
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 5

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

โครงการ
ศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมใน
การช่วย
เหลือ
ประชาชน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
อําเภอปะทิว 
 จังหวัด
ชุมพร  
ประจําปีงบ
ประมาณ พ
.ศ. 2563

15,000.00 15,000.00 (-) 0.00 เน่ื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

งบเงินอุด
หนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

โครงการ
ศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมใน
การช่วย
เหลือ
ประชาชน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
อําเภอปะทิว 
 จังหวัด
ชุมพร  
ประจําปีงบ
ประมาณ พ
.ศ. 2563

0.00 15,000.00 (+) 15,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
อุดหนุนงบประมาณให้กับ
องค์การบริหารส่วนตําบลปาก
คลอง

วันที่พิมพ์ : 25/1/2564  18:12:16 หน้า : 1/6



 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้

มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่ง
บริการ

900,000.00 353,160.50 20,000.00 (-) 333,160.50 เนื่งจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่ง

กาย 20,000.00 19,823.45 20,000.00 (+) 39,823.45 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้

มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่ง
บริการ

900,000.00 333,160.50 20,000.00 (-) 313,160.50 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าจะเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 5,000.00 2,025.00 20,000.00 (+) 22,025.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

ไม่เพียงพอ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้

มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่ง
บริการ

900,000.00 313,160.50 5,000.00 (-) 308,160.50 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าจะเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 (+) 10,000.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

ไม่เพียงพอ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้

มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่ง
บริการ

228,100.00 1,800.00 700.00 (-) 1,100.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดซื้อ
อุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบ
อเนกประสง
ค์ (Smart 
Card 
Reader)

0.00 700.00 (+) 700.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) สามารถอ่านและ
เขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได้ มีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 4.8 MHz สามารถใช้
งานผ่านช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB ได้ 
สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 
1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียด
คุณลักษณะตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้

มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่ง
บริการ

900,000.00 308,160.50 12,000.00 (-) 296,160.50 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยา
ศาสตร์หรือการ
แพทย์

จัดซื้อปรอท
วัดไข้
ดิจิตอล อิน
ฟาเรด

0.00 12,000.00 (+) 12,000.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อปรอทวัดไข้ดิจิตอล อิน
ฟาเรด วัดไข้แบบอินฟาเรด 
สแกนหน้าผากเพื่อให้ทราบ
ถึงอุณหภูมิในร่างกาย 
สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ ขนาดพอเหมาะ พกพา
สะดวก วัดอุณหภูมิด้วยระบบ
อินฟาเรด สามารถวัด
อุณหภูมิได้เฉพาะคนเท่านั้น 
มีจอแสดงผล ขนาดไร้สาย 
พกพาสะดวก จํานวน 4 
เครื่อง รายละเอียด
คุณลักษณะตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการฝึก
อบรมให้
ความรู้
รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดใน
เขตเทศบาล
ตําบลปะทิว

30,000.00 30,000.00 4,500.00 (-) 25,500.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย
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1.หัวหน้าหน่วยงาน................................................................................  เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม

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

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

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

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

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

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

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อนุมัติเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2563

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 5

แผนงาน งาน งบ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จํานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/คําชี้แจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การ
เกษตร

จัดซื้อเครื่อง
พ่นยามือ
โยก

0.00 4,500.00 (+) 4,500.00

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อถังพ่นยามือโยก ขนาด
บรรจุนํ้ายา ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 15 ลิตร รูปทรง
มาตรฐาน กะทัดรัด เป็น
พลาสติก นํ้าหนักเบา เคลื่อน
ย้ายสะดวก ติดตั้งง่าย ใช้งาน
ง่าย พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน 
จํานวน 5 เครื่อง รายละเอียด
คุณลักษณะตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์
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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)
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