
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบดําเนินงาน ค่า
สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 100,000.00 44,632.41 6,300.00 (-) 38,332.41 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
พิมพ์ 0.00 6,300.00 (+) 6,300.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมี
ก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3  จํานวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะพืนฐาน
ตามมาตราฐานกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังตม    

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบดําเนินงาน ค่า
สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 100,000.00 38,332.41 27,000.00 (-) 11,332.41 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
พิมพ์ 6,300.00 27,000.00 (+) 33,300.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 2  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานตาม
มาตราฐานกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังตม    

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการ
ปรับปรุง
แผนที่ภาษี

30,000.00 30,000.00 30,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้
ลิ้นชักใส่
เอกสาร
พร้อมฐาน

0.00 30,000.00 (+) 30,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร 
จํานวน 7 ลิ้นชัก ขนาด 
A4/F4 แบบหน้าใส จํานวน 
12 ตู้ พร้อมฐานติดลูกล้อ 4 
ลูก สําหรับวางตู้ จํานวน 3 ตัว

วันที่พิมพ์ : 25/1/2564  18:17:35 หน้า : 1/31



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการผู้
ชําระภาษีดี
เด่น

20,000.00 20,000.00 10,000.00 (-) 10,000.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้
ลิ้นชักใส่
เอกสาร
พร้อมฐาน

30,000.00 10,000.00 (+) 40,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อตู้ลิ้นชักใส่เอกสาร 
จํานวน 7 ลิ้นชัก ขนาด 
A4/F4 แบบหน้าใส จํานวน 
12 ตู้ พร้อมฐานติดลูกล้อ 4 
ลูก สําหรับวางตู้ จํานวน 3 ตัว

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย

ประจํา) เงินเดือนพนักงาน 1,044,240.00 26,520.00 4,300.00 (-) 22,220.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่อง
พิมพ์ 0.00 4,300.00 (+) 4,300.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 
1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่ง
บริการ

395,000.00 101,320.00 30,000.00 (-) 71,320.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

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

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร
◌์

0.00 30,000.00 (+) 30,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 
2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานตาม
มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่ง
บริการ

395,000.00 71,320.00 2,500.00 (-) 68,820.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟ้า 0.00 2,500.00 (+) 2,500.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 AV จํานวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน มี
กําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อย
กว่า 800AV (480 Watts) 
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่
น้อยกว่า 15 นาที

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

100,000.00 56,000.00 50,000.00 (-) 6,000.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร
◌์

30,000.00 50,000.00 (+) 80,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 4 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานตาม
มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและ
พิธีการ

70,000.00 50,046.00 18,000.00 (-) 32,046.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร
◌์

80,000.00 18,000.00 (+) 98,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 4 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานตาม
มาตรฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่ง
บริการ

395,000.00 68,820.00 7,500.00 (-) 61,320.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อโต๊ะ
หมู่บูชา 0.00 7,500.00 (+) 7,500.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ทําด้วยไม้
สัก มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความ
กว้างตัวละ 9 นิ้ว มีฐานรอง
โต๊ะหมู่ จํานวน 1 ชุด

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่
ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายก
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล

198,720.00 27,600.00 27,000.00 (-) 600.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างราง
ระบายนํ้า 
คสล.ถนน
สายเทศบาล 
7

0.00 27,000.00 (+) 27,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล
.ถนนสายเทศบาล 7 (ด้าน
ขวามือ) ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 
เมตร ยาว 159.00 เมตร เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) หน้า 1 รายการที่ 
1

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

1,490,400.00 115,920.00 115,000.00 (-) 920.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างราง
ระบายนํ้า 
คสล.ถนน
สายเทศบาล 
7

27,000.00 115,000.00 (+) 142,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล
.ถนนสายเทศบาล 7 (ด้าน
ขวามือ) ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 
เมตร ยาว 159.00 เมตร เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) หน้า 1 รายการที่ 
1

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) เงินเดือนพนักงาน 2,346,800.00 411,190.00 411,000.00 (-) 190.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

คาดว่าเหลือจ่าย

วันที่พิมพ์ : 25/1/2564  18:17:35 หน้า : 5/31



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างราง
ระบายนํ้า 
คสล.ถนน
สายเทศบาล 
7

142,000.00 411,000.00 (+) 553,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล
.ถนนสายเทศบาล 7 (ด้าน
ขวามือ) ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 
เมตร ยาว 159.00 เมตร เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) หน้า 1 รายการที่ 
1

