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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โอนครั้งที่ 4

แผนงาน

งาน

งบ

หมวดรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
ศึกษา

โครงการฝึก
อบรมและส่ง
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง เสริมการ
กับการปฏิบัติ
เรียนรู้นอก
ราชการที่ไม่เข้า ห้องเรียน
ลักษณะรายจ่าย
ของเด็กเล็ก
หมวดอื่นๆ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางสน

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ
ศึกษา

วัสดุก่อสร้าง

งบประมาณ
อนุมัติ
15,000.00

15,000.00

10,000.00

35,000.00

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จานวนเงินที่
โอน

15,000.00

5,000.00 (-)

0.00

5,000.00 (+)

13,480.60

3,000.00 (-)

5,000.00

3,000.00 (+)

10,000.00

10,000.00 (-)

34,577.35

10,000.00 (+)

งบประมาณหลัง
เหตุผล/คาชี้แจง
โอน
การโอนงบประมาณรายจ่าย
10,000.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
5,000.00 จ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาสามัญ
ประจาบ้าน และอื่นๆ ที่จาเป็น
10,480.60

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
8,000.00 จ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาสามัญ
ประจาบ้าน และอื่นๆ ที่จาเป็น

0.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าจะเหลือจ่าย

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ / เพื่อจ่ายเป็นค่า
44,577.35
จัดซื้อ หิน ดิน ปูน ทราย
เหล็ก ไม้ ฯลฯ
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โอนครั้งที่ 4

แผนงาน

งาน

งบ

หมวดรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

โครงการ
อบรมและ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
การแลก
กับการปฏิบัติ
เปลียนเรียน
ราชการที่ไม่เข้า
รู้ เพื่อส่ง
ลักษณะรายจ่าย
เสริมทักษะ
หมวดอื่นๆ
การเลื้ยงดู
เด็กปฐมวัย

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
เหตุผล/คาชี้แจง
โอน
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
ศึกษา

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ
ศึกษา

วัสดุก่อสร้าง

35,000.00

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ
ศึกษา

วัสดุการเกษตร

10,000.00

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ
ศึกษา

วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

10,000.00

5,815.00

5,000.00 (+)

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ / เพื่อจ่ายเป็นค่า
10,815.00
จัดซื้อยาสามัญประจาบ้าน
และอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
งานสาธารณสุข
อื่น

รายจ่ายเพื่อ
รายจ่ายเพื่อให้ได้
ให้ได้มาซึ่ง
มาซึ่งบริการ
บริการ

89,800.00

69,500.00

9,800.00 (-)

59,700.00

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ
สุข

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
สุข

รายจ่ายเพื่อ
รายจ่ายเพื่อให้ได้
ให้ได้มาซึ่ง
มาซึ่งบริการ
บริการ

15,000.00

20,000.00

15,000.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าจะเหลือจร่าย

5,000.00 (-)

10,000.00

44,577.35

5,000.00 (+)

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ / เพื่อจ่ายเป็นค่า
49,577.35
จัดซื้อ หิน ดิน ปูน ทราย
เหล็ก ไม้ ฯลฯ

10,000.00

5,000.00 (-)

0.00

9,800.00 (+)

20,000.00

7,000.00 (-)

5,000.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าจะเหลือจ่าย

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าจะเหลือจ่าย

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ
9,800.00 เช่น ไม้กวาด ถ้วย จาน ช้อน
แก้ว กระจกเงา ถังใส่ขยะ ถุง
ขยะ ฯลฯ
13,000.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าจะเหลือจ่าย
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โอนครั้งที่ 4

แผนงาน

แผนงาน
สาธารณสุข

งาน

งบ

หมวดรายจ่าย

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ
สุข

ประเภทรายจ่าย

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

9,800.00

(+/-) จานวนเงินที่
โอน

7,000.00 (+)

งบประมาณหลัง
เหตุผล/คาชี้แจง
โอน
การโอนงบประมาณรายจ่าย
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ
16,800.00 เช่น ไม้กวาด ถ้วย จาน ช้อน
แก้ว กระจกเงา ถังใส่ขยะ ถุง
ขยะ ฯลฯ

1.หัวหน้าหน่วยงาน................................................................................ เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม
(ใส่เหตุผลความจาเป็นที่ขอโอนเพิ่ม) ...............................................................................................................................................................
ตามระเบียบ..............................................................................................ข้อ.............................................................................................
(ลงชื่อ) .....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง ....................................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............
2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ความเห็น ...............................................................................

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

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

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

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

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

วันที่พิมพ์ : 25/1/2564 18:11:29

หน้า : 4/4

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น ...............................................................................

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

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

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

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

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

4. การอนุมัติ
4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น
ความเห็น ...............................................................................

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

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

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

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

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

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย............... ครั้งที่ ............... เมื่อวันที่ .................... เดือน ................................ พ.ศ. .............
หรือผู้มีอานาจได้อนุมัติแล้ววันที่ ...........................................เดือน .....................................................พ.ศ. .......................
ตามหนังสือ ................................................................................ (ถ้ามี)

