
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต 

เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 
......................................... 

  ดวยสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต ไดอนุมัตใิหดําเนินการโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองแวงใต สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยอาศัยอํานาจตามความ
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ขอ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอน
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น และตามท่ีผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
หนองแวงใต ไดอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยอาศัยอํานาจตามความ
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ ๒๖ 
การโอนเงินงบประมาณรายจายตาง ๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติของผูบริหารทองถิ่น นั้น 

  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 32 จึงขอประกาศการโอนงบประมาณรายจายดังกลาว รายละเอียดตาม
บัญชีแนบทายประกาศนี้ 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันท่ี  25  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕64 
 

 
 

                            ( นางขนิษฐา  ชูกลิ่น ) 
   ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาท่ี 
                           นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงใต 

 
 



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนนายก/รอง

นายก 532,080.00 227,680.00 121,680.00 (-) 106,000.00

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
พยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกะบะ)

0.00 121,680.00 (+) 121,680.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27 / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ (ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  เดือนธันวาคม 
2563)

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รอง
นายก

45,600.00 45,600.00 45,600.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:40 หน้า : 1/39



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
พยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกะบะ)

121,680.00 45,600.00 (+) 167,280.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27 / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ (ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  เดือนธันวาคม  
2563)

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินค่าตอบแทนพิเศษ

นายก/รองนายก 45,600.00 45,600.00 45,600.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:40 หน้า : 2/39



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
พยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกะบะ)

167,280.00 45,600.00 (+) 212,880.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27 / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ (ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  เดือนธันวาคม  
2563)

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

90,720.00 90,720.00 90,720.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:40 หน้า : 3/39



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
พยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกะบะ)

212,880.00 90,720.00 (+) 303,600.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27 / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ (ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  เดือนธันวาคม  
2563)

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าเช่าบ้าน 72,000.00 72,000.00 72,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:40 หน้า : 4/39



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
พยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกะบะ)

303,600.00 72,000.00 (+) 375,600.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27 / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ (ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  เดือนธันวาคม  
2563)

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ

350,000.00 276,135.00 200,000.00 (-) 76,135.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:40 หน้า : 5/39



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
พยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกะบะ)

375,600.00 200,000.00 (+) 575,600.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27 / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ (ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  เดือนธันวาคม  
2563)

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การเลือกตั้งของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตาม
ที่กฎหมาย
กําหนด

400,000.00 400,000.00 400,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:40 หน้า : 6/39



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
พยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกะบะ)

575,600.00 400,000.00 (+) 975,600.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27 / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ (ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  เดือนธันวาคม  
2563)

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการจัดทํา
เวทีประชาคม
และแผนชุมชน

30,000.00 17,263.00 17,263.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:40 หน้า : 7/39



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
พยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกะบะ)

975,600.00 17,263.00 (+) 992,863.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27 / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ (ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  เดือนธันวาคม  
2563)

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการฝึก
อบรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้
กับบุคลากรของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนอง
แวงใต้

250,000.00 250,000.00 77,137.00 (-) 172,863.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:41 หน้า : 8/39



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
พยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกะบะ)

992,863.00 77,137.00 (+) 1,070,000.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27 / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่า
กว่า 110 กิโลวัตต์ (ตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ  เดือนธันวาคม  
2563)

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ

130,000.00 73,324.00 39,000.00 (-) 34,324.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบลงทุน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเจาะเก็บ
ตัวอย่างและ
แอสฟัลต์ติ
คคอนกรีต

0.00 39,000.00 (+) 39,000.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 80,000.00 38,540.00 20,000.00 (-) 18,540.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:41 หน้า : 9/39



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบลงทุน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเจาะเก็บ
ตัวอย่างและ
แอสฟัลต์ติ
คคอนกรีต

39,000.00 20,000.00 (+) 59,000.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าจัดซื้อฉากกั้น
ห้องสําเร็จรูป 21,000.00 21,000.00 21,000.00 (-) 0.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบลงทุน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเจาะเก็บ
ตัวอย่างและ
แอสฟัลต์ติ
คคอนกรีต

59,000.00 21,000.00 (+) 80,000.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการฝึก
อบรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้
กับบุคลากรของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนอง
แวงใต้

250,000.00 172,863.00 172,863.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:41 หน้า : 10/39



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

0.00 172,863.00 (+) 172,863.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27 / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเเบิ้ลแค็บ ขนาด 
1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก้าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม 
2563)

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน วัสดุก่อสร้าง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 (-) 0.00

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

172,863.00 50,000.00 (+) 222,863.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง 50,000.00 45,320.00 30,000.00 (-) 15,320.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:41 หน้า : 11/39



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

222,863.00 30,000.00 (+) 252,863.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ

