วันที่พิมพ์ : 13/8/2562 17:30:14
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อนุมัติเมื่อวันที่..............เดือน.....................พ.ศ...............
เทศบาลตาบลตลาดแค อาเภอโนนสง จังหวัดนครราชสีมา
โอนครั้งที่ 10

แผนงาน

งาน

งบ

หมวดรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

งานบริหารทั่วไป
แผนงาน
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน
อุตสาหกรรมและ
และการโยธา
การโยธา

ค่าเช่าบ้าน

งานบริหารทั่วไป
แผนงาน
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
งบบุคลากร
อุตสาหกรรมและ
และการโยธา
การโยธา

เงินเดือนพนักงาน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
เหตุผล/คาชี้แจง
โอน
การโอนงบประมาณรายจ่าย

72,000.00

72,000.00

7,000.00 (-)

65,000.00

588,000.00

98,000.00

7,000.00 (+)

40,000.00

26,820.00

15,000.00 (-)

11,820.00

105,000.00 งบประมาณไม่เพียงพอ

งานบริหารทั่วไป
แผนงานสังคม
เกี่ยวกับสังคม
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
สงเคราะห์
สงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ค่าใช้จ่ายใน
ราชการที่ไม่เข้า การเดินทาง
ลักษณะรายจ่าย
ไปราชการ
หมวดอื่นๆ

งานบริหารทั่วไป
แผนงานสังคม
เกี่ยวกับสังคม
งบบุคลากร
สงเคราะห์
สงเคราะห์

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนพนักงาน

617,280.00

102,880.00

15,000.00 (+)

117,880.00

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
งบบุคลากร
ศึกษา

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

374,400.00

43,320.00

1,500.00 (-)

41,820.00

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม งบดาเนินงาน ค่าตอบแทน
ศึกษา

ค่าตอบแทนผ้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

15,000.00

5,700.00

1,500.00 (+)

7,200.00

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

150,000.00

150,000.00

15,500.00 (-)

134,500.00

งานบริหารทั่วไป
แผนงาน
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
อุตสาหกรรมและ
และการโยธา
การโยธา

งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียง
พอ

งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียง
พอ
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อนุมัติเมื่อวันที่..............เดือน.....................พ.ศ...............
เทศบาลตาบลตลาดแค อาเภอโนนสง จังหวัดนครราชสีมา
โอนครั้งที่ 10

แผนงาน
แผนงาน
สาธารณสุข

งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ งบบุคลากร
สุข

หมวดรายจ่าย
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งานบริหารทั่วไป
แผนงาน
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
อุตสาหกรรมและ
และการโยธา
การโยธา
แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
สุข

งานบริหารทั่วไป
แผนงาน
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
อุตสาหกรรมและ
และการโยธา
การโยธา
แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ
สุข

งานบริหารทั่วไป
แผนงาน
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
อุตสาหกรรมและ
และการโยธา
การโยธา

ประเภทรายจ่าย

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

งบประมาณก่อน
โอน

(+/-) จานวนเงินที่
โอน

งบประมาณหลัง
เหตุผล/คาชี้แจง
โอน
การโอนงบประมาณรายจ่าย

เงินเดือนพนักงาน

888,120.00

148,020.00

15,500.00 (+)

163,520.00

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

150,000.00

134,500.00

20,000.00 (-)

114,500.00

20,000.00

2,002.00

20,000.00 (+)

22,002.00

150,000.00

114,500.00

10,000.00 (-)

104,500.00

10,000.00

2,400.00

10,000.00 (+)

12,400.00

150,000.00

104,500.00

20,000.00 (-)

84,500.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ค่าใช้จ่ายใน
ราชการที่ไม่เข้า การเดินทาง
ลักษณะรายจ่าย
ไปราชการ
หมวดอื่นๆ
ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
วัสดุเครื่องแต่ง
กาย
ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ งบดาเนินงาน ค่าวัสดุ
สุข

วัสดุก่อสร้าง

20,000.00

17,150.00

20,000.00 (+)

37,150.00

แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งานวางแผนสถิติ
งบบุคลากร
และวิชาการ

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

274,000.00

80,680.00

50,000.00 (-)

30,680.00

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียง
พอ

งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียง
พอ

งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียง
พอ

งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียง
พอ
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อนุมัติเมื่อวันที่..............เดือน.....................พ.ศ...............
เทศบาลตาบลตลาดแค อาเภอโนนสง จังหวัดนครราชสีมา
โอนครั้งที่ 10

แผนงาน
แผน
งานบริหาร
งานทั่วไป

งาน

งบ

งานวางแผนสถิติ
งบบุคลากร
และวิชาการ

หมวดรายจ่าย
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

ประเภทรายจ่าย
เงินเดือนพนักงาน

โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ
618,000.00

งบประมาณก่อน
โอน
117,900.00

(+/-) จานวนเงินที่
โอน
50,000.00 (+)

งบประมาณหลัง
เหตุผล/คาชี้แจง
โอน
การโอนงบประมาณรายจ่าย
167,900.00

1.หัวหน้าหน่วยงาน................................................................................ เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม
(ใส่เหตุผลความจาเป็นที่ขอโอนเพิ่ม) ...............................................................................................................................................................
ตามระเบียบ..............................................................................................ข้อ.............................................................................................
(ลงชื่อ) .....................................................................
(...................................................................)
ตาแหน่ง ....................................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............
2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ความเห็น ...............................................................................

(ลงชื่อ) .....................................................................

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

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

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

ตาแหน่ง ....................................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............

งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียง
พอ
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3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น ...............................................................................

(ลงชื่อ) .....................................................................

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

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

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

ตาแหน่ง ....................................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............

4. การอนุมัติ
4.1 ผ้บริหารท้องถิ่น
ความเห็น ...............................................................................

(ลงชื่อ) .....................................................................

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

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

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

ตาแหน่ง ....................................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย............... ครั้งที่ ............... เมื่อวันที่ .................... เดือน ................................ พ.ศ. .............
หรือผ้มีอานาจได้อนุมัติแล้ววันที่ ...........................................เดือน .....................................................พ.ศ. .......................
ตามหนังสือ ................................................................................ (ถ้ามี)

