
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 14

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

2)ค่าใช้จ่าย
ในการเดิน
ทางไป
ราชการ

360,000.00 312,960.00 242,500.00 (-) 70,460.00

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

17)โครงกา
รปรับปรุง
ถนนลาดยาง
สายซอยศรี
จันทร์ หมู่ที่ 
3

0.00 242,500.00 (+) 242,500.00

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
โครงการปรับปรุงถนนลาด
ยางสายซอยศรีจันทร์ หมู่ที่ 
3เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน
ลาดยางซอยศรีจันทร์ หมู่ที่ 3 
โดยทําการรื้อพื้นทางเดิมแล้ว
บดทับ 350 ตร.ม. ลงหินคลุก
ส่วนที่ได้รับความเสียหาย 10 
ลบ.ม. พร้อมบดอัดเรียบ งาน 
Prime coat 1,060 ตร.ม. 
และงานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
1,060 ตร.ม. รายละเอียดรูป
แบบตามที่ อบต.นาใต้
กําหนด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐาน 
อบต.นาใต้ จํานวน 1 ป้าย งบ
ประมาณ 242,500 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565) หน้า 56 ข้อ 
23)

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

2)ค่าใช้จ่าย
ในการเดิน
ทางไป
ราชการ

360,000.00 70,460.00 50,000.00 (-) 20,460.00
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 14

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

18)โครงกา
รปรับปรุง
ถนนสาย
ขวัญประชา 
หมู่ที่ 3

0.00 50,000.00 (+) 50,000.00

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
โครงการปรับปรุงถนนสาย
ขวัญประชา หมู่ที่ 3เพื่อจ่าย
เป็นค่าปรับปรุงถนนสายขวัญ
ประชา หมู่ที่ 3 โดยทําการ 
Prime coat 675 ตร.ม. 
กว้าง 4.50 ม. ยาว 150 ม. 
งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
675 ตร.ม. กว้าง 4.50 ม. 
ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.03 
ม. รายละเอียดรูปแบบตามที่ 
อบต.นาใต้กําหนด พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน อบต.นาใต้ จํานวน 
1ป้าย งบประมาณ 150,000 
บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 66 ข้อ 
94)

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

1)ค่าใช้จ่าย
ในการจัดทํา
แผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินใน
เขต อบต
.นาใต้

200,000.00 200,000.00 100,000.00 (-) 100,000.00
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 14

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

18)โครงกา
รปรับปรุง
ถนนสาย
ขวัญประชา 
หมู่ที่ 3

50,000.00 100,000.00 (+) 150,000.00

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
โครงการปรับปรุงถนนสาย
ขวัญประชา หมู่ที่ 3เพื่อจ่าย
เป็นค่าปรับปรุงถนนสายขวัญ
ประชา หมู่ที่ 3 โดยทําการ 
Prime coat 675 ตร.ม. 
กว้าง 4.50 ม. ยาว 150 ม. 
งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
675 ตร.ม. กว้าง 4.50 ม. 
ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.03 
ม. รายละเอียดรูปแบบตามที่ 
อบต.นาใต้กําหนด พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน อบต.นาใต้ จํานวน 
1ป้าย งบประมาณ 150,000 
บาท (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 66 ข้อ 
94)

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

1)ค่าใช้จ่าย
ในการจัดทํา
แผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินใน
เขต อบต
.นาใต้

200,000.00 100,000.00 100,000.00 (-) 0.00
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 14

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

19)โครงกา
รปรับปรุง
ถนนสาย
ฝายนํ้าล้น 
หมู่ที่ 3

0.00 100,000.00 (+) 100,000.00

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
โครงการปรับปรุงถนนสาย
ฝายนํ้าล้น หมู่ที่ 3 เพื่อจ่าย
เป็นค่าปรับปรุงถนนสายฝาย
นํ้าล้นหมู่ที่ 3 โดยทําการขุด
รื้อพื้นทางเดิมและบดทับ 
2,200 ตร.ม. งานหินคลุก
หนา เฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมบด
อัดเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 
550 ม. รายละเอียดรูปแบบ
ตามที่ อบต.นาใต้กําหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐาน อบต.นาใต้ 
จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 
184,800 บาท (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 56 ข้อ 25

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) เงินวิทยฐานะ 84,000.00 84,000.00 84,000.00 (-) 0.00
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 14

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

19)โครงกา
รปรับปรุง
ถนนสาย
ฝายนํ้าล้น 
หมู่ที่ 3

100,000.00 84,000.00 (+) 184,000.00

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
โครงการปรับปรุงถนนสาย
ฝายนํ้าล้น หมู่ที่ 3 เพื่อจ่าย
เป็นค่าปรับปรุงถนนสายฝาย
นํ้าล้นหมู่ที่ 3 โดยทําการขุด
รื้อพื้นทางเดิมและบดทับ 
2,200 ตร.ม. งานหินคลุก
หนา เฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมบด
อัดเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 
550 ม. รายละเอียดรูปแบบ
ตามที่ อบต.นาใต้กําหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐาน อบต.นาใต้ 
จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 
184,800 บาท (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 56 ข้อ 25

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน 24,000.00 24,000.00 800.00 (-) 23,200.00
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1.หัวหน้าหน่วยงาน................................................................................  เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม

(ใส่เหตุผลความจําเป็นที่ขอโอนเพิ่ม) ............................................................................................................................................................... 

 ตามระเบียบ..............................................................................................ข้อ.............................................................................................

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

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

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

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

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 14

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

19)โครงกา
รปรับปรุง
ถนนสาย
ฝายนํ้าล้น 
หมู่ที่ 3

184,000.00 800.00 (+) 184,800.00

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
โครงการปรับปรุงถนนสาย
ฝายนํ้าล้น หมู่ที่ 3 เพื่อจ่าย
เป็นค่าปรับปรุงถนนสายฝาย
นํ้าล้นหมู่ที่ 3 โดยทําการขุด
รื้อพื้นทางเดิมและบดทับ 
2,200 ตร.ม. งานหินคลุก
หนา เฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมบด
อัดเรียบ กว้าง 4.00 ม. ยาว 
550 ม. รายละเอียดรูปแบบ
ตามที่ อบต.นาใต้กําหนด 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตาม
แบบมาตรฐาน อบต.นาใต้ 
จํานวน 1 ป้าย งบประมาณ 
184,800 บาท (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 56 ข้อ 25
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ความเห็น ...............................................................................

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

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

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

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

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

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

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

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

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

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

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

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

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

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

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

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  08:52:56 หน้า : 7/7


