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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อนุมัติเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โอนครั้งที่ 9

แผนงาน

งาน

งบ

หมวดรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
เหตุผล/คาชี้แจง
โอน
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่า
น้าบาดาล

120,000.00

61,666.16

40,000.00 (-)

21,666.16

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

350,000.00

20,283.93

40,000.00 (+)

60,283.93

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง

งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ

5,000.00

5,000.00

3,500.00 (-)

1,500.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง

งบดาเนินงาน

10,000.00

7,600.00

3,500.00 (+)

11,100.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ
สุข

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว

16,800.00

5,400.00 (-)

11,400.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ
สุข

วัสดุสานักงาน

15,000.00

5,530.00

5,400.00 (+)

10,930.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ

ค่า
สาธารณูปโภค

วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง
ค่าบริการ
ไปรษณีย์

แผนงานเคหะ งานกาจัดขยะมูล
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
และชุมชน
ฝอยและสิง่ ปฏิกูล

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

200,000.00

23,002.28

15,000.00 (-)

8,002.28

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานเคหะ งานกาจัดขยะมูล
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
และชุมชน
ฝอยและสิง่ ปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อ
รายจ่ายเพื่อให้ได้
ให้ได้มาซึ่ง
มาซึ่งบริการ
บริการ

900,000.00

10,153.00

15,000.00 (+)

25,153.00

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ

แผนงานการ
พาณิชย์

งานตลาดสด

งบดาเนินงาน

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าน้าประปา ค่า
น้าบาดาล

100,000.00

28,555.84

15,000.00 (-)

13,555.84

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

งานตลาดสด

งบดาเนินงาน

ค่า
สาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

217,000.00

27,153.90

15,000.00 (+)

42,153.90

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ

20,000.00

37,503.45

10,000.00 (-)

27,503.45

เนื่องจากงบปะมาณที่ตั้งไว้
คาดว่าเหลือจ่าย

แผนงานเคหะ งานกาจัดขยะมูล
งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ
และชุมชน
ฝอยและสิง่ ปฏิกูล

วัสดุเครื่องแต่ง
กาย
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อนุมัติเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563
เทศบาลตาบลปะทิว อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
โอนครั้งที่ 9

แผนงาน

งาน

งบ

หมวดรายจ่าย

แผนงานเคหะ งานกาจัดขยะมูล
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
และชุมชน
ฝอยและสิง่ ปฏิกูล

ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

รายจ่ายเพื่อ
รายจ่ายเพื่อให้ได้
ให้ได้มาซึ่ง
มาซึ่งบริการ
บริการ

งบประมาณ
อนุมัติ
900,000.00

งบประมาณก่อน
โอน
25,153.00

(+/-) จานวนเงินที่
โอน
10,000.00 (+)

งบประมาณหลัง
เหตุผล/คาชี้แจง
โอน
การโอนงบประมาณรายจ่าย
35,153.00

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

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

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

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

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

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

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ
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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)

