
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 8

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

1)ค่าใช้จ่าย
ในการเลือก
ตั้ง กรณี
เลือกตั้งซ่อม 
หรือครบ
วาระ

400,000.00 400,000.00 305,700.00 (-) 94,300.00

วันที่พิมพ์ : 26/9/2562  08:49:34 หน้า : 1/8



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 8

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

16)โครงกา
รรื้อถอน
ฝายคลอง
ลําพูน หมู่ที่ 
5 ตําบลบ้าน
นา เชื่อมต่อ 
หมู่ที่ 5 
ตําบลนาใต้ 
(ตอนที่ 2)

0.00 305,700.00 (+) 305,700.00

ผู้อํานวยการกองช่าง เจ้าของ
งบประมาณขอโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ เนื่องจากแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎร ในการโอนเงินงบ
ประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้อง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ
.ศ. 2543  ข้อ 27 / โอนตั้ง
จ่ายรายการใหม่ 
โดยทําการรื้อถอนฝายคลอง
ลําพูน เป็นฝายคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด ความยาว 22 
เมตร พร้อมขุดลอกคลอง
ลําพูน ความยาว 50 เมตร ถม
หินใหญ่คละเบอร์ จํานวน 50
 ลบ.ม. ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบต.นาใต้กําหนด 
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
และป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน อบต. จํานวน อย่าง
ละ 1 ป้าย งบประมาณ 
305,700 บาท
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 8

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

1)ค่าใช้จ่าย
ในการเลือก
ตั้ง กรณี
เลือกตั้งซ่อม 
หรือครบ
วาระ

400,000.00 94,300.00 80,400.00 (-) 13,900.00
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 8

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการ 1 
อําเภอ 1 
ถนน เฉลิม
พระเกียรติ
ถนนสาย
บ้าน
นา-หนอง
หญ้าปล้อง

0.00 80,400.00 (+) 80,400.00

หัวหน้าสํานักปลัด เจ้าของงบ
ประมาณขอโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ เนื่องจากเป็น
โครงการเฉลิมพระเกียรติใน
การโอนเงินงบประมาณราย
จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ
.ศ. 2543  ข้อ 27 / โอนตั้ง
จ่ายรายการใหม่ 
โดยทําการปรับภูมิทัศน์ปลูก
ต้นไม้ประดับดอกสีเหลือง 
(ทองอุไร) ขนาด โดย
ประมาณ 0.30 – 0.40 เมตร 
จํานวน 150 ต้น ในกระถาง
ปูนทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ตามไหล่ทาง 2 
ข้างทางของถนนสายบ้านนา – 
หนองหญ้าปล้อง ตามรูปแบบ
และรายการที่ อบต.นาใต้ 
กําหนด งบประมาณ 80,400
 บาท
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใต้  อําเภอบ้านนาเดิม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โอนครั้งที่ 8

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

1)ค่าใช้จ่าย
ในการเลือก
ตั้ง กรณี
เลือกตั้งซ่อม 
หรือครบ
วาระ

400,000.00 13,900.00 2,100.00 (-) 11,800.00
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โอนครั้งที่ 8

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่าน
บัตร
แบบเอนก
ประสงค์ 
(Smart 
Card 
Reader)

0.00 2,100.00 (+) 2,100.00

หัวหน้าสํานักปลัด เจ้าของงบ
ประมาณขอโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card 
Reader) ในการโอนเงินงบ
ประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้อง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ
.ศ. 2543 ข้อ 27  / โอนตั้ง
จ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card 
Reader) จํานวน 3 เครื่องๆ
ละ 700 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูล
ในบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได้ -มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 
4.8 MHz 
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อม
ต่อ (Interface) แบบ USB 
ได้ 
-สามารถใช้กับบัตรแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card 
Reader) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 
1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย
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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  08:49:34 หน้า : 7/8



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)
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