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วันที่พิมพ์ : 31/3/2563
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อนุมตั เิ มือ่ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โอนครั้งที่ 6
แผนงาน

งาน

งบ

หมวด ประเภทรายจ่าย
รายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหาร
งบดาเนินงาน ค่าตอบแท เงินช่วยเหลือ
ทั่วไปเกีย่ วกับ
น
การศึกษาบุตร
เคหะและชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหาร
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้
ทั่วไปเกีย่ วกับ
ได้มาซึง่ บริการ
เคหะและชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหาร
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบารุงรักษา
ทั่วไปเกีย่ วกับ
และซ่อมแซม
เคหะและชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหาร
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้
ทั่วไปเกีย่ วกับ
ได้มาซึง่ บริการ
เคหะและชุมชน

แผนงาน
งานบริหารงาน งบบุคลากร
บริหารงานทั่วไป คลัง

เงินเดือน ค่าตอบแทน
(ฝ่าย
พนักงานจ้าง
ประจา)

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมตั ิ
5,000.00

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึง่ บริการ

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึง่ บริการ

งบประมาณ
ก่อนโอน
5,000.00

170,000.00 112,696.00

(+/-) จานวนเงินที่
โอน
5,000.00 (-)

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/คาชีแ้ จง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

0.00 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณในหมวดนี้

5,000.00 (+) 117,696.00 งบเดิมตัง้ ไว้ไม่เพียงพอ เพื่อเป็น
รายจ่ายให้ได้มาซึง่ บริการ สาหรับ
จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานกอง
ช่างและงานอืน่ ๆที่เกีย่ วข้อง

120,000.00 117,713.41

60,000.00 (-)

57,713.41 งบประมาณที่ตงั้ ไว้ในส่วนนีเ้ พียงพอ
สามารถโอนออกได้

170,000.00 117,696.00

60,000.00 (+) 177,696.00 งบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่
บริการ ตัง้ ไว้ไม่เพียงพอ สาหรับเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ช่วยงานกองช่างและใช้จ่ายอืน่ ๆที่
เกีย่ วข้อง

138,000.00 138,000.00

84,000.00 (-)

54,000.00 งบที่ตงั้ ไว้คงเหลือสามารถโอนลดได้
ตามความจาเป็น
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อนุมตั เิ มือ่ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โอนครั้งที่ 6
แผนงาน

งาน

งบ

หมวด ประเภทรายจ่าย
รายจ่าย

แผนงาน
งานบริหารงาน งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้
บริหารงานทั่วไป คลัง
ได้มาซึง่ บริการ

โครงการ
/รายการ
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึง่ บริการ

แผนงาน
งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
18.ค่าใช้จ่าย
บริหารงานทั่วไป
เกีย่ วเนือ่ งกับการ ในการเลือกตัง้
ปฏิบตั ริ าชการที่
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

งบประมาณ
อนุมตั ิ
240,000.00

งบประมาณ
ก่อนโอน
78,000.00

(+/-) จานวนเงินที่
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/คาชีแ้ จง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

84,000.00 (+) 162,000.00 งบประมาณเดิมที่ตงั้ ไว้ไม่เพียงพอ
สาหรับจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ช่วยงานเอกสารกองคลัง 3 ตาแหน่ง
ดังนี้ ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
, ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล 1
อัตรา และผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ 1 อัตรา

350,000.00 350,000.00 117,400.00 (-) 232,600.00 งบประมาณที่ตงั้ ไว้ยังไม่กาหนด
ช่วงเวลาที่แน่นอน ให้โอนไปใช้กรณี
จาเป็นเร่งด่วนก่อน
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อนุมตั เิ มือ่ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โอนครั้งที่ 6
แผนงาน
แผนงาน
สาธารณสุข

งาน
งานบริหาร
ทั่วไปเกีย่ วกับ
สาธารณสุข

งบ

หมวด ประเภทรายจ่าย
รายจ่าย

งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมตั ิ
16,000.00

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จานวนเงินที่
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/คาชีแ้ จง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

16,000.00 117,400.00 (+) 133,400.00 งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอสาหรับ

ดาเนินการจัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เพือ่ งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 หรือโรคโควิด 19 / ใช้จา่ ยตาม
รายละเอียดดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0808.2/ว1727 ลงวันที่ 21 มีนาคม
2563
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0211.3/ว1733 ลงวันที่ 22 มีนาคม
2563
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.
0809.2/ว1842 ลงวันที่ 26 มีนาคม
2563
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ ที่ กค.(กวจ)
0405.2/ว115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักร ควบคุมการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 25 มีนาคม
2563
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อนุมตั เิ มือ่ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โอนครั้งที่ 6
แผนงาน

งาน

งบ

หมวด ประเภทรายจ่าย
รายจ่าย

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมตั ิ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จานวนเงินที่
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/คาชีแ้ จง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
18.ค่าใช้จ่าย
บริหารงานทั่วไป
เกีย่ วเนือ่ งกับการ ในการเลือกตัง้
ปฏิบตั ริ าชการที่
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

350,000.00 232,600.00

50,000.00 (-) 182,600.00 งบประมาณที่ตงั้ ไว้ยังไม่กาหนด
ช่วงเวลาที่แน่นอน ให้โอนไปใช้กรณี
จาเป็นเร่งด่วนก่อน

แผนงาน
งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้
บริหารงานทั่วไป
ได้มาซึง่ บริการ

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึง่ บริการ

550,000.00 390,694.50

50,000.00 (+) 440,694.50 งบประมาณที่ตงั้ ไว้ไม่เพียงพอ / เพื่อ
ใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกช่วยงานและงานให้
ได้มาซึง่ บริการต่างๆในสานักปลัด

แผนงาน
งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย
18.ค่าใช้จ่าย
บริหารงานทั่วไป
เกีย่ วเนือ่ งกับการ ในการเลือกตัง้
ปฏิบตั ริ าชการที่
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืน่ ๆ

350,000.00 182,600.00

10,000.00 (-) 172,600.00 งบประมาณที่ตงั้ ไว้ยังไม่กาหนด
ช่วงเวลาที่แน่นอน ให้โอนไปใช้กรณี
จาเป็นเร่งด่วนก่อน

แผนงาน
งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่า
ค่าบริการไปรษณีย์
บริหารงานทั่วไป
สาธารณูป
โภค

2,000.00

2,000.00

10,000.00 (+)

12,000.00 งบประมาณที่ตงั้ ไว้ไม่เพียงพอ / เพื่อ
ใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ในงาน
บริการไปรษณีย์งานจัดเก็บรายได้
กองคลัง
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1.หัวหน้าหน่วยงาน................................................................................ เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม
(ใส่เหตุผลความจาเป็นที่ขอโอนเพิ่ม) ..............................................................................................
ตามระเบียบ..............................................................................................ข้อ.............................................................................................
(ลงชือ่ )

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

(ลงชือ่ )

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

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

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

ตาแหน่ง ....................................................................

วันที.่ ...............เดือน...............................พ.ศ...............

วันที.่ ...............เดือน...............................พ.ศ...............
(ลงชือ่ )

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

ตาแหน่ง ....................................................................
วันที.่ ...............เดือน...............................พ.ศ...............
2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ความเห็น ...............................................................................
.............................................................................................

(ลงชือ่ ) .....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง ....................................................................
วันที.่ ...............เดือน...............................พ.ศ...............
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3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น ...............................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

(ลงชือ่ ) .....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง ....................................................................
วันที.่ ...............เดือน...............................พ.ศ...............

4. การอนุมตั ิ
4.1 ผูบ้ ริหารท้องถิน่
ความเห็น ...............................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

(ลงชือ่ ) .....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง ....................................................................
วันที.่ ...............เดือน...............................พ.ศ...............

4.2 สภาท้องถิน่ มีมติอนุมตั ใิ นการประชุม สมัย ............... ครั้งที่ ............... เมือ่ วันที่ .................... เดือน ................................ พ.ศ. .............
หรือผูม้ อี านาจได้อนุมตั แิ ล้ววันที่ ...........................................เดือน .....................................................พ.ศ. .......................
ตามหนังสือ ................................................................................ (ถ้ามี)