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 915,600.00 13,440.00 13,000.00 (-) 440.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างราง
ระบายนํ้า 
คสล.ถนน
สายเทศบาล 
7

553,000.00 13,000.00 (+) 566,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล
.ถนนสายเทศบาล 7 (ด้าน
ขวามือ) ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 
เมตร ยาว 159.00 เมตร เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) หน้า 1 รายการที่ 
1

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา) เงินเดือนพนักงาน 496,040.00 248,742.00 245,200.00 (-) 3,542.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

คาดว่าเหลือจ่าย

วันที่พิมพ์ : 25/1/2564  18:17:35 หน้า : 6/31



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างราง
ระบายนํ้า 
คสล.ถนน
สายเทศบาล 
7

566,000.00 245,200.00 (+) 811,200.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล
.ถนนสายเทศบาล 7 (ด้าน
ขวามือ) ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 
เมตร ยาว 159.00 เมตร เป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) หน้า 1 รายการที่ 
1

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่ง
บริการ

395,000.00 61,320.00 50,000.00 (-) 11,320.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้า 
คสล.ถนน
สายปะ
ทิว-ท่าแซะ 
(ตรงข้าม
ป้อมตํารวจ)

0.00 50,000.00 (+) 50,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่สร้างท่อระบายนํ้า คสล
.ถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (ตรง
ข้ามป้อมตํารวจ) ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 1.20 เมตร จํานวน  11 
บ่อ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 1 
รายการที่ 3

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและ
พิธีการ

70,000.00 32,046.00 20,000.00 (-) 12,046.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

วันที่พิมพ์ : 25/1/2564  18:17:35 หน้า : 7/31



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้า 
คสล.ถนน
สายปะ
ทิว-ท่าแซะ 
(ตรงข้าม
ป้อมตํารวจ)

50,000.00 20,000.00 (+) 70,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่สร้างท่อระบายนํ้า คสล
.ถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (ตรง
ข้ามป้อมตํารวจ) ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 1.20 เมตร จํานวน  11 
บ่อ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 1 
รายการที่ 3

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการ
เลือกตั้ง

70,000.00 70,000.00 70,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้า 
คสล.ถนน
สายปะ
ทิว-ท่าแซะ 
(ตรงข้าม
ป้อมตํารวจ)

70,000.00 70,000.00 (+) 140,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่สร้างท่อระบายนํ้า คสล
.ถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (ตรง
ข้ามป้อมตํารวจ) ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 1.20 เมตร จํานวน  11 
บ่อ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 1 
รายการที่ 3

วันที่พิมพ์ : 25/1/2564  18:17:35 หน้า : 8/31



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

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

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ

130,000.00 31,247.00 20,000.00 (-) 11,247.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้า 
คสล.ถนน
สายปะ
ทิว-ท่าแซะ 
(ตรงข้าม
ป้อมตํารวจ)

140,000.00 20,000.00 (+) 160,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่สร้างท่อระบายนํ้า คสล
.ถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (ตรง
ข้ามป้อมตํารวจ) ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 1.20 เมตร จํานวน  11 
บ่อ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 1 
รายการที่ 3

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการจัด
งานวัน
สําคัญของ
ชาติ และวัน
สําคัญอื่นๆ 
ที่ทาง
ราชการ
กําหนดขึ้น
เป็นกรณี
พิเศษ

80,000.00 26,704.75 20,000.00 (-) 6,704.75 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

วันที่พิมพ์ : 25/1/2564  18:17:35 หน้า : 9/31



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้า 
คสล.ถนน
สายปะ
ทิว-ท่าแซะ 
(ตรงข้าม
ป้อมตํารวจ)

160,000.00 20,000.00 (+) 180,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่สร้างท่อระบายนํ้า คสล
.ถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (ตรง
ข้ามป้อมตํารวจ) ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 1.20 เมตร จํานวน  11 
บ่อ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 1 
รายการที่ 3

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการ
เตรียมและ
รับเสด็จใน
โอกาสต่างๆ

30,000.00 20,000.00 20,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้า 
คสล.ถนน
สายปะ
ทิว-ท่าแซะ 
(ตรงข้าม
ป้อมตํารวจ)

180,000.00 20,000.00 (+) 200,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่สร้างท่อระบายนํ้า คสล
.ถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (ตรง
ข้ามป้อมตํารวจ) ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 1.20 เมตร จํานวน  11 
บ่อ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 1 
รายการที่ 3
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