ลื่น 150,000.00 88,450.00 50,000.00 (-) 38,450.00

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

252,863.00 50,000.00 (+) 302,863.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน วัสดุโฆษณาและเผย

แพร่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 (-) 0.00

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

302,863.00 20,000.00 (+) 322,863.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าบริการไปรษณีย์ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

322,863.00 2,000.00 (+) 324,863.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าจัดซื้อ

กล้องวงจรปิด 70,000.00 13,000.00 13,000.00 (-) 0.00

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

324,863.00 13,000.00 (+) 337,863.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าจัดซื้อฉากกั้น

ห้อง 86,300.00 8,650.00 8,650.00 (-) 0.00

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

337,863.00 8,650.00 (+) 346,513.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับ
อากาศ แบบติด
ผนัง ขนาด 
18,000 บีทียู

1,200.00 1,200.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

346,513.00 1,200.00 (+) 347,713.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว

จัดซื้อเครื่องตัด
หญ้า ชนิดข้อ
แข็ง

9,500.00 1,200.00 1,200.00 (-) 0.00

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

347,713.00 1,200.00 (+) 348,913.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว

จัดซื้อเครื่องตัด
หญ้า แบบล้อ
จักรยาน

12,000.00 800.00 800.00 (-) 0.00

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

348,913.00 800.00 (+) 349,713.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 614,760.00 380,514.00 300,000.00 (-) 80,514.00

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

349,713.00 300,000.00 (+) 649,713.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ

50,000.00 50,000.00 40,000.00 (-) 10,000.00

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

649,713.00 40,000.00 (+) 689,713.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่"

15,000.00 2,157.26 2,157.26 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

689,713.00 2,157.26 (+) 691,870.26

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตาม 
"โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์"

15,000.00 1,142.92 1,142.92 (-) 0.00

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

691,870.26 1,142.92 (+) 693,013.18

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบ
รม อป.พร.(หลัก
สูตรจัดตั้ง)

150,000.00 150,000.00 150,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

693,013.18 150,000.00 (+) 843,013.18

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ

130,000.00 34,324.00 10,986.82 (-) 23,337.18

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถ
บรรทุก (ดีเซล) 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

843,013.18 10,986.82 (+) 854,000.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 728,520.00 118,354.00 20,000.00 (-) 98,354.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบดําเนินงาน วัสดุก่อสร้าง 50,000.00 4,800.00 20,000.00 (+) 24,800.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอ/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
26
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

งบเงินอุด
หนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่
เป็นสาธารณ
ประโยชน์

เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่
บ้าน

245,000.00 200,000.00 188,038.00 (-) 11,962.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
สําเร็จรูป บ้าน
โนนสามเศียร 
หมู่ที่ 14

0.00 188,038.00 (+) 188,038.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

งบเงินอุด
หนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่
เป็นสาธารณ
ประโยชน์

เงินอุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่
บ้าน

245,000.00 11,962.00 11,962.00 (-) 0.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
สําเร็จรูป บ้าน
โนนสามเศียร 
หมู่ที่ 14 (สาย 
2)

0.00 11,962.00 (+) 11,962.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบลงทุน ครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าจัดซื้อฉากกั้น
สําเร็จรูป 23,000.00 1,500.00 1,500.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
สําเร็จรูป บ้าน
โนนสามเศียร 
หมู่ที่ 14 (สาย 
2)

11,962.00 1,500.00 (+) 13,462.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุด

หนุน
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ่า เพื่อการ
เกษตร บ้านนา
บัวพัฒนา หมู่ที่ 
11

200,000.00 59,671.63 59,671.00 (-) 0.63

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
สําเร็จรูป บ้าน
โนนสามเศียร 
หมู่ที่ 14 (สาย 
2)

13,462.00 59,671.00 (+) 73,133.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
เกษตร

งานส่งเสริมการ
เกษตร งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย 
"โครงการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม"

30,000.00 30,000.00 30,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
สําเร็จรูป บ้าน
โนนสามเศียร 
หมู่ที่ 14 (สาย 
2)

73,133.00 30,000.00 (+) 103,133.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
เกษตร

งานส่งเสริมการ
เกษตร งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย
โครงการอบรม
ส่งเสริมการเพาะ
พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
สําเร็จรูป บ้าน
โนนสามเศียร 
หมู่ที่ 14 (สาย 
2)

103,133.00 30,000.00 (+) 133,133.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
หนองแวง หมู่ 
15

478,000.00 21,000.00 15,966.00 (-) 5,034.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า
สําเร็จรูป บ้าน
โนนสามเศียร 
หมู่ที่ 14 (สาย 
2)

133,133.00 15,966.00 (+) 149,099.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย
โครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารการ
ศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว)

425,000.00 25,500.00 25,500.00 (-) 0.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 12

