
หมวดรายจ่าย

หมวดค่าใช้สอย 200,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย 200,000.00 (+)

โครงการ
จัดการ

แข่งขันและ
ส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
ประชาชน
ระหว่าง
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

อ าเภอพิมาย

200,000.00 0.00

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งบด าเนินงาน

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ

โครงการ
จัดการ
แข่งขันกีฬา
วอลเลย์บอล
ต้านยาเสพติด

200,000.00

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อนุมัติเม่ือวันท่ี..12...เดือน..เมษายน....พ.ศ.2565
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 4

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งบด าเนินงาน 0.00 0.00

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ

200,000.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ

50,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย 50,000.00 (+)

งบด าเนินงาน

โครงการ
สร้าง

จิตส านึกใน
การอนุรักษ์
โบราณสถาน

50,000.00 50,000.00

0.00 200,000.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

0.00

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ

250,000.00

โครงการ
จัดการ

แข่งขันและ
ส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา
ประชาชน
ระหว่าง
องค์กร
ปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
อ าเภอพิมาย

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งบด าเนินงาน

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 50,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย 50,000.00 (+)

งบบุคลากร 373,510.00

0.00 250,000.00

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ

300,000.00

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ

การศึกษา
683,510.00 423,510.00

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งบด าเนินงาน

โครงการ
จัดการ

แข่งขันกีฬา
และส่ง

นักกีฬาเข้า
ร่วมการ
แข่งขัน

ประชาชน
ระหว่าง
องค์กร
ปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
อ าเภอพิมาย

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 59,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย 59,000.00 (+)

งบกลาง ค่าช าระดอกเบ้ีย 118,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย 118,000.00 (+)

รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

งานงบกลาง งบกลาง 1,220,000.00 537,000.00

216,920.00

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

งบด าเนินงาน 10,000.00 10,000.00

475,920.00

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

419,000.00

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

งบบุคลากร 275,920.00

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

69,000.00

งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน 350,000.00 311,633.00 429,633.00

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานงบกลาง

แผนงานเคหะ
และชุมชน



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

เงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 66,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

66,000.00 (+)

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ

101,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

101,000.00 (+)

3,829,756.00 2,373,502.00 2,307,502.00งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งบด าเนินงาน
รายจ่าย

เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

36,000.00 2,000.00 68,000.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

งานบริหารท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

งบด าเนินงาน

งบด าเนินงาน

โครงการ
เลือกต้ัง
นายก  

เทศมนตรี
และสมาชิก
สภาท้องถ่ิน

รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

460,000.00

500,000.00

460,000.00

133,740.30

359,000.00

234,740.30
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบกลาง ค่าช าระดอกเบ้ีย 419,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

419,000.00 (+)

หมวด
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

100,000.00 (-)

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งบกลาง

งานบริหารท่ัวไป

งบกลาง

รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

1,220,000.00

500,000.00

419,000.00

234,740.30

0.00

653,740.30
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย
งบด าเนินงาน

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 330,000.00 330,000.00      230,000.00



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

หมวด
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

100,000.00 (+)

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000.00 (-)

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

ค่าน้ าประปา ค่า
น้ าบาดาล

10,000.00 (+)
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย
งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 40,000.00 14,234.71 24,234.71

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
งบด าเนินงาน 121,000.00 32,700.00       132,700.00

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 40,000.00 34,991.33       24,991.33



หมวดรายจ่าย
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

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
งบประมาณ

ก่อนโอน
(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน

งบประมาณหลัง
โอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

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


