
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน เงินช่วยเหลือการ

ศึกษาบุตร 27,000.00 24,350.00 6,000.00 (-) 18,350.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 12,000.00 6,000.00 (+) 18,000.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง

ไว้ไม่เพียงพอ
แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่านํ้าประปา ค่านํ้า

บาดาล 120,000.00 59,285.79 45,000.00 (-) 14,285.79 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าไฟฟ้า 350,000.00 25,124.23 45,000.00 (+) 70,124.23 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง

ไว้ไม่เพียงพอ
แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติ

งานนอกเวลาราชการ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

80,000.00 80,000.00 5,000.00 (+) 85,000.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอ

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน เงินช่วยเหลือการ

ศึกษาบุตร 27,000.00 18,350.00 15,000.00 (-) 3,350.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

80,000.00 85,000.00 15,000.00 (+) 100,000.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอ

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน เงินช่วยเหลือการ

ศึกษาบุตร 10,000.00 9,100.00 9,000.00 (-) 100.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

80,000.00 100,000.00 9,000.00 (+) 109,000.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอ
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เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง

ไว้คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

80,000.00 109,000.00 5,000.00 (+) 114,000.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอ

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน เงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตร 25,000.00 25,000.00 20,000.00 (-) 5,000.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง

ไว้คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

80,000.00 114,000.00 20,000.00 (+) 134,000.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน วัสดุก่อสร้าง 20,000.00 19,090.50 15,000.00 (-) 4,090.50 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง

ไว้คาดว่าเหลือจ่าย
แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน วัสดุงานบ้านงานครัว 130,000.00 97,440.00 15,000.00 (+) 112,440.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง

ไว้ไม่เพียงพอ
แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ

ลื่น 280,000.00 130,528.89 28,000.00 (-) 102,528.89 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน วัสดุงานบ้านงานครัว 130,000.00 112,440.00 28,000.00 (+) 140,440.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง

ไว้ไม่เพียงพอ
แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ

ลื่น 280,000.00 102,528.89 8,000.00 (-) 94,528.89 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง 50,000.00 6,790.00 8,000.00 (+) 14,790.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ไม่เพียงพอ

แผนงานการ
พาณิชย์ งานตลาดสด งบดําเนินงาน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้คาดว่าเหลือจ่าย
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1.หัวหน้าหน่วยงาน................................................................................  เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด

(ใส่เหตุผลความจําเป็นที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด) ....................................................................................................................................................

การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของ....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลปะทิว  อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์ งานตลาดสด งบดําเนินงาน วัสดุงานบ้านงานครัว 14,000.00 4,322.00 5,000.00 (+) 9,322.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง

ไว้ไม่เพียงพอ
แผนงานการ
พาณิชย์ งานตลาดสด งบดําเนินงาน วัสดุอื่น 5,000.00 5,000.00 5,000.00 (-) 0.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง

ไว้คาดว่าเหลือจ่าย
แผนงานการ
พาณิชย์ งานตลาดสด งบดําเนินงาน วัสดุงานบ้านงานครัว 14,000.00 9,322.00 5,000.00 (+) 14,322.00 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง

ไว้ไม่เพียงพอ
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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)

5.   สําหรับกรณีที่โอนงบประมาณต่างหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน...........................................เจ้าของงบประมาณที่โอนลด

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

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

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