0.00 25,500.00 (+) 25,500.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย
โครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารการ
ศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการ
ศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน

107,500.00 18,060.00 18,060.00 (-) 0.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 12

25,500.00 18,060.00 (+) 43,560.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย
โครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารการ
ศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการ
ศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ค่า
เครื่องแบบนัก
เรียน

75,000.00 12,600.00 12,600.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:41 หน้า : 22/39



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 12

43,560.00 12,600.00 (+) 56,160.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย
โครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารการ
ศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการ
ศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ค่า
หนังสือเรียน

50,000.00 8,400.00 8,400.00 (-) 0.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 12

56,160.00 8,400.00 (+) 64,560.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย
โครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารการ
ศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการ
ศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ค่า
อุปกรณ์การเรียน

50,000.00 8,400.00 8,400.00 (-) 0.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 12

64,560.00 8,400.00 (+) 72,960.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการตาม
โครงการของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานตาม
โครงการของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที่
ตําบลหนองแวง
ใต้

50,000.00 50,000.00 50,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 12

72,960.00 50,000.00 (+) 122,960.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากรทาง
การศึกษา

60,000.00 60,000.00 60,000.00 (-) 0.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 12

122,960.00 60,000.00 (+) 182,960.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบเงินอุด
หนุน

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

อุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่
โรงเรียน 7 แห่ง 
ในเขตพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนอง
แวงใต้

3,540,000.00 49,020.00 48,800.00 (-) 220.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 12

182,960.00 48,800.00 (+) 231,760.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

120,000.00 120,000.00 12,000.00 (-) 108,000.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 12

231,760.00 12,000.00 (+) 243,760.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบดําเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าจ้าง
เหมาบริการ
สํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และ
ขึ้นเบียนสัตว์
ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัต
◌ิยราชนารี

10,000.00 10,000.00 10,000.00 (-) 0.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 12

243,760.00 10,000.00 (+) 253,760.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบดําเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการ
ฉีดพ่นหมอก
ควัน

23,500.00 23,500.00 23,500.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 12

253,760.00 23,500.00 (+) 277,260.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการจัดตั้ง
ธนาคารขยะ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 (-) 0.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 12

277,260.00 40,000.00 (+) 317,260.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัต
◌ิยราชนารี

75,000.00 4,346.40 4,346.00 (-) 0.40

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 12

317,260.00 4,346.00 (+) 321,606.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ

90,000.00 90,000.00 80,000.00 (-) 10,000.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 12

321,606.00 80,000.00 (+) 401,606.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ คนพิการ ผู้
ด้อยโอกาส คน
ไร้ที่พึ่ง และผู้
ป่วยเอดส์

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 12

401,606.00 30,000.00 (+) 431,606.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

50,000.00 50,000.00 50,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 12

431,606.00 50,000.00 (+) 481,606.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม
การดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอ
เพียง ระดับครัว
เรือน ระดับ
ชุมชน และระดับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

30,000.00 30,000.00 12,494.00 (-) 17,506.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
โนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 12

481,606.00 12,494.00 (+) 494,100.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม
การดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอ
เพียง ระดับครัว
เรือน ระดับ
ชุมชน และระดับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

30,000.00 17,506.00 12,106.00 (-) 5,400.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
นาบัว หมู่ที่ 2

0.00 12,106.00 (+) 12,106.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม
สตรีและครอบ
ครัว

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
นาบัว หมู่ที่ 2

12,106.00 30,000.00 (+) 42,106.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม
อาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจ

30,000.00 7,063.00 7,063.00 (-) 0.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
นาบัว หมู่ที่ 2

42,106.00 7,063.00 (+) 49,169.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
เสริมศักยภาพ
บทบาท พื้นที่
สร้างสรรค์
สําหรับเด็กและ
เยาวชน

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
นาบัว หมู่ที่ 2

49,169.00 30,000.00 (+) 79,169.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน
โครงการแข่งขัน
กีฬา

200,000.00 200,000.00 200,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:41 หน้า : 33/39



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
นาบัว หมู่ที่ 2

79,169.00 200,000.00 (+) 279,169.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นระดับ
อําเภอ

61,000.00 38,356.00 38,356.00 (-) 0.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
นาบัว หมู่ที่ 2

279,169.00 38,356.00 (+) 317,525.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ
วัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

40,000.00 40,000.00 40,000.00 (-) 0.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
นาบัว หมู่ที่ 2

317,525.00 40,000.00 (+) 357,525.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุด

หนุน
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

ขยายไฟฟ้าแรง
ตํ่าเพื่อการ
เกษตร บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 
1 (สายที่ 1)

225,000.00 16,083.51 16,083.00 (-) 0.51

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
นาบัว หมู่ที่ 2

357,525.00 16,083.00 (+) 373,608.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุด

