
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิทอง  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอนครั้งที่ 9

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่น
พัฒนาการ
เด็ก 
(ชุดกระดาน
ลื่นปูน้อย)

296,700.00 296,700.00 22,000.00 (-) 274,700.00

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เครื่อง
คอมพิวเตอร
◌์แบบที่ 1

0.00 22,000.00 (+) 22,000.00

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  และเพื่อทดแทนเครื่อง
เดิมที่ชํารุด / เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 
1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15  มีนาคม 
 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของ อบต.โพธิทอง หน้าที่ 
186 ลําดับที่ 30

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่น
พัฒนาการ
เด็ก 
(ชุดกระดาน
ลื่นปูน้อย)

296,700.00 274,700.00 5,800.00 (-) 268,900.00

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  11:34:11 หน้า : 1/11



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิทอง  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอนครั้งที่ 9

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เครื่อง
สํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 
KVA

0.00 5,800.00 (+) 5,800.00

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  และเพื่อทดแทนเครื่อง
เดิมที่ชํารุด / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  
จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15  มีนาคม 
 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของ อบต.โพธิทอง หน้าที่ 
186 ลําดับที่ 31

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่น
พัฒนาการ
เด็ก 
(ชุดกระดาน
ลื่นปูน้อย)

296,700.00 268,900.00 44,000.00 (-) 224,900.00

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  11:34:11 หน้า : 2/11



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิทอง  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอนครั้งที่ 9

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

เครื่อง
คอมพิวเตอร
◌์

0.00 44,000.00 (+) 44,000.00

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15  มีนาคม 
 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของ อบต.โพธิทอง หน้าที่ 
186 ลําดับที่ 32

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่น
พัฒนาการ
เด็ก 
(ชุดกระดาน
ลื่นปูน้อย)

296,700.00 224,900.00 11,600.00 (-) 213,300.00

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  11:34:11 หน้า : 3/11



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิทอง  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอนครั้งที่ 9

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

เครื่อง
สํารองไฟฟ้า 0.00 11,600.00 (+) 11,600.00

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 
KVA  จํานวน 2 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15  มีนาคม 
 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของ อบต.โพธิทอง หน้าที่ 
186 ลําดับที่ 33

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่น
พัฒนาการ
เด็ก 
(ชุดกระดาน
ลื่นปูน้อย)

296,700.00 213,300.00 17,000.00 (-) 196,300.00

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  11:34:11 หน้า : 4/11



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิทอง  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอนครั้งที่ 9

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครื่องปรับ
อากาศ แบบ
ติดผนัง

0.00 17,000.00 (+) 17,000.00

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง สําหรับห้อง
ปฏิบัติงานของรองปลัด อบต. 
ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์
สํานักงบประมาณ 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของ อบต.โพธิทอง หน้าที่ 
186 ลําดับที่ 34

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่น
พัฒนาการ
เด็ก 
(ชุดกระดาน
ลื่นปูน้อย)

296,700.00 196,300.00 11,400.00 (-) 184,900.00

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เก็บ

เอกสาร 0.00 11,400.00 (+) 11,400.00

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เก็บเอกสารเหล็กชนิดบาน
เลื่อนกระจก 2 บาน 4 ชั้น 
จํานวน 2 หลัง เพื่อใช้ในการ
จัดเก็บเอกสารและทะเบียน
ต่างๆ ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของ อบต.โพธิทอง หน้าที่ 
187 ลําดับที่ 36

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  11:34:11 หน้า : 5/11



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิทอง  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอนครั้งที่ 9

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่น
พัฒนาการ
เด็ก 
(ชุดกระดาน
ลื่นปูน้อย)

296,700.00 184,900.00 24,000.00 (-) 160,900.00

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานผู้
บริหาร 
(ปลัด อบต. 
และรองปลัด 
อบต.)

0.00 24,000.00 (+) 24,000.00

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โต๊ะทํางานผู้บริหาร (ปลัด อบ
ต.,รองปลัด อบต.) จํานวน 2 
ชุด ขนาดความกว้างไม่น้อย
กว่า 140 เซนติเมตร ขนาด
ความลึกไม่น้อยกว่า 70 
เซนติเมตร ขนาดความสูงไม่
น้อยกว่า 70 เซนติเมตร ราคา
ตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของ อบต.โพธิทอง หน้าที่ 
187 ลําดับที่ 37

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่น
พัฒนาการ
เด็ก 
(ชุดกระดาน
ลื่นปูน้อย)

296,700.00 160,900.00 10,000.00 (-) 150,900.00

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  11:34:11 หน้า : 6/11



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิทอง  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอนครั้งที่ 9

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้
บริหาร 
(นายก อบต
.)

