
(-)

(+)

(-)

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเม่ือวันท่ี...28...เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ...2566.
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 3

แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอ่ืน

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน

(+/-) จ านวน
เงินท่ีโอน

งบประมาณ
หลังโอน

ค าช้ีแจงการโอน
เงินงบประมาณ

รายจ่าย

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง

100,000.00 79,000.00 30,000.00 49,000.00

แผนงาน
การศึกษา

งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

งบด าเนินงาน
รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

20,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง

100,000.00 49,000.00 33,000.00 16,000.00



แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอ่ืน

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน

(+/-) จ านวน
เงินท่ีโอน

งบประมาณ
หลังโอน

ค าช้ีแจงการโอน
เงินงบประมาณ

รายจ่าย

(+)

(-)

(+)

(-)

แผนงาน
การศึกษา

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา

งบด าเนินงาน
รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

76,000.00 43,000.00 33,000.00 76,000.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง

100,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการจัด
งานสืบสาน 
ประเพณีวัน
ข้ึนปีใหม่

50,000.00 50,000.00 16,000.00 66,000.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน

แผนงาน
การศึกษา

งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
 หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน

856,890.00 765,725.00 14,000.00 751,725.00



แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอ่ืน

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน

(+/-) จ านวน
เงินท่ีโอน

งบประมาณ
หลังโอน

ค าช้ีแจงการโอน
เงินงบประมาณ

รายจ่าย

(+)

(-)

(+)

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งบด าเนินงาน

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ

โครงการจัด
งานสืบสาน 
ประเพณีวัน
ข้ึนปีใหม่

50,000.00 66,000.00 14,000.00 80,000.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

งานบริหาร
ท่ัวไป

งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
 หรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน

2,824,605.00 2,343,121.00 15,000.00 2,328,121.00

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

งานบริหาร
ท่ัวไป

งบด าเนินงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000.00 10,000.00 15,000.00 25,000.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน



แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอ่ืน

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน

(+/-) จ านวน
เงินท่ีโอน

งบประมาณ
หลังโอน

ค าช้ีแจงการโอน
เงินงบประมาณ

รายจ่าย

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

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

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

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

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

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

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

(ลง
ช่ือ)

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

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

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

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

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

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

(ลง
ช่ือ)

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

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

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



แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอ่ืน

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ท่ีอนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน

(+/-) จ านวน
เงินท่ีโอน

งบประมาณ
หลังโอน

ค าช้ีแจงการโอน
เงินงบประมาณ

รายจ่าย

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

4. การอนุมัติ

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

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

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

(ลง
ช่ือ)

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

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

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

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