หนุน
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

ขยายไฟฟ้าแรง
ตํ่าเพื่อการ
เกษตร บ้านวัง
เยี่ยม หมู่ที่ 6

112,500.00 1,408.58 1,292.00 (-) 116.58

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน
นาบัว หมู่ที่ 2

373,608.00 1,292.00 (+) 374,900.00

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณไว้/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
27

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 277,000.00 135,551.00 100,000.00 (-) 35,551.00

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:41 หน้า : 35/39



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 300,000.00 36,280.00 100,000.00 (+) 136,280.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอ/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
26

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน เงินช่วยเหลือการ

ศึกษาบุตร 61,000.00 41,150.00 40,000.00 (-) 1,150.00

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 300,000.00 136,280.00 40,000.00 (+) 176,280.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอ/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
26

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

120,000.00 108,000.00 108,000.00 (-) 0.00

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย 300,000.00 176,280.00 108,000.00 (+) 284,280.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอ/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
26

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:41 หน้า : 36/39



1.หวัหน้าหน่วยงาน       สํานักปลัด กองคลัง และกองช่าง   . เจา้ของงบประมาณทีข่อโอนเพิม่/โอนลด

(ใส่เหตผุลความจาํเป็ นทีข่อโอนเพิม่/โอนลด)     เนื�องจากไมไ่ด้ตั�งจ่ายไว้  และงบประมาณที�ตั�งจา่ยไวไ้ม่เพียงพอ      . 

การโอนคร ัง้น้ีเป็ นอาํนาจของ   ผู้บรหิารทอ้งถิ�น  และสภาทอ้งถิ�น

 ตามระเบยีบ    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น พ.ศ.2563.  ขอ้..26  และข้อ 27.

(ลงชือ่) ..................................................................

             (นางพรรณี     โลกลนิไลน์)

ตาํแหน่ง รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  รกัษาาราชการแทน
                         ผูอ้าํนวยการกองคลงั

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

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงใต้  อําเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 728,520.00 98,354.00 23,500.00 (-) 74,854.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 500,000.00 54,700.00 23,500.00 (+) 78,200.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอ/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 
26

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:41 หน้า : 37/39

(ลงชื�อ)..............................................
               (นางพรรณ์นิภา  พมินาจ)
ตาํแหน่ง       หวัหน้าสาํนกัปลดั

(ลงชื�อ)..............................................
                (นายชยัวฒัน์   วบิลูย์กลู)
ตาํแหน่ง      ผูอ้าํนวยการกองชา่ง



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

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

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

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

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

              (นางพรรณี      โลกลนิไลน์)
ตาํแหน่ง รองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล รกัษาราชการแทน
                              ผูอ้าํนวยการกองคลงั

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

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

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

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

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

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

                  (นางขนิษฐา  ชูกลิ�น)
  ตาํแหน่ง   ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองแวงใต้

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

4.1  ผู้บริหารท้องถิ่น

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

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

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

4. การอนุมัติ

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

                  (นางขนิษฐา  ชูกลิ�น)
ตาํแหน่ง    ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ปฏบิตัหิน้าที�
                นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองแวงใต้

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

4.2   สภาทอ้งถิน่ มมีตอินุมตัใินการประชุม สมยั   สามญั  สมยัที� 3/2564   คร ั้งที ่2   เมือ่วนัที ่13   เดอืน   สงิหาคม   พ.ศ. .2564

หรือผูม้อีาํนาจไดอ้นุมตัแิลว้วนัที ่   17  เดอืน  สงิหาคม  พ.ศ.2564 

ตามหนงัสอื .................-................................... (ถา้ม)ี

5. สาํหรบักรณีทีโ่อนงบประมาณต่างหน่วยงาน หวัหน้าหน่วยงาน       สาํนกัปลดั   กองการศกึษาฯ   และกองสวสัดกิารสงัคม   .  เจา้ของงบประมาณทีโ่อนลด

(ลงชือ่) .............................................................

           (นางพรรณ์นิภา  พมินาจ)

        ตาํแหน่ง    หวัหน้าสาํนกัปลดั

วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:41 หน้า : 38/39



วันที่พิมพ์ : 25/8/2564  11:06:41 หน้า : 39/39

        (ลงชื�อ)..............................................
                         (นายพฤทธิ�  บวัขนัธ์)
ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม

   (ลงชื�อ)..............................................
                   (นายธนิต   บวัขนัธ์)
ตาํแหน่ง   ผูอ้าํนวยการกองสวสัดกิารสงัคม

          (ลงชื�อ)..................................................
                              (นายเสรี   ลุยสขุ)
ตาํแหน่ง  ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองแวงใต้

   - สภาทอ้งถิ�น 




