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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อนุมัติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลตลาดแค อาเภอโนนสง จังหวัดนครราชสีมา
โอนครั้งที่ 11

แผนงาน

งาน

งบ/
เงินดือน/
คา.../
รายจายอื่น

ประเภทรายจาย

โครงการ/
รายการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
คาบารุงรักษาและ
เกี่ยวกับสังคม
งบดาเนินงาน
ซอมแซม
สงเคราะห์

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
งบลงทุน
สงเคราะห์

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
งบดาเนินงาน คาเชาบ้าน
สงเคราะห์

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการชวย
เหลือผ้ประสบ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับ ปัญหาความ
งานบริหารทั่วไป
การปฏิบัติราชการที่ เดือดร้อนทาง
เกี่ยวกับสังคม
งบดาเนินงาน
ไมเข้าลักษณะรายจาย สังคม ผ้มีรายได้
สงเคราะห์
งบรายจายอื่น ๆ
น้อย ยากจน ยาก
ไร้ ผ้พิการและผ้
ด้อยโอกาส

ครุภัณฑ์สานักงาน

โต๊ะพับหน้าเมลา
มีนสีขาว

งานบริหารทั่วไป
แผนงานสาธารณ
รายจายเกี่ยวกับการ
เกี่ยวกับสาธารณ งบดาเนินงาน
สุข
รับรองและพิธีการ
สุข
งานบริหารทั่วไป
แผนงานสาธารณ
เกี่ยวกับสาธารณ งบลงทุน
สุข
สุข

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

(+/-) จานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คาชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจาย

40,000.00

4,300.00

2,000.00 (-)

20,000.00

20,000.00

2,000.00 (+)

120,000.00

104,000.00

25,000.00 (-)

79,000.00

0.00

25,000.00 (+)

25,000.00 ตั้งจายเป็นรายการใหม

10,000.00

3,200.00 (-)

6,800.00

0.00

3,200.00 (+)

3,200.00 ตั้งจายเป็นรายการใหม

75,317.04

24,900.00 (-)

30,000.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อจอแสดง
หรืออิเล็กทรอนิกส์
ภาพ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
คาใช้จายในการ
แผนงานบริหาร
การปฏิบัติราชการที่
งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน
เดินทางไป
งานทั่วไป
ไมเข้าลักษณะรายจาย
ราชการ
งบรายจายอื่น ๆ

งบประมาณ(คง
เหลือ)กอนโอน

50,000.00

2,300.00

22,000.00 งบประมาณไมเพียงพอ

50,417.04
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อนุมัติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลตลาดแค อาเภอโนนสง จังหวัดนครราชสีมา
โอนครั้งที่ 11

แผนงาน

งาน

งบ/
เงินดือน/
คา.../
รายจายอื่น

แผนงานบริหาร
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
งานทั่วไป

ประเภทรายจาย

ครุภัณฑ์สานักงาน

โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

เครื่องปรับ
อากาศ แบบติด
ผนัง ขนาด
24,000 บีทีย

งบประมาณ(คง
เหลือ)กอนโอน

(+/-) จานวน
เงินที่โอน

0.00

24,900.00 (+)

งบประมาณ
หลังโอน

คาชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจาย

24,900.00 ตั้งจายเป็นรายการใหม

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
แผนงานบริหาร
การปฏิบัติราชการที่ โครงการรักน้า
งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน
งานทั่วไป
ไมเข้าลักษณะรายจาย รักปา รักแผนดิน
งบรายจายอื่น ๆ

20,000.00

20,000.00

20,000.00 (-)

แผนงานบริหาร
งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน วัสดุสานักงาน
งานทั่วไป

50,000.00

1,224.00

20,000.00 (+)

21,224.00 งบประมาณไมเพียงพอ

แผนงานงบกลาง งบกลาง

งบกลาง

คาชาระดอกเบี้ย

71,000.00

112,852.44

13,000.00 (-)

99,852.44

แผนงานงบกลาง งบกลาง

งบกลาง

คาชาระหนี้เงินก้

999,500.00

694,166.00

13,000.00 (+)

