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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
โอนครั้งที่ 1

แผนงาน

งาน

งบ/
เงินดือน/
คา.../
รายจายอื่น

แผนงานบริหาร
งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร
งานทั่วไป

ประเภทรายจาย

โครงการ/
รายการ

คาตอบแทนประธาน
สภา/รองประธาน
สภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
แผนงานบริหาร
การปฏิบัติราชการที่ คาใช้จายในการ
งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน
งานทั่วไป
ไมเข้าลักษณะรายจาย เลือกตัง้
งบรายจายอื่น ๆ

แผนงานบริหาร
งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร
งานทั่วไป

คาตอบแทนประธาน
สภา/รองประธาน
สภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
แผนงานบริหาร
การปฏิบัติราชการที่
งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน
งานทั่วไป
ไมเข้าลักษณะรายจาย
งบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึก
อบรมกรรมการ
ประจาหนวย
เลือกตั้ง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ งานกอสร้าง
การโยธา

โครงการกอสร้าง
รางระบายน้า ค
.ส.ล. หมูที่ 6
เลียบถนนสาย
บางขุนไทร-ปาก
ทะเล

งบลงทุน

คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

แผนงานบริหาร
คาตอบแทนการปฏิบัติ
งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน
งานทั่วไป
งานนอกเวลาราชการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)กอนโอน

(+/-) จานวน
เงินที่โอน

1,108,800.00

1,108,800.00

5,000.00 (-)

5,000.00

4,750.00

5,000.00 (+)

1,108,800.00

1,103,800.00

5,000.00 (-)

5,000.00

5,000.00

5,000.00 (+)

1,103,000.00

1,103,000.00

50,000.00 (-)

5,000.00

5,000.00

50,000.00 (+)

งบประมาณ
หลังโอน

คาชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจาย

1,103,800.00

เนื่องจากงบประมาณเดิม
9,750.00 มีไมเพียงพอตอการเบิก
จาย

1,098,800.00

เนื่องจากงบประมาณเดิม
10,000.00 มีไมเพียงพอตอการเบิก
จาย

1,053,000.00

เนื่องจากงบประมาณเดิม
55,000.00 มีไมเพียงพอตอการเบิก
จาย
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
โอนครั้งที่ 1

แผนงาน

งาน

งบ/
เงินดือน/
คา.../
รายจายอื่น

ประเภทรายจาย

โครงการ/
รายการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ งานกอสร้าง
การโยธา

งบลงทุน

คากอสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง
รางระบายน้า ค
.ส.ล. หมูที่ 6
เลียบถนนสาย
บางขุนไทร-ปาก
ทะเล

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ งานกอสร้าง
การโยธา

งบดาเนินงาน

รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ งานกอสร้าง
การโยธา
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ งานกอสร้าง
การโยธา
แผนงาน
อุตสาหกรรมและ งานกอสร้าง
การโยธา

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)กอนโอน

(+/-) จานวน
เงินที่โอน

1,103,000.00

1,053,000.00 1,053,000.00 (-)

คาจ้าง
เหมาบริการ
บุคคลภายนอก

300,000.00

300,000.00 1,053,000.00 (+)

งบลงทุน

คาปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง

โครงการปรับ
ปรุงเสริมถนน ค
.ส.ล. หมูที่ 8
สายกลางหมูบ้าน

390,000.00

390,000.00

147,000.00 (-)

งบดาเนินงาน

รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

คาจ้าง
เหมาบริการ
บุคคลภายนอก

300,000.00

1,353,000.00

147,000.00 (+)

งบลงทุน

คาปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง

โครงการปรับ
ปรุงเสริมถนน ค
.ส.ล. หมูที่ 8
สายกลางหมูบ้าน

390,000.00

243,000.00

30,000.00 (-)

งบประมาณ
หลังโอน

คาชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจาย

0.00

เนื่องจากงบประมาณเดิม
1,353,000.00 มีไมเพียงพอตอการเบิก
จาย
243,000.00
เนื่องจากงบประมาณเดิม
1,500,000.00 มีไมเพียงพอตอการเบิก
จาย
213,000.00

วันที่พิมพ : 26/10/2565 14:43:32

หน้า : 3/7

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
โอนครั้งที่ 1

แผนงาน

งาน

งบ/
เงินดือน/
คา.../
รายจายอื่น

ประเภทรายจาย

โครงการ/
รายการ

แผนงานบริหาร
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
งานทั่วไป

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่อง
หรืออิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ งานกอสร้าง
การโยธา

