
หมวดรายจ่าย

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

7,100.00 (-)

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

7,100.00 (+)

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

1,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ

(+)43,000.00 1,000.00 44,000.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย
แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน

โครงการจ้าง
เหมาบุคคล

เพ่ือท า
ความ
สะอาด

ส านักงาน

120,000.00

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร  404,040.00 291,940.00 290,940.00

 

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน  404,040.00 299,040.00 291,940.00

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

0.00 0.00

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อนุมัติเม่ือวันท่ี..30..เดือน..มิถุนายน..พ.ศ..2565..
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 6

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของข้าราชการ

หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน

7,100.00
โอนต้ังจ่ายรายการใหม่/เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ช่ัวคราวพนักงานเทศบาล

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

งานเทศกิจ งบบุคลากร

เงินเดือนพนักงาน



หมวดรายจ่าย
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 30,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย 30,000.00 (+)

งบกลาง ค่าช าระหน้ีเงินต้น 100,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย
วั
ส
ดุ

100,000.00 (+)

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ

4,355,828.00 3,349,828.00งานงบกลาง งบกลาง

3,000.00

งบบุคลากร  404,040.00 290,940.00

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

260,940.00

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ

33,000.0096,000.00

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 250,000.00 21,848.00 121,848.00

3,249,828.00

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

โครงการจ้าง
เหมาบุคคล

เพ่ือท า
ความ

สะอาดศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การศึกษา

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ

งบด าเนินงาน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย



หมวดรายจ่าย
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบกลาง ค่าช าระหน้ีเงินต้น 700,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ

700,000.00 (+)

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

22,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

22,000.00 (+)

4,355,828.00 3,249,828.00 2,549,828.00งานงบกลาง งบกลาง

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งบด าเนินงาน

โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีแห่
เทียนพรรษา

0.00 0.00 700,000.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

งบบุคลากร

งบด าเนินงาน

 

รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

1,991,280.00

167,000.00

1,176,735.00

60,540.00

1,154,735.00

82,540.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย



หมวดรายจ่าย
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

20,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ

20,000.00 (+)

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

33,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

33,000.00 (+)

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

งบบุคลากร

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ

1,991,280.00

30,000.00

1,154,735.00

0.00

1,134,735.00

20,000.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

งบบุคลากร 1,991,280.00 1,134,735.00   1,101,735.00

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน
รายจ่าย

เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

350,000.00 -                33,000.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย



หมวดรายจ่าย
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน (-)

หมวดค่าวัสดุ
วัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืน

(+) 28,795.03
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

20,000.00 197,240.00

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ

สาธารณสุข
งบด าเนินงาน  30,000.00 8,795.03         20,000.00

303,240.00

งานบริการ
สาธารณสุข 

และสาธารณสุข
อ่ืน

งบบุคลากร 217,240.00      
แผนงานสา
ธารณาสุข



หมวดรายจ่าย
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน (-)

หมวด
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน (+)

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่/เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
เช่าบ้าน ของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไข

เพ่ิมเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 

0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 
ตุลาคม 2559 เร่ือง

หลักเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังการ

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

15,000.00 15,000.00
แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล
งบด าเนินงาน  0.00 -                

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน

งบบุคลากร 303,240.00 197,240.00      15,000.00 182,240.00



หมวดรายจ่าย
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 4,800.00 (-)

หมวด
ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร

4,800.00 (+)
งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล
งบด าเนินงาน 0.00 0.00 4,800.00

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่/เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน
เทศบาล ท่ีมีสิทธิได้ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน

งบบุคลากร 303,240.00 182,240.00      177,440.00



หมวดรายจ่าย
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

เ
งิ
น
เ
ดื
อ
น
พ
นั
ก
ง

เงินเดือนพนักงาน (-)

งบกลาง
รายจ่ายตามข้อ

ผูกพัน
(+)0.00

703,410.00  

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง

ค่าช าระ
ภาษีท่ีดิน

และส่ิงปลูก
สร้าง

-                140,000.00 140,000.00

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่/เพ่ือ
เป็นค่าช าระภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้างซ่ึงเป็นทรัพย์สินของ

เทศบาลต าบลพิมาย  -
เป็นไปตามหนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ท่ี มท 088.2/ว1095 ลงวันท่ี 

28 พฤษภาคม 2564

งานบริหารงาน
คลัง

งบบุคลากร 1,854,140.00 843,410.00      140,000.00
แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป



หมวดรายจ่าย
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน (-)

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของข้าราชการ
หรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน

(+)

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน (-)

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

(+)
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

566,310.00

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งานบริหารงาน
คลัง

งบด าเนินงาน
รายจ่าย

เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

270,000.00 3,007.72         130,000.00 133,007.72

7,100.00 7,100.00
โอนต้ังจ่ายรายการใหม่/เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ช่ัวคราวพนักงานเทศบาล

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งานบริหารงาน
คลัง

งบบุคลากร 1,854,140.00

696,310.00

696,310.00      130,000.00

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งานบริหารงาน
คลัง

งบบุคลากร 0.00 -                

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งานบริหารงาน
คลัง

งบบุคลากร 1,854,140.00 703,410.00      7,100.00



หมวดรายจ่าย
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน (-)

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ

(+)

หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วน

ราชการ
(-)

หมวดเงินอุดหนุน

เ
งิ
น
เ
ดื
อ

 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

(+)55,000.00

30,000.00

30,000.00 41,280.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย
แผนงาน

บริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงาน

คลัง
งบด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ

50,000.00 11,280.00       

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งานบริหารงาน
คลัง

งบบุคลากร 1,854,140.00 566,310.00      536,310.00

55,000.00 5,512.00
แผนงานเคหะ

และชุมชน
งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน

โครการ
อุดหนุนการ
ขยายเขต
ไฟฟ้าแรง
ต่ าและ
ไฟฟา

สาธารณะ

80,000.00 60,512.00       

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

โครงการ
อุดหนุน
ขยายเขต
ประปาใน

เขตเทศบาล

งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน 80,000.00 80,000.00 135,000.00
แผนงานเคหะ

และชุมชน



หมวดรายจ่าย
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

4. การอนุมัติ

3.เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ

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

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

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

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

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

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

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

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

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



หมวดรายจ่าย
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

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

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

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

4.1  ผู้บริหารท้องถ่ิน

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

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

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

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

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

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