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

โครงการปก
ป้องสถาบัน
สําคัญของ
ชาติเพื่อ
เสริมสร้าง
ความ
สมานฉันท์

10,000.00 10,000.00 10,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้า 
คสล.ถนน
สายปะ
ทิว-ท่าแซะ 
(ตรงข้าม
ป้อมตํารวจ)

200,000.00 10,000.00 (+) 210,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่สร้างท่อระบายนํ้า คสล
.ถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (ตรง
ข้ามป้อมตํารวจ) ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 1.20 เมตร จํานวน  11 
บ่อ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 1 
รายการที่ 3

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการฝึก
อบรมส่ง
เสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
แลพัฒนา
ศุกยภาพใน
การปฏิบัติ
งานของเจ้า
หน้าที่ท้อง
ถิ่น

120,000.00 100,000.00 100,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้า 
คสล.ถนน
สายปะ
ทิว-ท่าแซะ 
(ตรงข้าม
ป้อมตํารวจ)

210,000.00 100,000.00 (+) 310,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่สร้างท่อระบายนํ้า คสล
.ถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (ตรง
ข้ามป้อมตํารวจ) ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 1.20 เมตร จํานวน  11 
บ่อ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 1 
รายการที่ 3

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 40,000.00 40,000.00 40,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้า 
คสล.ถนน
สายปะ
ทิว-ท่าแซะ 
(ตรงข้าม
ป้อมตํารวจ)

310,000.00 40,000.00 (+) 350,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่สร้างท่อระบายนํ้า คสล
.ถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (ตรง
ข้ามป้อมตํารวจ) ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 1.20 เมตร จํานวน  11 
บ่อ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 1 
รายการที่ 3

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.00 41,170.00 30,000.00 (-) 11,170.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้า 
คสล.ถนน
สายปะ
ทิว-ท่าแซะ 
(ตรงข้าม
ป้อมตํารวจ)

350,000.00 30,000.00 (+) 380,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่สร้างท่อระบายนํ้า คสล
.ถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (ตรง
ข้ามป้อมตํารวจ) ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 1.20 เมตร จํานวน  11 
บ่อ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 1 
รายการที่ 3

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 100,000.00 68,312.56 48,900.00 (-) 19,412.56 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง

ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้า 
คสล.ถนน
สายปะ
ทิว-ท่าแซะ 
(ตรงข้าม
ป้อมตํารวจ)

380,000.00 48,900.00 (+) 428,900.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่สร้างท่อระบายนํ้า คสล
.ถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (ตรง
ข้ามป้อมตํารวจ) ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมบ่อพักนํ้า 
คสล.ขนาดกว้าง 0.80 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 1.20 เมตร จํานวน  11 
บ่อ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 1 
รายการที่ 3
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการฝึก
อบรมปฏิบัติ
ธรรมนําสุข
ผู้สูงวัย

80,000.00 64,900.00 60,000.00 (-) 4,900.00 เนื่องจากงบประมาณทตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

จัดซื้อเครื่อง
ขยายเสียง 0.00 60,000.00 (+) 60,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงห้อง
ประชุมอาคารป้องกัน จํานวน 
1 ชุด ประกอบด้วย เครื่อง
ขยายเสียง (Power Amp) 
2,000 วัตต์ เครื่องผสม
สัญญาณเสียง (Mixer) 8 
ช่อง ไมค์โครโฟนไร้สาย 
จํานวน 2 ตัว ไมค์โครโฟน
สาย จํานวน 2 ตัว ลําโพงติด
ผนัง 100 วัตต์ จํานวน 4 ตัว 
ตู้เร็กอุปกรณ์ (rack 6 U) 
จํานวน 1 ตัว

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการฝึก
อบรมอาชีพ
ให้กลุ่มสตรี
และผู้นํา
ชุมชนเพื่อ
การพึ่งพา
ตนเอง

40,000.00 40,000.00 40,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

จัดซื้อเครื่อง
ขยายเสียง 60,000.00 40,000.00 (+) 100,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงห้อง
ประชุมอาคารป้องกัน จํานวน 
1 ชุด ประกอบด้วย เครื่อง
ขยายเสียง (Power Amp) 
2,000 วัตต์ เครื่องผสม
สัญญาณเสียง (Mixer) 8 
ช่อง ไมค์โครโฟนไร้สาย 
จํานวน 2 ตัว ไมค์โครโฟน
สาย จํานวน 2 ตัว ลําโพงติด
ผนัง 100 วัตต์ จํานวน 4 ตัว 
ตู้เร็กอุปกรณ์ (rack 6 U) 
จํานวน 1 ตัว

