
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิทอง  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอนครั้งที่ 7

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) เงินเดือนพนักงาน 2,973,360.00 1,536,720.00 5,127.00 (-) 1,531,593.00

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุด

หนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ส่องสว่างริม
ทางซอยท้าย
ส้อน หมู่ที่ 8

64,964.00 64,964.00 5,127.00 (+) 70,091.00 เนื่องจากรายจ่ายตั้งไว้ไม่
เพียงพอต่อการเบิกจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) เงินเดือนพนักงาน 2,973,360.00 1,531,593.00 5,109.00 (-) 1,526,484.00

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุด

หนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ส่องสว่างริม
ทางซอย
มัสยิดรู
ฮุลลอห์ หมู่
ที่ 4

49,456.00 49,456.00 5,109.00 (+) 54,565.00 เนื่องจากรายจ่ายตั้งไว้ไม่
เพียงพอต่อการเบิกจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) เงินเดือนพนักงาน 2,973,360.00 1,526,484.00 3,478.00 (-) 1,523,006.00
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิทอง  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอนครั้งที่ 7

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
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ส่องสว่างริม
ทางซอย
สวรรค์สันติ 
หมู่ที่ 8

56,124.00 56,124.00 3,478.00 (+) 59,602.00 เนื่องจากรายจ่ายตั้งไว้ไม่
เพียงพอต่อการเบิกจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) เงินเดือนพนักงาน 2,973,360.00 1,523,006.00 5,109.00 (-) 1,517,897.00

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุด

หนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ
ส่องสว่างริม
ทางซอยแสง
จันทร์ 1 หมู่
ที่ 5

40,544.00 40,544.00 5,109.00 (+) 45,653.00 เนื่องจากรายจ่ายตั้งไว้ไม่
เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
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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...............
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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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