
แผนงาน งาน งบ หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ
ก่อนโอน

งบประมาณ
หลังโอน

ค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย
กรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง

บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป บุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  เงินเพิม่ต่าง ๆ ของลูกจา้งประจ า  - 18,000 16,895 16,895  - - โอนลดจากส านักงานปลัด
16,895 -

บริหารงานทั่วไป บริหารทั่วไป บุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ค่าจา้งลูกจา้งประจ า - 150,840 11,450 16,895 + 28,345 โอนเพิม่ส านักงานปลัด
16,895 +

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ
ก่อนโอน

งบประมาณ
หลังโอน

ค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย
กรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง

เคหะและชุมชน ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ด าเนินงาน ค่าวสัดุ วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ - 15,000 15,000 15,000 - - โอนลดจากส านักงานปลัด
15,000 -

เคหะและชุมชน ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ด าเนินงาน ค่าวสัดุ วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน - 50,000 - 15,000 + 15,000 โอนเพิม่ส านักงานปลัด
15,000 +

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ
ก่อนโอน

งบประมาณ
หลังโอน

ค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย
กรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง

สังคมสงเคราะห์ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร  - 10,000 10,000 10,000 - - โอนลดจากส านักงานปลัด
10,000 -

สังคมสงเคราะห์ บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด
อื่น ๆ

 ค่าใช้จา่ยในการ
เดินทางไป
ราชการ

             -               -        10,000  +       10,000 โอนเพิม่ไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่ (ส านักงาน
ปลัด) เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร
ของพนักงานส่วนต าบล เช่น ค่าเบีย้เล้ียงเดินทาง
 ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น

10,000 +

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจา่ย ประเภทรายจา่ย โครงการ/รายการ
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ
ก่อนโอน

งบประมาณ
หลังโอน

ค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย
กรณีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง

เคหะและชุมชน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ด าเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - 15,000 15,000 15,000 - - โอนลดจากกองช่าง
เคหะและชุมชน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ด าเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - 5,000 5,000 5,000 - - โอนลดจากกองช่าง

20,000 -
เคหะและชุมชน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ด าเนินงาน ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่ อปท.
- 30,000 600 20,000 + 20,600 โอนเพิม่กองช่าง

20,000 +

บัญชโีอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2558

องค์การบริหารสว่นต าบลหัวไทร    อ าเภอหัวไทร   จงัหวัดนครศรีธรรมราช
โอนครั้งที่  4

(+/-) จ านวนเงิน
ที่โอน

อนุมตัิเมื่อวันที่  28  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2558

(+/-) จ านวนเงิน
ที่โอน

รวมโอนลด

รวมโอนเพ่ิม

(+/-) จ านวนเงิน
ที่โอน

(+/-) จ านวนเงิน
ที่โอน

รวมโอนลด

รวมโอนเพ่ิม

รวมโอนลด

รวมโอนเพ่ิม

รวมโอนลด

รวมโอนเพ่ิม



1.  หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพ่ิม

-2-

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณจากรายการรายจ่ายเหลือจ่ายหรือรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ไปต้ังจ่ายเพิ่มเติมในรายการที่ต้ังไว้ไม่พอจ่าย เนื่องจากรายจ่ายบางรายการ
ต้ังงบประมาณไว้ไม่พอจ่าย และมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาต้ังจ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากต้ังไว้ผิดประเภทรายจ่าย เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวไทร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ  โดยการโอนคร้ังนี้เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และข้อ 26 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543