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการส่ง
เสริมการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน
ในการจัดทํา
แผนพัฒนา
เทศบาล 
และแผน
ชุมชน

25,000.00 25,000.00 25,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

วันที่พิมพ์ : 25/1/2564  18:17:35 หน้า : 15/31



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

จัดซื้อเครื่อง
ขยายเสียง 100,000.00 25,000.00 (+) 125,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงห้อง
ประชุมอาคารป้องกัน จํานวน 
1 ชุด ประกอบด้วย เครื่อง
ขยายเสียง (Power Amp) 
2,000 วัตต์ เครื่องผสม
สัญญาณเสียง (Mixer) 8 
ช่อง ไมค์โครโฟนไร้สาย 
จํานวน 2 ตัว ไมค์โครโฟน
สาย จํานวน 2 ตัว ลําโพงติด
ผนัง 100 วัตต์ จํานวน 4 ตัว 
ตู้เร็กอุปกรณ์ (rack 6 U) 
จํานวน 1 ตัว

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการ
เสริมสร้าง
ครอบครัว
อบอุ่นชุมชน
เข้มแข็ง

25,000.00 25,000.00 25,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

จัดซื้อเครื่อง
ขยายเสียง 125,000.00 25,000.00 (+) 150,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงห้อง
ประชุมอาคารป้องกัน จํานวน 
1 ชุด ประกอบด้วย เครื่อง
ขยายเสียง (Power Amp) 
2,000 วัตต์ เครื่องผสม
สัญญาณเสียง (Mixer) 8 
ช่อง ไมค์โครโฟนไร้สาย 
จํานวน 2 ตัว ไมค์โครโฟน
สาย จํานวน 2 ตัว ลําโพงติด
ผนัง 100 วัตต์ จํานวน 4 ตัว 
ตู้เร็กอุปกรณ์ (rack 6 U) 
จํานวน 1 ตัว
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตร 25,000.00 19,000.00 19,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

0.00 19,000.00 (+) 19,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด) 

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่ง
บริการ

20,000.00 13,000.00 13,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

19,000.00 13,000.00 (+) 32,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ

80,000.00 57,392.00 57,000.00 (-) 392.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

32,000.00 57,000.00 (+) 89,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 11,400.00 11,000.00 (-) 400.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

89,000.00 11,000.00 (+) 100,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 5,000.00 19,385.00 19,000.00 (-) 385.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

คาดว่าเหลือจ่าย
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

100,000.00 19,000.00 (+) 119,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร 15,000.00 10,907.65 10,000.00 (-) 907.65 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

119,000.00 10,000.00 (+) 129,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการ
ท้องถิ่นไทย 
รวมใจภักดิ์ 
รักษ์พื้นที่สี
เขียว

10,000.00 10,000.00 10,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

วันที่พิมพ์ : 25/1/2564  18:17:35 หน้า : 19/31



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

129,000.00 10,000.00 (+) 139,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการฝึก
อบรมให้
ความรู้เรื่อง
โรคติดต่อ
และโรค
อุบัติใหม่

20,000.00 10,260.00 10,000.00 (-) 260.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

139,000.00 10,000.00 (+) 149,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการ
สัตว์ปลอด
โรค คน
ปลอดภัย 
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

70,000.00 10,780.00 10,000.00 (-) 780.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

วันที่พิมพ์ : 25/1/2564  18:17:35 หน้า : 20/31



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

149,000.00 10,000.00 (+) 159,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการ
อบรมให้
ความรู้เกี่ยว
กับการคุ้ม
ครองผู้
บริโภค

25,000.00 25,000.00 25,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

159,000.00 25,000.00 (+) 184,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

วันที่พิมพ์ : 25/1/2564  18:17:35 หน้า : 21/31



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการ
อบรมให้
ความรู้
สุขาภิบาล
อาหาร 
อาหาร
ปลอดภัย 
คนปลอด
โรค

16,875.00 16,000.00 (-) 875.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

184,000.00 16,000.00 (+) 200,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการ
อบรมไห้
ความรู้การ
จัดการขยะ
ชุมชน

30,000.00 20,000.00 20,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

200,000.00 20,000.00 (+) 220,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

วันที่พิมพ์ : 25/1/2564  18:17:35 หน้า : 22/31



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย

ประจํา)
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 1,080,000.00 123,410.00 120,000.00 (-) 3,410.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

220,000.00 120,000.00 (+) 340,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย

