
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 7

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

8)โครงการ
จัดกิจกรรม
เฉลิมพระ
เกียรติของ
พระบาท
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
และสมเด็จ
พระนาง
เจ้าฯพระ
บรมราชินี

30,000.00 30,000.00 30,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564  14:03:21 หน้า : 1/9



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 7

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

งานกิจการ
ประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

1)ค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
สําหรับ
กิจการ
ประปา

90,000.00 4,554.00 30,000.00 (+) 34,554.00

ผู้อํานวยการกองช่างขอโอน
งบประมาณเพิ่ม เนื่องจากงบ
ประมาณตั้งไว้ไม่พอจ่าย ใน
การโอนเงินงบประมาณราย
จ่ายในหมวดค่าที่ดิน และสิ่ง
ก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27  
/ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สําหรับกิจการประปา 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
อบต.นาใต้ เช่นเครื่อง สูบนํ้า 
ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้าที่ 118 
ลําดับที่ 6)

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

1)ค่าใช้จ่าย
ในการเดิน
ทางไป
ราชการ

70,000.00 67,760.00 40,000.00 (-) 27,760.00

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564  14:03:21 หน้า : 2/9



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 7

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

งานกิจการ
ประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

1)ค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
สําหรับ
กิจการ
ประปา

90,000.00 34,554.00 40,000.00 (+) 74,554.00

ผู้อํานวยการกองช่างขอโอน
งบประมาณเพิ่ม เนื่องจากงบ
ประมาณตั้งไว้ไม่พอจ่าย ใน
การโอนเงินงบประมาณราย
จ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ
.ศ. 2543 ข้อ 27 / เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับ
กิจการประปา ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.นาใต้ 
เช่นเครื่อง สูบนํ้า ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 
118 ลําดับที่ 6)

แผนงานการ
พาณิชย์

งานกิจการ
ประปา งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

1)ค่าใช้จ่าย
ในการเดิน
ทางไป
ราชการ

35,000.00 35,000.00 30,000.00 (-) 5,000.00

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564  14:03:21 หน้า : 3/9



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 7

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

งานกิจการ
ประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

1)ค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
สําหรับ
กิจการ
ประปา

90,000.00 74,554.00 30,000.00 (+) 104,554.00

ผู้อํานวยการกองช่างขอโอน
งบประมาณเพิ่ม เนื่องจากงบ
ประมาณตั้งไว้ไม่พอจ่าย ใน
การโอนเงินงบประมาณราย
จ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ
.ศ. 2543 ข้อ 27 / เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับ
กิจการประปา ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.นาใต้ 
เช่นเครื่อง สูบนํ้า ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 
118 ลําดับที่ 6)

แผนงานการ
เกษตร

งานส่งเสริมการ
เกษตร งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

3)โครงการ
อนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช

30,000.00 30,000.00 28,900.00 (-) 1,100.00

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564  14:03:21 หน้า : 4/9



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 7

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

งานกิจการ
ประปา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการ
ขยายเขต
ระบบ
ประปาซอย
ศรีฤทธิ์ หมู่
ที่ 3

0.00 28,900.00 (+) 28,900.00

ผู้อํานวยการกองช่างขอโอน
ตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจาก
งบประมาณไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ 
ในการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 
/ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขต
ระบบประปาซอยศรีฤทธิ์ หมู่
ที่ 3 โดยทําการขยายเขต
ประปาวางท่อ PVC ชั้น 8.5 
ปลายบาน  เส้นผ่าศูนย์กลาง 
๒ นิ้ว ยาว 250 เมตร ราย
ละเอียดรูปแบบตามที่ อบต
.นาใต้กําหนด งบประมาณ 
28,900 บาท (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 74 ข้อ 9) 

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

36,500.00 6,700.00 6,000.00 (-) 700.00

วันที่พิมพ์ : 5/1/2564  14:03:21 หน้า : 5/9



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 7

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิด
บานเลื่อน
กระจก

0.00 6,000.00 (+) 6,000.00

หัวหน้าสํานักปลัดขอโอนตั้ง
จ่ายรายการใหม่ เนื่องจากงบ
ประมาณไม่ได้ตั้งไว้ ในการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ
.ศ. 2543 ข้อ 27 / เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 
จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 6,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะขนาด 
กว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 
40x148x87 ซม. เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

แผนงานการ
พาณิชย์

งานกิจการ
ประปา งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

39,900.00 12,900.00 12,000.00 (-) 900.00
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 7

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิด
บานเลื่อน
กระจก

0.00 12,000.00 (+) 12,000.00

หัวหน้าสํานักปลัดขอโอนตั้ง
จ่ายรายการใหม่ เนื่องจากงบ
ประมาณไม่ได้ตั้งไว้ ในการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ
.ศ. 2543 ข้อ 27 / เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 
จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 6,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะขนาด 
กว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 
40x148x87 ซม. เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
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1.หัวหน้าหน่วยงาน................................................................................  เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม

(ใส่เหตุผลความจําเป็นที่ขอโอนเพิ่ม) ............................................................................................................................................................... 

 ตามระเบียบ..............................................................................................ข้อ.............................................................................................

(ลงชื่อ) .....................................................................

(...................................................................)

ตําแหน่ง ....................................................................

วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............

ความเห็น ...............................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ) .....................................................................

(...................................................................)

ตําแหน่ง ....................................................................

วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น ...............................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

(ลงชื่อ) .....................................................................

(...................................................................)

ตําแหน่ง ....................................................................

วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............
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4.1  ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น ...............................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

4. การอนุมัติ

(ลงชื่อ) .....................................................................

(...................................................................)

ตําแหน่ง ....................................................................

วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............

4.2   สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย............... ครั้งที่ ............... เมื่อวันที่ .................... เดือน ................................ พ.ศ. .............

หรือผู้มีอํานาจได้อนุมัติแล้ววันที่ ...........................................เดือน .....................................................พ.ศ. .......................

ตามหนังสือ ................................................................................ (ถ้ามี)
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