
หมวดรายจ่าย

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

156,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย 156,000.00 (+)

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

165,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย 165,000.00 (+)
รายจ่าย

เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งาน
สวนสาธารณะ

งบด าเนินงาน

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

208,367.00

1,176,735.00

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

265,000.00

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

540,000.00 100,000.00

งบบุคลากร  1,991,280.00 1,341,735.00

งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน 350,000.00 52,367.00

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อนุมัติเม่ือวันท่ี..15...เดือน...มิถุนายน....พ.ศ...2565..
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 5

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะ
และชุมชน

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

 1,991,280.00 1,497,735.00 1,341,735.00

รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ



หมวดรายจ่ายแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

งบกลาง ค่าช าระหน้ีเงินต้น 300,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย 300,000.00 (+)

งบกลาง ค่าช าระหน้ีเงินต้น 120,000.00 (-)

หมวดค่าวัสดุ 120,000.00 (+)

งบกลาง ค่าช าระหน้ีเงินต้น 70,000.00 (-)

หมวดค่าวัสดุ
วั
ส
ดุ

70,000.00 (+)

รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

แผนงานงบกลาง

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

แผนงานงบกลาง

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

วัสดุก่อสร้าง 146,640.40

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย
งบด าเนินงาน 100,000.00 100,000.00 170,000.00

งานงบกลาง 4,355,828.00 4,355,828.00

3,865,828.00

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

งานงบกลาง งบกลาง 4,055,828.00

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 500,000.00 426,764.76

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

726,764.76

 

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

4,055,828.00

3,935,828.00

งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน 30,000.00 26,640.40

งบกลาง

4,355,828.00

งานงบกลาง งบกลาง

 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง

4,355,828.00 3,935,828.00



หมวดรายจ่ายแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

งบกลาง ค่าช าระหน้ีเงินต้น 96,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ

96,000.00 (+)

งบกลาง ค่าช าระหน้ีเงินต้น 20,000.00 (-)3,769,828.00 3,749,828.00 4,355,828.00งานงบกลาง งบกลาง

งบด าเนินงาน

โครงการ
สงเคราะห์
ครอบครัวผู้
ยากไร้และ
ช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส

30,000.00 30,000.00 126,000.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานงบกลาง

3,769,825.00งานงบกลาง งบกลาง

งานสวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

4,355,828.00 3,865,828.00



หมวดรายจ่ายแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ

20,000.00 (+)

งบกลาง ค่าช าระหน้ีเงินต้น 25,000.00 (-)

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ

25,000.00 (+)

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

งบด าเนินงาน

0.00

3,749,828.00

10,880.00

20,000.00

3,724,828.00

35,880.00

โครงการ
รณรงค์

ป้องกันและ
บรรเทา
ปัญหายา
เสพติด

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ

0.00

4,355,828.00

50,000.00
แผนงาน

สาธารณสุข

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

งบกลาง

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ

สาธารณสุข

งบด าเนินงาน

งบกลาง

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงานงบกลาง



หมวดรายจ่ายแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

งบกลาง ค่าช าระหน้ีเงินต้น 5,000.00 (-)

หมวดค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน 5,000.00 (+)

งบกลาง ค่าช าระหน้ีเงินต้น (-)

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

(+)

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

แผนงานงบกลาง

3,724,828.00   3,719,828.00

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ

สาธารณสุข
งบด าเนินงาน 20,000.00 4,067.00         9,067.00

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง 4,355,828.00

งานงบกลาง งบกลาง 4,355,828.00 3,719,828.00   340,000.00 3,379,828.00

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล
งบด าเนินงาน

รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

3,500,000.00 1,441,067.00   340,000.00 1,781,067.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย



หมวดรายจ่ายแผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ีโอน
งบประมาณหลัง

โอน
เหตุผล/ค าช้ีแจง

การโอนงบประมาณรายจ่าย

งบกลาง ค่าช าระหน้ีเงินต้น (-)

หมวดค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

(+)

หมวดเงินเดือน
(ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 6,000.00 (-)

หมวดค่า
สาธารณูปโภค

ค่าน้ าประปา 6,000.00 (+)

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน

งบบุคลากร 303,240.00 223,240.00      217,240.00

แผนงานการ
พาณิชย์

งานตลาดสด งบด าเนินงาน 10,000.00 1,495.64 7,495.64
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ

ต่อการเบิกจ่าย

แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง 4,355,828.00 3,379,828.00   30,000.00 3,349,828.00

งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่าย

แผนงานการ
พาณิชย์

งานตลาดสด งบด าเนินงาน
รายจ่าย

เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

120,000.00 42,000.00       30,000.00 72,000.00



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

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


