
หมวดรายจ่าย

งบกลาง ค่าช าระหน้ีเงินต้น        50,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ

       50,000.00 (+)

หมวดค่าวัสดุ
วัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืน

       15,000.00 (-)

หมวดค่าวัสดุ

วัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืน        15,000.00 (+)

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน       100,000.00        11,308.48        26,308.48
งบประมาณไม่เพียงพอต่อ

การด าเนินงาน

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
งบด าเนินงาน       150,000.00        93,574.00        78,574.00

      250,000.00        28,849.00        78,849.00
งบประมาณไม่เพียงพอต่อ

การด าเนินงาน

    4,355,828.00    2,549,828.00    2,499,828.00งบกลาง งบกลาง

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ

งบกลาง

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อนุมัติเม่ือวันท่ี...29...เดือน...สิงหาคม...พ.ศ..2565....
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 7

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

       32,000.00 (-)

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง        32,000.00 (+)

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้าง

         2,900.00 (-)

หมวเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้าง          2,900.00 (+)

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

       11,300.00 (-)

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

       11,300.00 (+)
แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

งานเทศกิจ งบบุคลากร       137,880.00          8,974.52        20,274.52

         3,213.23
งบประมาณไม่เพียงพอต่อ

การด าเนินงาน

     502,200.00

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร     1,281,600.00      513,500.00

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร         25,020.00            313.23

       66,157.16
งบประมาณไม่เพียงพอต่อ

การด าเนินงาน

งบบุคลากร         48,000.00        28,000.00        25,100.00

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร       795,840.00        34,157.16

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

     513,500.00
แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร     1,281,600.00      545,500.00



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้าง

           600.00 (-)

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้าง

           600.00 (+)

หมวดค่าวัสดุ
วัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืน

         3,000.00 (-)

หมวดค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ          3,000.00 (+)
แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
งบด าเนินงาน          3,000.00          3,000.00          6,000.00

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
งบด าเนินงาน       150,000.00        78,574.00        75,574.00

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

งานเทศกิจ งบบุคลากร         24,000.00          2,421.61          3,021.61

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร         48,000.00        25,100.00        24,500.00



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน        10,000.00 (-)

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน        10,000.00 (+)

หมวดค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

       10,000.00 (-)

หมวดค่าวัสดุ
วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

       10,000.00 (+)

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน         10,000.00        10,000.00

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน

       38,540.00

งบด าเนินงาน          5,000.00          5,000.00        15,000.00

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน

       45,840.00

0.00

แผนงาน
การศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียน

งบบุคลากร       573,240.00        28,540.00

แผนงาน
การศึกษา

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ

การศึกษา
งบบุคลากร       683,510.00        55,840.00



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบกลาง ค่าช าระหน้ีเงินต้น       620,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ

      620,000.00 (+)

งบกลาง ค่าช าระหน้ีเงินต้น       150,000.00  (-) 

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ

      150,000.00 (+)

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง     4,355,828.00    2,499,828.00    1,879,828.00

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน

โครงการ
ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม

ในการ
เสริมสร้าง

ความ
ปรองดอง
สมานฉันท์
ในชุมชน

        30,000.00        30,000.00      650,000.00

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง      4,355,828.00    1,879,828.00

งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การด าเนินงาน

   1,729,828.00

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน

โครงการ
อบรมและดู
งานคณะ
ผู้บริหาร

สมาชิกสภา
เทศบาล

      150,000.00      150,000.00      300,000.00



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

500,000.00 (-)

หมวดค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 500,000.00 (+)

หมวดค่าวัสดุ
วัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืน

(-)

หมวดค่าวัสดุ วัสดุการเกษตร (+)

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

9,892.90         509,892.90
งบประมาณไม่เพียงพอต่อ

การด าเนินงาน

1,991,280.00 1,101,735.00   601,735.00

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน  330,000.00

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

งบบุคลากร

75,574.00       150,000.00
งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
งบด าเนินงาน

12,460.00       25,000.00 37,460.00
งบประมาณไม่เพียงพอต่อ

การด าเนินงาน

25,000.00 50,574.00

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งาน
สวนสาธารณะ

งบด าเนินงาน  20,000.00



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

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

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

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

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

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

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

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

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

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

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

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

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

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

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

3.เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ

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

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

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

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

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

4. การอนุมัติ



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

อนุมัติ
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

(...................................................................)
ต าแหน่ง ....................................................................

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) .....................................................................


