผนงาน งาน

งบ/

เงนิดือน/

ค่า.../

รายจ่ายอื่น

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/

รายการ

งบประมาณ

ทีอ่นุมตัติาม

ข้อบญัญตัิ

งบประมาณ(คงเหลือ)

ก่อนโอน

(+/-) จ านวน

เงนิทีโ่อน

งบประมาณ

หลงัโอน

ค าช้ีแจงการโอน

เงนิงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

การศกึษา

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร เงนิเดอืนขา้ราชการ

 หรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่

559,000.00 556,727.74 17,000.00 539,727.74

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป งบลงทุน ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ส าหรบังานส านกังาน 

(จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว)

0.00 17,000.00 17,000.00 เนื่องจากมีความจ าเป็น

ทีจ่ะตอ้งด าเนินการ แต่

ไมไ่ดต้ ัง้งบประมาณไว้

แผนงาน

การศกึษา

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร เงนิเดอืนขา้ราชการ

 หรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่

559,000.00 539,727.74 27,900.00 511,827.74

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป งบลงทุน ครุภณัฑ์โฆษณา

และเผยแพร่

เครือ่งมลัตมิีเดยี

โปรเจคเตอร์ ระดบั 

XGA ขนาด 3,500 

ANSI Lumens

0.00 27,900.00 27,900.00 เนื่องจากมีความจ าเป็น

ทีจ่ะตอ้งด าเนินการ แต่

ไมไ่ดต้ ัง้งบประมาณไว้

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป

แผนงาน

การศกึษา

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร เงนิเดอืนขา้ราชการ

 หรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่

491,827.74

ครุภณัฑ์ส านกังาน โตะ๊ท างาน ขนาด 5 ฟุต 0.00 20,000.00

559,000.00 511,827.74 20,000.00

20,000.00 เนื่องจากมีความเป็นที่

จะตอ้งด าเนินการ แต่

ไมไ่ดต้ ัง้งบประมาณไว้ /

 เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซ้ือ

โตะ๊ท างาน ขนาด 5 ฟุต 

จ านวน 2 ตวั ๆ ละ 

10,000 บาท รวมเป็น

เงนิ 20,000 บาท

งบลงทุน
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(+)

(-)

(+)

แผนงาน

การศกึษา

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร เงนิเดอืนขา้ราชการ

 หรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่

559,000.00 491,827.74 30,000.00 461,827.74

แผนงาน

อตุสาหกรรม

และการโยธา

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรม

และการโยธา

งบลงทุน ครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์หรือ

อเิล็กทรอนิกส์

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ส าหรบังานประมวลผล 

แบบที ่2 (จอแสดงภาพ

ขนาดไมน้่อยกว่า 19 

นิ้ว)

559,000.00 461,827.74 10,000.00

เนื่องจากมีความเป็นที่

จะตอ้งด าเนินการ แต่

ไมไ่ดต้ ัง้งบประมาณไว้

0.00 30,000.00 30,000.00

0.00 10,000.00

แผนงาน

การศกึษา

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร เงนิเดอืนขา้ราชการ

 หรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่

งบประมาณ

ทีอ่นุมตัติาม

ข้อบญัญตัิ

งบประมาณ(คงเหลือ)

ก่อนโอน

451,827.74

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสงัคม

สงเคราะห์

งบลงทุน ครุภณัฑ์ส านกังาน โตะ๊ท างาน ขนาด 5 ฟุต

(+/-) จ านวน

เงนิทีโ่อน

งบประมาณ

หลงัโอน

ค าช้ีแจงการโอน

เงนิงบประมาณรายจ่าย

10,000.00 เนื่องจากมีความเป็นที่

จะตอ้งด าเนินการ แต่

ไมไ่ดต้ ัง้งบประมาณไว้ /

 เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซ้ือ

โตะ๊ท างาน ขนาด 5 ฟุต 

จ านวน 1 ตวั ๆ ละ 

10,000 บาท

แผนงาน งาน

งบ/

เงนิดือน/

ค่า.../

รายจ่ายอื่น

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/

รายการ


