
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 13

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย

ประจํา) เงินเดือนพนักงาน 1,505,040.00 688,600.00 335,508.13 (-) 353,091.87

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุด

หนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

โครงการ
ขยายเขต
และติดตั้ง
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง
สาธารณะ
สายบ้าน
ใต้-ดอนยูง 
หมู่ที่ 5

0.00 335,508.13 (+) 335,508.13

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
โครงการขยายเขตและติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสาย
บ้านใต้-ดอนยูง หมู่ที่ 5 เพื่อ
จ่ายเป็นค่าขยายเขตและติด
ตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
สายบ้านใต้-ดอนยูง หมู่ที่ 5 
โดยอุดหนุนเงินให้กับการ
ไฟฟ้าภูมิภาคบ้านนาสาร เป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับการทําการ
ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ รายละเอียด
รูปแบบตามที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบ้านนาสาร
กําหนด ตามหนังสือการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท 
5311.18/498/2562 ลงวัน
ที่ 17 กันยายน 2562 งบ
ประมาณ 335,508.13 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 69 ข้อ 19

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย

ประจํา) เงินเดือนพนักงาน 1,505,040.00 353,091.87 80,630.92 (-) 272,460.95
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 13

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุด

หนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

โครงการ
ขยายเขต
และติดตั้ง
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง
สาธารณะ
สายบ้าน
ใต้-หนอง
พลอง หมู่ที่ 
5

0.00 80,630.92 (+) 80,630.92

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
โครงการขยายเขตและติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสาย
บ้านใต้-หนองพลอง หมู่ที่ 5 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะสายบ้านใต้-หนอง
พลอง หมู่ที่ 5 โดยอุดหนุน
เงินให้กับการไฟฟ้าภูมิภาค
บ้านนาสาร เป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับการทําการขยายเขต
และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ รายละเอียดรูปแบบ
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอบ้านนาสารกําหนด 
ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ที่ มท 
5311.18/กฟส.อ.บนส. 
499/2562 ลงวันที่ 17 
กันยายน 2562 งบประมาณ 
80,630.92 บาท (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย

ประจํา) เงินเดือนพนักงาน 1,505,040.00 272,460.95 158,690.63 (-) 113,770.32
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 13

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุด

หนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

โครงการ
ขยายเขต
และติดตั้ง
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง
สาธารณะ
สายทราย
ทอง-หนอง
หญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 2,4,8

0.00 158,690.63 (+) 158,690.63

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
โครงการขยายเขตและติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสาย
ทรายทอง-หนองหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 2,4,8 เพื่อจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะสายทราย
ทอง-หนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 
2,4,8 โดยอุดหนุนเงินให้กับ
การไฟฟ้าภูมิภาคบ้านนาสาร 
เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการทํา
การขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะรายละเอียดรูปแบบ
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอบ้านนาสารกําหนด 
ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ที่ มท 
5311.18/497/2562 ลงวัน
ที่ 17 กันยายน 2562 งบ
ประมาณ 158,690.63 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 70 ข้อ

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย

ประจํา) เงินเดือนพนักงาน 1,505,040.00 113,770.32 5,353.24 (-) 108,417.08

วันที่พิมพ์ : 26/9/2562  08:52:30 หน้า : 3/7



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 13

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุด

หนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

โครงการ
ขยายเขต
และติดตั้ง
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง
สาธารณะ
สายรักบํารุง 
หมู่ที่ 8

0.00 5,353.24 (+) 5,353.24

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
โครงการขยายเขตและติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสาย
รักบํารุง หมู่ที่ 8 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะสายรัก
บํารุง หมู่ที่ 8 โดยอุดหนุนเงิน
ให้กับการไฟฟ้าภูมิภาค
บ้านนาสาร เป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับการทําการขยายเขต
และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ รายละเอียดรูปแบบ
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอบ้านนาสารกําหนด 
ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ที่ มท 
5311.18/กฟส.อ.บนส
.507/2562 ลงวันที่ 18 
กันยายน 2562 งบประมาณ 
55,353.24 บาท (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 70 ข้อ 
25) 

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย

ประจํา)
เงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของพนักงาน 50,640.00 50,640.00 50,000.00 (-) 640.00

วันที่พิมพ์ : 26/9/2562  08:52:30 หน้า : 4/7



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 13

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุด

หนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

โครงการ
ขยายเขต
และติดตั้ง
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง
สาธารณะ
สายรักบํารุง 
หมู่ที่ 8

5,353.24 50,000.00 (+) 55,353.24

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
โครงการขยายเขตและติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะสาย
รักบํารุง หมู่ที่ 8 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะสายรัก
บํารุง หมู่ที่ 8 โดยอุดหนุนเงิน
ให้กับการไฟฟ้าภูมิภาค
บ้านนาสาร เป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับการทําการขยายเขต
และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ รายละเอียดรูปแบบ
ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอบ้านนาสารกําหนด 
ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ที่ มท 
5311.18/กฟส.อ.บนส
.507/2562 ลงวันที่ 18 
กันยายน 2562 งบประมาณ 
55,353.24 บาท (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 70 ข้อ 
25) 

วันที่พิมพ์ : 26/9/2562  08:52:30 หน้า : 5/7



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

วันที่พิมพ์ : 26/9/2562  08:52:30 หน้า : 6/7



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)

วันที่พิมพ์ : 26/9/2562  08:52:30 หน้า : 7/7