30,000.00

30,000.00

30,000.00 (-)

753,420.00

50,640.00

30,000.00 (+)

30,000.00

6,892.00

6,892.00 (-)

งานบริหารทั่วไป
แผนงาน
เกี่ยวกับ
รายจายเพื่อให้ได้มา
อุตสาหกรรมและ
งบดาเนินงาน
อุตสาหกรรมและ
ซึ่งบริการ
การโยธา
การโยธา

คาธรรมเนียม
ตางๆให้แกสวน
ราชการ รัฐ
วิสาหกิจหรืองาน
อื่นๆ

งานบริหารทั่วไป
แผนงาน
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
งบบุคลากร
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
การโยธา

เงินเดือนข้าราชการ
หรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น

งานบริหารทั่วไป
แผนงาน
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
งบดาเนินงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
การโยธา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
คาใช้จายในการ
การปฏิบัติราชการที่
เดินทางไป
ไมเข้าลักษณะรายจาย
ราชการ
งบรายจายอื่น ๆ

0.00

707,166.00 งบประมาณไมเพียงพอ

0.00

80,640.00 งบประมาณไมเพียงพอ

0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อนุมัติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เทศบาลตาบลตลาดแค อาเภอโนนสง จังหวัดนครราชสีมา
โอนครั้งที่ 11

แผนงาน

งาน

งบ/
เงินดือน/
คา.../
รายจายอื่น

ประเภทรายจาย

งานบริหารทั่วไป
แผนงาน
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
งบดาเนินงาน วัสดุกอสร้าง
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
การโยธา
งานบริหารทั่วไป
แผนงาน
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
งบดาเนินงาน วัสดุสานักงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
การโยธา
งานบริหารทั่วไป
แผนงาน
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
งบดาเนินงาน วัสดุกอสร้าง
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
การโยธา
งานบริหารทั่วไป
แผนงาน
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
งบดาเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
การโยธา
งานบริหารทั่วไป
แผนงาน
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
งบดาเนินงาน วัสดุกอสร้าง
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
การโยธา

โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)กอนโอน

(+/-) จานวน
เงินที่โอน

200,000.00

4,709.05

6,892.00 (+)

20,000.00

6,926.00

6,926.00 (-)

200,000.00

11,601.05

6,926.00 (+)

20,000.00

16,400.00

16,400.00 (-)

200,000.00

18,527.05

16,400.00 (+)

งบประมาณ
หลังโอน

คาชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจาย

11,601.05 งบประมาณไมเพียงพอ

0.00

18,527.05 งบประมาณไมเพียงพอ

0.00

34,927.05 งบประมาณไมเพียงพอ
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1.หัวหน้าหนวยงาน................................................................................ เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด
(ใสเหตุผลความจาเป็นที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด) ....................................................................................................................................................
การโอนครั้งนี้เป็นอานาจของ....................................................................................................................................................
ตามระเบียบ..............................................................................................ข้อ.............................................................................................
(ลงชื่อ) .....................................................................
(...................................................................)
ตาแหนง ....................................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............
2.หัวหน้าหนวยงานคลัง
ความเห็น ...............................................................................

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

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

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

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

ตาแหนง ....................................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น ...............................................................................

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

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

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

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

ตาแหนง ....................................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............

วันที่พิมพ์ : 22/8/2565 14:58:30

หน้า : 5/5

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

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

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

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

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

ตาแหนง ....................................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย............... ครั้งที่ ............... เมื่อวันที่ .................... เดือน ................................ พ.ศ. .............
หรือผ้มีอานาจได้อนุมัติแล้ววันที่ ...........................................เดือน .....................................................พ.ศ. .......................
ตามหนังสือ ................................................................................ (ถ้ามี)
5. สาหรับกรณีที่โอนงบประมาณตางหนวยงาน หัวหน้าหนวยงาน...........................................เจ้าของงบประมาณที่โอนลด
(ลงชื่อ) .....................................................................
(...................................................................)
ตาแหนง ....................................................................
วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............

