


(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)387,976.00 20,000.00 407,976.00
งบประมาณไม่

เพียงพอ

139,384.52 20,000.00 119,384.52

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั
เงนิบ าเหน็จ

ลูกจา้งประจ า
300,000.00

287,976.00 100,000.00 387,976.00
งบประมาณไม่

เพียงพอ

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั
งบบคุลากร

เงนิเดือนขา้ราชการ 

หรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่

271,440.00

3,162,780.00 100,000.00 3,062,780.00

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั
เงนิบ าเหน็จ

ลูกจา้งประจ า
300,000.00

71,000.00 56,000.00 127,000.00
งบประมาณไม่

เพียงพอ

แผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป
งานบรหิารท ั่วไป งบบคุลากร

เงนิเดือนขา้ราชการ 

หรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่

3,353,460.00

195,384.52 56,000.00 139,384.52

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง คา่ช าระดอกเบีย้ 71,000.00

427,662.77 74,000.00 501,662.77
งบประมาณไม่

เพียงพอ

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั
งบบคุลากร

เงนิเดือนขา้ราชการ 

หรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่

271,440.00

269,384.52 74,000.00 195,384.52

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงนิส ารองจา่ย 250,000.00

127,662.77 300,000.00 427,662.77
งบประมาณไม่

เพียงพอ

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั
งบบคุลากร

เงนิเดือนขา้ราชการ 

หรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่

271,440.00

1,200,000.00 300,000.00 900,000.00

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงนิส ารองจา่ย 250,000.00

งบประมาณ

(คงเหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จ านวน

เงนิทีโ่อน

งบประมาณ

หลงัโอน

ค าช้ีแจงการโอน

เงนิงบประมาณ

รายจ่าย

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง

เงนิสนบัสนุน

งบประมาณรายจา่ย

กจิการประปา

1,200,000.00

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ/

รายการ

งบประมาณ

ทีอ่นุมตัติาม

เทศบญัญตัิ

วนัทีพ่มิพ์ : 20/10/2564  14:05:59

หน้า : 1/1

บญัชีโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อนุมตัเิมือ่วนัที.่.............เดือน.....................พ.ศ...............

เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสงู  จงัหวดันครราชสมีา

โอนคร ัง้ที ่1



วนัทีพ่มิพ์ : 20/10/2564  14:05:59

หน้า : 1/1

(-)

(+)

650,000.00

4. การอนุมตัิ

4.1  ผูบ้รหิารทอ้งถิน่

ความเห็น ...............................................................................

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

(ลงชือ่) .....................................................................

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

วนัที.่...............เดือน...............................พ.ศ...............

3.เจา้หน้าทีง่บประมาณ

ความเห็น ...............................................................................

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

(ลงชือ่) .....................................................................

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

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

วนัที.่...............เดือน...............................พ.ศ...............

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

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

วนัที.่...............เดือน...............................พ.ศ...............

2.หวัหน้าหน่วยงานคลงั

ความเห็น ...............................................................................

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

(ลงชือ่) .....................................................................

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

407,976.00 100,000.00 507,976.00
งบประมาณไม่

เพียงพอ

1.หวัหน้าหน่วยงาน................................................................................  เจา้ของงบประมาณทีข่อโอนเพิม่/โอนลด

(ใสเ่หตุผลความจ าเป็นทีข่อโอนเพิม่/โอนลด) ....................................................................................................................................................

การโอนคร ัง้น้ีเป็นอ านาจของ....................................................................................................................................................

(ลงชือ่) .....................................................................

355,320.00 100,000.00 255,320.00

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั
เงนิบ าเหน็จ

ลูกจา้งประจ า
300,000.00

แผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป

งานควบคุมภายใน

และการตรวจสอบ

ภายใน

งบบคุลากร

เงนิเดือนขา้ราชการ 

หรือพนกังานสว่น

ทอ้งถิน่

355,320.00



วนัทีพ่มิพ์ : 20/10/2564  14:05:59

หน้า : 1/1

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

วนัที.่...............เดือน...............................พ.ศ...............

4.2   สภาทอ้งถิน่ มมีตอินุมตัใินการประชุม สมยั............... คร ัง้ที ่............... เมือ่วนัที ่.................... เดือน ................................ พ.ศ. .............

หรือผูม้อี านาจไดอ้นุมตัแิลว้วนัที ่...........................................เดือน .....................................................พ.ศ. .......................

ตามหนงัสอื ................................................................................ (ถา้ม)ี

5.   ส าหรบักรณีทีโ่อนงบประมาณตา่งหน่วยงาน หวัหน้าหน่วยงาน...........................................เจา้ของงบประมาณทีโ่อนลด

(ลงชือ่) .....................................................................

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

ความเห็น ...............................................................................

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

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

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

วนัที.่...............เดือน...............................พ.ศ...............



งบประมาณไม่

เพียงพอ

งบประมาณไม่

เพียงพอ

งบประมาณไม่

เพียงพอ

งบประมาณไม่

เพียงพอ

งบประมาณไม่

เพียงพอ

ค าช้ีแจงการโอน

เงนิงบประมาณ

รายจ่าย

บญัชีโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อนุมตัเิมือ่วนัที.่.............เดือน.....................พ.ศ...............

เทศบาลต าบลตลาดแค  อ าเภอโนนสงู  จงัหวดันครราชสมีา

โอนคร ัง้ที ่1



งบประมาณไม่

เพียงพอ