0.00 10,000.00 (+) 10,000.00

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอี้ผู้บริหาร (นายก อบต.) 
จํานวน 1 ตัว   รายละเอียดดัง
นี้
-  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 
เซนติเมตร xความลึกไม่น้อย
กว่า 87 เซนติเมตร x ความ
สูงไม่น้อยกว่า 120-125 
เซนติเมตร 
- เบาะนั่งบุด้วยฟองนํ้าอย่างดี
หนาพิเศษนุ่มสบาย ไม่ยุบตัว
ง่าย หุ้มด้วยหนัง PU ทั้งตัว
- ขาไม้เนื้อแข็งล้อเลื่อน PP 
5 แฉก แข็งแรงรองรับ
นํ้าหนักได้ดีมีโช๊คแก๊ส
สามารถปรับระดับสูง – ตํ่า ได้ 
สามารถปรับนอนได้  ราคา
ตามมาตรฐานท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของ อบต.โพธิทอง หน้าที่ 
187 ลําดับที่ 38

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่น
พัฒนาการ
เด็ก 
(ชุดกระดาน
ลื่นปูน้อย)

296,700.00 150,900.00 20,000.00 (-) 130,900.00

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  11:34:11 หน้า : 7/11



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิทอง  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอนครั้งที่ 9

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานผู้
บริหาร แบบ
ตัวแอล L 
(นายก อบต
.)

0.00 20,000.00 (+) 20,000.00

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โต๊ะทํางานผู้บริหาร (นายก 
อบต.) แบบตัวแอล โต๊ะทํา
งานไม้ MDF ปิดผิวด้วย 
Resin Film จํานวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย  
โต๊ะ ขนาดความกว้าง ไม่น้อย
กว่า 160 เซนติเมตร ขนาด
ความลึก ไม่น้อยกว่า 80 
เซนติเมตร ขนาดความสูงไม่
น้อยกว่า 77 เซนติเมตร  
ราคาตามมาตรฐานท้องตลาด
โต๊ะข้าง  ขนาดความกว้าง ไม่
น้อยกว่า 120 เซนติเมตร 
ขนาดความลึก ไม่น้อยกว่า40
 เซนติเมตร ขนาดความสูงไม่
น้อยกว่า 76 เซนติเมตร  
ราคาตามมาตรฐานท้องตลาด
โต๊ะลิ้นชัก ขนาดความกว้าง 
ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 
ขนาดความลึก ไม่น้อยกว่า48
 เซนติเมตร ขนาดความสูงไม่
น้อยกว่า 57 เซนติเมตร  
ราคาตามท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของ อบต.โพธิทอง หน้าที่ 
187 ลําดับที่ 39

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  11:34:11 หน้า : 8/11



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิทอง  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอนครั้งที่ 9

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่น
พัฒนาการ
เด็ก 
(ชุดกระดาน
ลื่นปูน้อย)

296,700.00 130,900.00 20,000.00 (-) 110,900.00

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บ
เอกสาร
เหล็ก ชนิด 
2 บาน

0.00 20,000.00 (+) 20,000.00

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เก็บเอกสารเหล็กชนิด 2 บาน
เปิด จํานวน 4 หลัง เพื่อใช้ใน
การจัดเก็บฎีกา ราคาตาม
มาตรฐานท้องตลาด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของ อบต.โพธิทอง หน้าที่ 
186 ลําดับที่ 35

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

เครื่องเล่น
พัฒนาการ
เด็ก 
(ชุดกระดาน
ลื่นปูน้อย)

296,700.00 110,900.00 105,300.00 (-) 5,600.00

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  11:34:11 หน้า : 9/11



1.หัวหน้าหน่วยงาน................................................................................  เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม

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

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

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

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

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

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

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโพธิทอง  อําเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอนครั้งที่ 9

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น

โครงการติด
ตั้งกระจก
โค้งจราจร
บริเวณจุด
เสี่ยง

0.00 105,300.00 (+) 105,300.00

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
กระจกโค้งจราจร (แบบ
สแตนแลส) พร้อมติดตั้ง 
บริเวณจุดเสี่ยงของถนนใน
ตําบลโพธิทอง ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 800  มิลลิเมตร 
จํานวน 9  ชุด  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของ อบต.โพธิทอง หน้าที่ 
181 ลําดับที่ 5

วันที่พิมพ์ : 3/10/2562  11:34:11 หน้า : 10/11



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 : 3/10/2562  11:34:11 หน้า : 11/11


