
(-)

(+)

(-)

(+)110,765.00 91,165.00 201,930.00
โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ / 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า

856,890.00 856,890.00 91,165.00 765,725.00

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง
รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า

0.00 110,765.00 110,765.00
โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ / 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า

แผนงาน
การศึกษา

งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
 หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน

2,824,605.00 2,697,261.00 110,765.00 2,586,496.00

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง
รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน

(+/-) จ านวน
เงินท่ีโอน

งบประมาณ
หลังโอน

ค าช้ีแจงการโอน
เงินงบประมาณ

รายจ่าย

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

งานบริหาร
ท่ัวไป

งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
 หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน

แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอ่ืน

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/
รายการ

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเม่ือวันท่ี…11..เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565.
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1



งบประมาณ
ท่ีอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน

(+/-) จ านวน
เงินท่ีโอน

งบประมาณ
หลังโอน

ค าช้ีแจงการโอน
เงินงบประมาณ

รายจ่าย
แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอ่ืน

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/
รายการ

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเม่ือวันท่ี…11..เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565.
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

(-)

(+)

(-)266,490.00 266,490.00 29,610.00 236,880.00

201,930.00 65,600.00 267,530.00
โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ / 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า

แผนงาน
สาธารณสุข

งาน
ศูนย์บริการ
สาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
 หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน

590,400.00 590,400.00 65,600.00 524,800.00

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง
รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
 หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน



งบประมาณ
ท่ีอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน

(+/-) จ านวน
เงินท่ีโอน

งบประมาณ
หลังโอน

ค าช้ีแจงการโอน
เงินงบประมาณ

รายจ่าย
แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอ่ืน

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/
รายการ

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเม่ือวันท่ี…11..เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565.
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

(+)

(-)

(+)297,140.00 65,600.00 362,740.00
โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ / 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า

590,400.00 590,400.00 65,600.00 524,800.00

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง
รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า

267,530.00 29,610.00 297,140.00
โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ / 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
 หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง
รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า



งบประมาณ
ท่ีอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน

(+/-) จ านวน
เงินท่ีโอน

งบประมาณ
หลังโอน

ค าช้ีแจงการโอน
เงินงบประมาณ

รายจ่าย
แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอ่ืน

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/
รายการ

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเม่ือวันท่ี…11..เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565.
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

(-)

(+)

(-)266,490.00 266,490.00 11,510.00 254,980.00

362,740.00 29,610.00 392,350.00
โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ / 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

งานควบคุม
ภายในและ
การตรวจสอบ
ภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
 หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน

566,730.00 543,590.00 29,610.00 513,980.00

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง
รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

งานก่อสร้าง งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
 หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน



งบประมาณ
ท่ีอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน

(+/-) จ านวน
เงินท่ีโอน

งบประมาณ
หลังโอน

ค าช้ีแจงการโอน
เงินงบประมาณ

รายจ่าย
แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอ่ืน

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/
รายการ

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเม่ือวันท่ี…11..เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565.
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

(+)

(-)

(+)10,000.00 10,000.00  42,000.00  

1,903,320.00 1,779,860.00 32,000.00 1,747,860.00

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยค่าท า
ศพพนักงานจ้าง

392,350.00 11,510.00 403,860.00
โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ / 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

งาน
บริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
 หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน

แผนงานงบ
กลาง

งบกลาง งบกลาง
รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

เงินบ าเหน็จ
ลูกจ้างประจ า



งบประมาณ
ท่ีอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน

(+/-) จ านวน
เงินท่ีโอน

งบประมาณ
หลังโอน

ค าช้ีแจงการโอน
เงินงบประมาณ

รายจ่าย
แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอ่ืน

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/
รายการ

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเม่ือวันท่ี…11..เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565.
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ความเห็น ...............................................................................

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

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

(ลง
ช่ือ)

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

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

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

(ลง .....................................................................
(...................................................................)

ต าแหน่ง ....................................................................
วันท่ี................เดือน...............................พ.ศ...............

1.หัวหน้าหน่วยงาน................................................................................  เจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนเพ่ิม/โอนลด

(ใส่เหตุผลความจ าเป็นท่ีขอโอนเพ่ิม/โอนลด) ....................................................................................................................................................



งบประมาณ
ท่ีอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน

(+/-) จ านวน
เงินท่ีโอน

งบประมาณ
หลังโอน

ค าช้ีแจงการโอน
เงินงบประมาณ

รายจ่าย
แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอ่ืน

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/
รายการ

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเม่ือวันท่ี…11..เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565.
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

4. การอนุมัติ

4.1  ผู้บริหารท้องถ่ิน
ความเห็น ...............................................................................

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

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

(ลง
ช่ือ)

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

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

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

3.เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ
ความเห็น ...............................................................................

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

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

(ลง
ช่ือ)

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

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

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

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



งบประมาณ
ท่ีอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน

(+/-) จ านวน
เงินท่ีโอน

งบประมาณ
หลังโอน

ค าช้ีแจงการโอน
เงินงบประมาณ

รายจ่าย
แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอ่ืน

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/
รายการ

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเม่ือวันท่ี…11..เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565.
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 1

ต าแหน่ง ....................................................................
วันท่ี................เดือน...............................พ.ศ...............

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

5.   ส าหรับกรณีท่ีโอนงบประมาณต่างหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน...........................................เจ้าของงบประมาณท่ีโอนลด

(ลง .....................................................................
(...................................................................)

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


