
หมวดรายจ่าย

งบกลาง 11,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย 11,000.00 (+)

งบกลาง ค่าช าระดอกเบ้ีย 10,000.00 (-)

หมวดค่าวัสดุ 10,000.00 (+)

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ

77,000.00

1,199,000.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,152.00

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 10,000.00 152.00

งานงบกลาง งบกลาง 1,220,000.00 1,209,000.00

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 120,000.00 66,000.00

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อนุมัติเม่ือวันท่ี...21....เดือน...มีนาคม...พ.ศ.2565..
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 3

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ค่าช าระดอกเบ้ีย  1,220,000.00 1,220,000.00 1,209,000.00

โครงการจ้าง
เหมาบุคคล

เพ่ือท า
ความ
สะอาด

ส านักงาน



หมวดรายจ่ายแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

งบกลาง ค่าช าระดอกเบ้ีย 20,000.00 (-)

หมวดค่าวัสดุ 20,000.00 (+)

งบกลาง ค่าช าระดอกเบ้ีย 50,000.00 (-)

หมวดค่าวัสดุ 50,000.00 (+)

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ 71,160.00

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว

26,515.00

งานงบกลาง 1,220,000.00 1,199,000.00

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

งานงบกลาง งบกลาง 1,220,000.00 1,179,000.00

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 20,000.00 6,515.00

1,179,000.00

1,129,000.00

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 40,000.00 21,160.00

งบกลาง

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

 



หมวดรายจ่ายแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

งบกลาง ค่าช าระดอกเบ้ีย 450,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย 450,000.00 (+)

งบกลาง ค่าช าระดอกเบ้ีย 100,000.00 (-)

งบกลาง
รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

100,000.00 (+)

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

แผนงานงบกลาง

แผนงานงบกลาง

โครงการ
พัฒนา

บุคคลากร
ในสังกัด
ด้านการ

จัดการองค์
ความรู้

579,000.00

งานงบกลาง งบกลาง 100,000.00 100,000.00 200,000.00

งานงบกลาง งบกลาง

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับ

การจราจร

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 200,000.00 0.00 450,000.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

679,000.00งานงบกลาง งบกลาง 1,220,000.00 1,129,000.00

1,220,000.00 679,000.00

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ



หมวดรายจ่ายแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

งบกลาง ค่าช าระดอกเบ้ีย 42,000.00 (-)

หมวด
ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 42,000.00 (+)

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 300,000.00 (-)

หมวดค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง 300,000.00 (+)งานไฟฟ้าถนน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานงบกลาง

งบด าเนินงาน 330,000.00 186,583.00 486,583.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

งบบุคลากร 1,133,240.00 1,083,257.00 783,257.00

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

งบด าเนินงาน  0.00 42,000.00

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่/เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิ

เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 

และแก้ไขเพ่ิมเติมและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 
5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง
หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน

ท้องถ่ินหรือหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

งานงบกลาง งบกลาง 1,220,000.00 579,000.00 537,000.00



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

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


