
หมวดรายจ่าย

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)

34,560.00

งบกลาง 34,560.00783,722.00 605,863.50 (+) 640,423.50

เพ่ือสมทบเงินกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน ตามกฏ
กระทรวงฯ ก าหนดให้ต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้น
ไป ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินสมทบในอัตราร้อยละ
สามของประมาณการรายรับ

207,360.00 207,360.00 (-) 172,800.00

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ท่ี
ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเม่ือวันท่ี..1...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ....2564.....
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเม่ือวันท่ี..1...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ....2564.....
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

98,400.00

งบกลาง 98,400.00783,722.00 640,423.50 (+) 738,823.50

เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) ตามกฎ
กระทรวงฯ ก าหนดให้ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป็นต้นไป สมทบในอัตราร้อย
ละสาม ของประมาณการ
รายรับ

3,978,600.00 3,429,400.00 (-) 3,331,000.00

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเม่ือวันท่ี..1...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ....2564.....
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

4,500.00

งบกลาง 4,500.00783,722.00 738,823.50 (+) 743,323.50

เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) ตามกฎ
กระทรวงฯ ก าหนดให้ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป็นต้นไป สมทบในอัตราร้อย
ละสาม ของประมาณการ
รายรับ

186,000.00 158,000.00 (-) 153,500.00

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร เงินประจ าต าแหน่ง



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเม่ือวันท่ี..1...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ....2564.....
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

49,650.00

งบกลาง 49,650.00783,722.00 743,323.50 (+) 792,973.50

เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) ตามกฎ
กระทรวงฯ ก าหนดให้ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป็นต้นไป สมทบในอัตราร้อย
ละสาม ของประมาณการ
รายรับ

297,900.00 297,900.00 (-) 248,250.00

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

งานเทศกิจ งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเม่ือวันท่ี..1...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ....2564.....
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

67,351.00

งบกลาง 67,351.00783,722.00 792,973.50 (+) 860,324.50

เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) ตามกฎ
กระทรวงฯ ก าหนดให้ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป็นต้นไป สมทบในอัตราร้อย
ละสาม ของประมาณการ
รายรับ

799,200.00 799,200.00 (-) 731,849.00

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ
สาธารณสุข

งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเม่ือวันท่ี..1...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ....2564.....
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

15,000.00

งบกลาง 15,000.00783,722.00 860,324.50 (+) 875,324.50

เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) ตามกฎ
กระทรวงฯ ก าหนดให้ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป็นต้นไป สมทบในอัตราร้อย
ละสาม ของประมาณการ
รายรับ

60,000.00 60,000.00 (-) 45,000.00

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ
สาธารณสุข

งบบุคลากร เงินประจ าต าแหน่ง



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเม่ือวันท่ี..1...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ....2564.....
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

98,400.00

งบกลาง 98,400.00783,722.00 875,324.50 (+) 973,724.50

เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) ตามกฎ
กระทรวงฯ ก าหนดให้ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป็นต้นไป สมทบในอัตราร้อย
ละสาม ของประมาณการ
รายรับ

993,600.00 961,160.00 (-) 862,760.00

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

แผนงาน
การศึกษา

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ
การศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเม่ือวันท่ี..1...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ....2564.....
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

15,000.00

งบกลาง 15,000.00783,722.00 973,724.50 (+) 988,724.50

เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) ตามกฎ
กระทรวงฯ ก าหนดให้ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป็นต้นไป สมทบในอัตราร้อย
ละสาม ของประมาณการ
รายรับ

60,000.00 60,000.00 (-) 45,000.00

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

แผนงาน
การศึกษา

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ
การศึกษา

งบบุคลากร เงินประจ าต าแหน่ง



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเม่ือวันท่ี..1...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ....2564.....
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

4,500.00

งบกลาง 4,500.00783,722.00 988,724.50 (+) 993,224.50

เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) ตามกฎ
กระทรวงฯ ก าหนดให้ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป็นต้นไป สมทบในอัตราร้อย
ละสาม ของประมาณการ
รายรับ

60,000.00 53,000.00 (-) 48,500.00

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

งานบริหารงาน
คลัง

งบบุคลากร เงินประจ าต าแหน่ง



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเม่ือวันท่ี..1...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ....2564.....
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า)

4,500.00

งบกลาง 4,500.00783,722.00 993,224.50 (+) 997,724.50

เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) ตามกฎ
กระทรวงฯ ก าหนดให้ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
เป็นต้นไป สมทบในอัตราร้อย
ละสาม ของประมาณการ
รายรับ

60,000.00 53,000.00 (-) 48,500.00

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

งบบุคลากร เงินประจ าต าแหน่ง



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเม่ือวันท่ี..1...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ....2564.....
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

3.เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ

ความเห็น ...............................................................................

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

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

(ลงช่ือ) .....................................................................
(...................................................................)

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น ...............................................................................

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

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

(ลงช่ือ) .....................................................................
(...................................................................)

ต าแหน่ง ....................................................................

วันท่ี................เดือน...............................พ.ศ...............

(ลงช่ือ) .....................................................................
(...................................................................)

ต าแหน่ง ....................................................................

วันท่ี................เดือน...............................พ.ศ...............

1.หัวหน้าหน่วยงาน................................................................................  เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม

(ใส่เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอโอนเพ่ิม) ............................................................................................................................................................... 



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเม่ือวันท่ี..1...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ....2564.....
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

4.2   สภาท้องถ่ิน มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย............... คร้ังท่ี ............... เม่ือวันท่ี .................... เดือน ................................ พ.ศ. .............

หรือผู้มีอ านาจได้อนุมัติแล้ววันท่ี ...........................................เดือน .....................................................พ.ศ. .......................

ตามหนังสือ ................................................................................ (ถ้ามี)

4. การอนุมัติ

4.1  ผู้บริหารท้องถ่ิน

ความเห็น ...............................................................................

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

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

(ลงช่ือ) .....................................................................
(...................................................................)

ต าแหน่ง ....................................................................

วันท่ี................เดือน...............................พ.ศ...............

ความเห็น ...............................................................................

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

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

ต าแหน่ง ....................................................................

วันท่ี................เดือน...............................พ.ศ...............


