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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โอนครั้งที่ 6

แผนงาน

งาน

งบ

หมวดรายจ่าย

แผนงานเคหะ
งานไฟฟ้าถนน
และชุมชน

งบลงทุน

แผนงานเคหะ
งานไฟฟ้าถนน
และชุมชน

งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ

แผนงานเคหะ
งานไฟฟ้าถนน
และชุมชน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการ
/รายการ
โครงการ
ปรับปรุงทาง
เท้า คสล.
ถนนสาย
บ้าน
ทองหลาง บ้านบางจาก
(สี่แยกเจริญ
รัฐ-สามแยก
ตลาดใน)
(ด้านทิศใต้)

วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการ
ปรับปรุงทาง
เท้า คสล.
ถนนสาย
บ้าน
ทองหลาง บ้านบางจาก
(สี่แยกเจริญ
รัฐ-สามแยก
ตลาดใน)
(ด้านทิศใต้)

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
เหตุผล/คาชี้แจง
โอน
การโอนงบประมาณรายจ่าย

556,000.00

556,000.00

100,000.00 (-)

456,000.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

200,000.00

736.00

100,000.00 (+)

100,736.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ

556,000.00

456,000.00

25,000.00 (-)

431,000.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โอนครั้งที่ 6

แผนงาน

งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป
แผนงานเคหะ
เกี่ยวกับเคหะ
งบลงทุน
และชุมชน
และชุมชน

แผนงานเคหะ
งานไฟฟ้าถนน
และชุมชน

แผนงานเคหะ
งานไฟฟ้าถนน
และชุมชน

งบลงทุน

งบลงทุน

หมวดรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่อง
สารองไฟฟ้า
ขนาด 800
VA

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

โครงการ
ปรับปรุงทาง
เท้า คสล.
ถนนสาย
บ้าน
ทองหลาง บ้านบางจาก
(สี่แยกเจริญ
รัฐ-สามแยก
ตลาดใน)
(ด้านทิศใต้)

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค

ก่อสร้างราง
ระบายน้า
คสล บริเวณ
สวนสุขภาพ
และถนน
สายเจริญรัฐ
ซอย 1

งบประมาณ
อนุมัติ

556,000.00

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จานวนเงินที่
โอน

0.00

25,000.00 (+)

431,000.00

400,000.00 (-)

0.00

400,000.00 (+)

งบประมาณหลัง
เหตุผล/คาชี้แจง
โอน
การโอนงบประมาณรายจ่าย
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA สามารถ
สารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที มีกาลังไฟฟ้าด้าน
25,000.00
นอกไม่น้อยกว่า 800 VA
(480 Watts) จานวน 10
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
ตามมาตรฐานกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

31,000.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย
น้า คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง
0.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า
400,000.00 0.80 เมตร ยาว 78.00 เมตร
และวางท่อระบายน้า คสล
.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร จานวน 11 ท่อน (ตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โอนครั้งที่ 6

แผนงาน

งาน

งบ

หมวดรายจ่าย

แผนงานเคหะ งานกาจัดขยะมูล
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
และชุมชน
ฝอยและสิง่ ปฏิกูล

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ งบลงทุน
สุข

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานเคหะ งานกาจัดขยะมูล
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
และชุมชน
ฝอยและสิง่ ปฏิกูล

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ
สุข

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

รายจ่ายเพื่อ
รายจ่ายเพื่อให้ได้
ให้ได้มาซึ่ง
มาซึ่งบริการ
บริการ

ครุภัณฑ์การ
เกษตร

เงินเดือนพนักงาน

900,000.00

จัดซื้อเครื่อง
พ่นละออง
ฝอยละเอียด
ULV

รายจ่ายเพื่อ
รายจ่ายเพื่อให้ได้
ให้ได้มาซึ่ง
มาซึ่งบริการ
บริการ

วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

งบประมาณ
อนุมัติ

900,000.00

5,000.00

งบประมาณก่อน
โอน
221,940.50

(+/-) จานวนเงินที่
โอน
32,000.00 (-)

0.00

32,000.00 (+)

189,940.50

15,600.00 (-)

5,000.00

2,346,800.00 1,133,240.00

15,600.00 (+)

งบประมาณหลัง
เหตุผล/คาชี้แจง
โอน
การโอนงบประมาณรายจ่าย
189,940.50

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย
ละเอียด ULV สาหรับพ่นฆ่า
เชื้อโรค ยุงแมลงบิน เชื้อรา
เชื้อไวรัส หรือใช้พ่นฆ่าแมลง
ซึ่งเป็นพาหะนาโรค เช่นยุง
แมลงวัน ความจุถังไม่น้อย
32,000.00 กว่า 5 ลิตร อัตราการไหลไม่
น้อยกว่า 0.2 ลิตรต่อนาที
กาลังเครื่องไม่น้อยกว่า
1,000 วัตต์ จานวน 1
เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กาหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์และราคาเป็นราคา
ในท้องที่หรือท้องถิ่น)
174,340.50

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อกรวยจราจร วัสดุผลิต
จากพลาสติก ความกว้างไม่
20,600.00
น้อยกว่า 30 ซม. ความสูงไม่
น้อยกว่า 60 ซม. จานวน 40
อัน

4,700.00 (-) 1,128,540.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โอนครั้งที่ 6

แผนงาน

งาน

งบ

หมวดรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโตีะทา
งานเหล็ก
ครุภัณฑ์สานักงาน ขนาด 3.5
ฟุต พร้อม
กระจก

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนพนักงาน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเก้าอี้
สานักงานบุ
ครุภัณฑ์สานักงาน
หนัง แบบมี
ที่ท้าวแขน

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
งานสาธารณสุข
อื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

0.00

2,346,800.00 1,128,540.00

โครงการ
สัตว์ปลอด
โรค คน
ปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

70,000.00

(+/-) จานวนเงินที่
โอน

4,700.00 (+)

งบประมาณหลัง
เหตุผล/คาชี้แจง
โอน
การโอนงบประมาณรายจ่าย
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก ขนาด
4,700.00
3.5 ฟุต พร้อมกระจก จานวน
1 ตัว

3,200.00 (-) 1,125,340.00

0.00

3,200.00 (+)

38,980.00

13,600.00 (-)

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อเก้าอี้สานักงานบุหนัง
3,200.00 แบบมีที่ท้าวแขน สามารถ
ปรับระดับสูงต่าได้ มีล้อหมุน
ได้รอบ จานวน 1 ตัว

25,380.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

วันที่พิมพ์ : 25/1/2564 18:13:10

หน้า : 5/7

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โอนครั้งที่ 6

แผนงาน

แผนงาน
สาธารณสุข

งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ งบลงทุน
สุข

หมวดรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

โครงการ
/รายการ

จัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพ
ระบบ
ดิจิตอล

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

0.00

(+/-) จานวนเงินที่
โอน

13,600.00 (+)

งบประมาณหลัง
เหตุผล/คาชี้แจง
โอน
การโอนงบประมาณรายจ่าย
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อ
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล เป็นกล้องคอมแพค
(Compact Digital
Camera) ความละเอียดที่
กาหนดเป็นความละเอียดที่
เซ็นเซอร์ภาพ (Image
Sensor) มีระบบแฟลชในตัว
สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก
ข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อ
13,600.00
ข้อมูลเต็ม หรือเมื่อ ต้องการ
เปลี่ยน สามารถโอนถ่าย
ข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋า
บรรจุกล้อง จานวน 1 ตัว
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนด
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
และราคาเป็นราคาในท้องที่
หรือท้องถิ่น)

วันที่พิมพ์ : 25/1/2564 18:13:10

หน้า : 6/7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

