
หมวดรายจ่าย

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

80,000.00

แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวดค่าวัสดุ 80,000.00 (+)

แผนงาน
สาธารณสุข

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 120,000.00 (-)

แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวดค่าวัสดุ 120,000.00 (+)
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว

158,450.00

355,920.00

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว

278,450.00

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล
งบด าเนินงาน 100,000.00 158,450.00

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

งบบุคลากร 475,920.00 475,920.00

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล
งบด าเนินงาน 100,000.00 78,450.00

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อนุมัติเม่ือวันท่ี....22.......เดือน…กุมภาพันธ์...พ.ศ...2565....
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 2

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน

งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน  303,240.00 303,240.00 (-) 223,240.00



หมวดรายจ่ายแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 120,000.00 (-)

แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวดค่าวัสดุ 120,000.00 (+)

แผนงานเคหะ
และชุมชน

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 60,000.00 (-)

แผนงานเคหะ
และชุมชน

หมวดค่าวัสดุ 60,000.00 (+)

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 200,000.00 (-)

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

200,000.00 (+)

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว

458,450.00

งานบริหารงาน
คลัง

งบด าเนินงาน 270,000.00 27,114.21 227,114.21
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว

398,450.00

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ

สาธารณสุข
451,849.00 451,849.00

1,327,110.00

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล
งบบุคลากร 192,640.00 192,640.00

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล
งบด าเนินงาน 100,000.00 278,450.00

331,849.00

132,640.00

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล
งบด าเนินงาน 100,000.00 398,450.00

งบบุคลากร

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

งานบริหารงาน
คลัง

งบบุคลากร 1,854,140.00 1,527,110.00



หมวดรายจ่ายแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 36,000.00 (-)

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป
ค่าวัสดุ

วัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืน

36,000.00 (+)

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 424,000.00 (-)

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง
เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า

424,000.00 (+)

แผนงาน
การศึกษา

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 260,000.00 (-)

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง
เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า

260,000.00 (+)
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย
งบกลาง งบกลาง 422,844.00 711,864.00 971,864.00

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ

การศึกษา
งบบุคลากร 683,510.00 683,510.00 423,510.00

งบกลาง งบกลาง 422,844.00 287,864.00 711,864.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร 3,829,756.00 3,163,406.00 2,739,406.00

1,291,110.00

งานบริหารงาน
คลัง

งบด าเนินงาน 10,000.00 6,079.92 42,079.92
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

งานบริหารงาน
คลัง

งบบุคลากร 1,854,140.00 1,327,110.00



หมวดรายจ่ายแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

ค่าใช้สอย

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ีน ๆ

50,000.00 (-)

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง
เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า

50,000.00 (+)

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

500,000.00 (-)

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง
เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า

500,000.00 (+)
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย
งบกลาง งบกลาง 422,844.00 1,021,864.00 1,521,864.00

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

งบเงินอุดหนุน
โครงการจัด
งานเทศกาล
เท่ียวพิมาย

1,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00

งบกลาง งบกลาง 422,844.00 971,864.00 1,021,864.00

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน 50,000.00 50,000.00 0.00

โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีวัน
ข้ึนปีใหม่



หมวดรายจ่ายแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 138,000.00 (-)

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

138,000.00 (+)

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 99,000.00 (-)

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

99,000.00 (+)

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 105,000.00 (-)

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

105,000.00 (+)
รายจ่าย

เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร 3,829,756.00 2,739,406.00 2,601,406.00

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 500,000.00 92,062.00 230,062.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

งานเทศกิจ งบบุคลากร 197,720.00 197,720.00 98,720.00

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 500,000.00 230,062.00 329,062.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร 404,040.00 370,730.00 265,730.00

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 500,000.00 329,062.00 434,062.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย



หมวดรายจ่ายแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินประจ า
ต าแหน่ง

34,000.00 (-)

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป
ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 34,000.00 (+)

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของพนักงาน

21,000.00 (-)

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป
ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 21,000.00 (+)

งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร 180,000.00 152,000.00 118,000.00

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 80,000.00 38,903.00 72,903.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร 138,000.00 113,000.00 92,000.00

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 80,000.00 72,903.00 93,903.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย



หมวดรายจ่ายแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 20,000.00 (-)

แผนงาน
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ีน ๆ

20,000.00 (+)

แผนงาน
สาธารณสุข

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 60,000.00 (-)

แผนงาน
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

60,000.00 (+)
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

งบบุคลากร 475,920.00 455,920.00 395,920.00

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ

สาธารณสุข
งบด าเนินงาน

รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ

30,000.00 19,733.33 79,733.33

475,920.00 475,920.00 455,920.00

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ

สาธารณสุข
งบด าเนินงาน 50,000.00 12,240.00 32,240.00

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

งบบุคลากร



หมวดรายจ่ายแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
สาธารณสุข

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 42,000.00 (-)

แผนงาน
สาธารณสุข

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

42,000.00 (+)

แผนงาน
สาธารณสุข

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 2,500.00 (-)

แผนงานการ
พาณิชย์

ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ าประปา 2,500.00 (+)

แผนงานเคหะ
และชุมชน

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 3,000.00 (-)

แผนงานเคหะ
และชุมชน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ีน ๆ

3,000.00 (+)

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ

สาธารณสุข
งบบุคลากร 451,849.00 451,849.00 409,849.00

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ

สาธารณสุข
งบด าเนินงาน

รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

30,000.00 79,733.33 121,733.33

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ

สาธารณสุข
งบบุคลากร 451,849.00 409,849.00 407,349.00

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

งบด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ

30,000.00 27,360.00

งานโรงฆ่าสัตว์ งบด าเนินงาน 2,500.00 873.60 3,373.60

งบบุคลากร 1,133,240.00 1,083,257.00 1,080,257.00

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

30,360.00

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย



หมวดรายจ่ายแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

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

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

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

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

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

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

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

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

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

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

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

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

3.เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ

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

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

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

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

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

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

4. การอนุมัติ



หมวดรายจ่ายแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

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

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

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

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

4.1  ผู้บริหารท้องถ่ิน

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

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

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

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

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