ประจํา)
เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 88,860.00 13,032.00 10,000.00 (-) 3,032.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

340,000.00 10,000.00 (+) 350,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงาน

ครัว 130,000.00 106,210.00 100,000.00 (-) 6,210.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

วันที่พิมพ์ : 25/1/2564  18:17:35 หน้า : 23/31



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

350,000.00 100,000.00 (+) 450,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 20,000.00 18,903.25 18,000.00 (-) 903.25 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

450,000.00 18,000.00 (+) 468,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะ

และขนส่ง 50,000.00 29,347.00 25,000.00 (-) 4,347.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

468,000.00 25,000.00 (+) 493,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อลื่น 280,000.00 112,392.00 80,000.00 (-) 32,392.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

493,000.00 80,000.00 (+) 573,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่ง

กาย 20,000.00 27,503.45 20,000.00 (-) 7,503.45 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

573,000.00 20,000.00 (+) 593,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

แผนงานการ
พาณิชย์ งานตลาดสด งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้

มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่ง
บริการ

11,500.00 8,500.00 (-) 3,000.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

593,000.00 8,500.00 (+) 601,500.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

แผนงานการ
พาณิชย์ งานตลาดสด งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซม 10,000.00 8,500.00 8,500.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

601,500.00 8,500.00 (+) 610,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)

แผนงานการ
พาณิชย์ งานตลาดสด งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและ

วิทยุ 10,000.00 7,674.89 2,600.00 (-) 5,074.89 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้าง
อาคารสํานัก
งานกอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวด
ล้อมเทศยา
ลตําบลปะทิว

610,000.00 2,600.00 (+) 612,600.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสํานักงานกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลปะทิว บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลปะทิว 
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 
18.50 เมตร (ตามแบบ
รูปรายการละเอียดที่กําหนด)
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 25,000.00 10,939.00 1,500.00 (-) 9,439.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อพัดลม
โคจร 0.00 1,500.00 (+) 1,500.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อพัดลมโคจรขนาด 16 
นิ้ว จํานวน 1 ตัว คุณลักษณะ
เป็นพัดลมโคจรขนาด 16 นิ้ว 
พัดลมสายรอบตัว สามารถ
ปรับรัศมีการส่ายได้ 15/30 
และ 50 องศา ปรับระดับแรง
ลมได้ 3 ระดับ ได้รับ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย 
จาก มอก. ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 และมาตรฐานประหยัด
ไฟเบอร์ 5

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 25,000.00 9,439.00 9,000.00 (-) 439.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

คาดว่าเหลือจ่าย

วันที่พิมพ์ : 25/1/2564  18:17:35 หน้า : 27/31



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

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 ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อพัดลม
เพดาน 0.00 9,000.00 (+) 9,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 56 
นิ้ว จํานวน 3 ตัว มี
คุณลักษณะ เป็นพัดลมเพดาน
แบบ 3 ใบ พัด ขนาด 56 นิ้ว 
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ สวิตซื
แบบโรตารี่ แยกอิสระจากตัว
พัดลม ใบพัดเหล็กเคลือบ
พิเศษ มอเตอร์แบบปิด 
ป้องกันฝุ่นละอองและสิ่ง
แปลกปลอม THERMAL 
FUSE ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อ
มอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน 
CURRENT FUSE ตัดไฟ
อัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าลัดวงจร 
มาตรฐาน PREMIUM 
SAFETY ใช้สิ้นส่วนที่ไม่
ลุกลามไฟ 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการฝึก
อบรมการ
ป้องกันและ
ระงับ
อัคคีภัยใน
สถานศึกษา

50,000.00 50,000.00 35,000.00 (-) 15,000.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

จัดซื้อลําโพง
อเนกประสง
ค์

0.00 35,000.00 (+) 35,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อลําโพงอเนกประสงค์ 
จํานวน 2 ตัว เป็นลําโพงล้อ
ลากขนาด 18 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 
80 วัตต์ พร้อมไมโครโฟนไร้
สาย
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 10

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 1,044,240.00 22,220.00 20,000.00 (-) 2,220.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

80,000.00 80,000.00 20,000.00 (+) 100,000.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย

ประจํา)
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 552,360.00 11,040.00 10,000.00 (-) 1,040.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

คาดว่าเหลือจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

80,000.00 100,000.00 10,000.00 (+) 110,000.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการ

ศึกษาบุตร 30,000.00 28,400.00 15,500.00 (-) 12,900.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

80,000.00 110,000.00 15,500.00 (+) 125,500.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ
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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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