งบลงทุน

คาปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ งานกอสร้าง
การโยธา

งบดาเนินงาน

คาบารุงรักษาและ
ซอมแซม

งบลงทุน

คาปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ งานกอสร้าง
การโยธา

โครงการปรับ
ปรุงเสริมถนน ค
.ส.ล. หมูที่ 8
สายกลางหมูบ้าน

โครงการปรับ
ปรุงเสริมถนน ค
.ส.ล. หมูที่ 8
สายกลางหมูบ้าน

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)กอนโอน

(+/-) จานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คาชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจาย

เนื่องจากงบประมาณเดิม
ไมได้ตั้งไว้ / เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง ตั้งตาม
30,000.00
เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร กระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

0.00

30,000.00 (+)

390,000.00

213,000.00

51,600.00 (-)

161,400.00

200,000.00

200,000.00

51,600.00 (+)

เนื่องจากงบประมาณเดิม
251,600.00 มีไมเพียงพอตอการเบิก
จาย

390,000.00

161,400.00

8,900.00 (-)

152,500.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
โอนครั้งที่ 1

แผนงาน

งาน

งบ/
เงินดือน/
คา.../
รายจายอื่น

ประเภทรายจาย

โครงการ/
รายการ

งานบริหารทั่วไป
แผนงาน
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
งบลงทุน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
การโยธา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ
หรืออิเล็กทรอนิกส
Laser Printer

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ งานกอสร้าง
การโยธา

คาปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง

งบลงทุน

โครงการปรับ
ปรุงเสริมถนน ค
.ส.ล. หมูที่ 8
สายกลางหมูบ้าน

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

390,000.00

งบประมาณ(คง
เหลือ)กอนโอน

(+/-) จานวน
เงินที่โอน

0.00

8,900.00 (+)

152,500.00

2,500.00 (-)

งบประมาณ
หลังโอน

คาชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจาย

เนื่องจากงบประมาณเดิม
ไมได้ตั้งไว้ / เพือจายเป็น
คาจัดซื้อเครื่องพิมพ
Laser Printer หรือ
LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1
จานวน 1 เครื่อง ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
8,900.00
จัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว1989 ลว.22
มิ.ย. 2552
150,000.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตาบลบางขุนไทร อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
โอนครั้งที่ 1

แผนงาน

งาน

งบ/
เงินดือน/
คา.../
รายจายอื่น

ประเภทรายจาย

โครงการ/
รายการ

งานบริหารทั่วไป
แผนงาน
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
งบลงทุน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
การโยธา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องสารอง
หรืออิเล็กทรอนิกส
ไฟฟ้า

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ งานกอสร้าง
การโยธา

แผนงานงบกลาง งบกลาง

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)กอนโอน

(+/-) จานวน
เงินที่โอน

0.00

2,500.00 (+)

งบลงทุน

คาปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง

โครงการปรับ
ปรุงเสริมถนน ค
.ส.ล. หมูที่ 8
สายกลางหมูบ้าน

390,000.00

150,000.00

150,000.00 (-)

งบกลาง

เงินสมทบกอง
ทุนหลักประกัน
รายจายตามข้อผูกพัน สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
อบต.บางขุนไทร

170,000.00

170,000.00

150,000.00 (+)

งบประมาณ
หลังโอน

คาชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจาย

เนื่องจากงบประมาณเดิม
ไมได้ตั้งไว้ / เพือจายเป็น
คาจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง ตั้งตาม
เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบ
2,500.00
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว1989 ลว.22
มิ.ย. 2552
0.00

เนื่องจากงบประมาณเดิม
320,000.00 มีไมเพียงพอตอการเบิก
จาย
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1.หัวหน้าหนวยงาน................................................................................ เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด
(ใสเหตุผลความจาเป็นที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด) ....................................................................................................................................................
การโอนครั้งนี้เป็นอานาจของ....................................................................................................................................................
ตามระเบียบ..............................................................................................ข้อ.............................................................................................
(ลงชื่อ) .....................................................................
(...................................................................)
ตาแหนง ....................................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............
2.หัวหน้าหนวยงานคลัง
ความเห็น ...............................................................................

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

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

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

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

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

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น ...............................................................................

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

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

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

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

ตาแหนง ....................................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............
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4. การอนุมัติ
4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น
ความเห็น ...............................................................................

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

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

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

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

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

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย............... ครั้งที่ ............... เมื่อวันที่ .................... เดือน ................................ พ.ศ. .............
หรือผู้มีอานาจได้อนุมัติแล้ววันที่ ...........................................เดือน .....................................................พ.ศ. .......................
ตามหนังสือ ................................................................................ (ถ้ามี)
5. สาหรับกรณีที่โอนงบประมาณตางหนวยงาน หัวหน้าหนวยงาน...........................................เจ้าของงบประมาณที่โอนลด
(ลงชื่อ) .....................................................................
(...................................................................)
ตาแหนง ....................................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............

