
หมวด
รายจ่าย

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ ค่าใช้สอย

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม

   10,000.00  (-) 

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

   10,000.00 (+)

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ี
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

อนุมัติเม่ือวันท่ี 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

โอนคร้ังท่ี 7

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

งบ
ด าเนินงาน

      10,000.00 0.00      10,000.00

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

งบลงทุน

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน 22,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว) 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.
2561-2565) หน้าท่ี 208 ล าดับท่ี 1

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล 

แบบท่ี 1

0.00      10,000.00



หมวด
รายจ่าย

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ี
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่าย
เพ่ือให้
ได้มาซ่ึง
บริการ

     3,000.00 (-)

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

3000.00 (+)

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

งบ
ด าเนินงาน

      10,000.00        6,040.00        3,040.00

งบลงทุน

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล 

แบบท่ี 1

10000.00      13,000.00

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ /  เพ่ือจัดซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน 22,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว) 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.
2561-2565) หน้าท่ี 208 ล าดับท่ี 1



หมวด
รายจ่าย

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ี
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      9,000.00 (-)

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

     9,000.00 (+)

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน 22,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว) 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.
2561-2565) หน้าท่ี 208 ล าดับท่ี 1

       7,440.00

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

งบลงทุน

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล 

แบบท่ี 1

      13,000.00      22,000.00

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ

      20,000.00       16,440.00



หมวด
รายจ่าย

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ี
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      2,495.00 (-)

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

     2,495.00 (+)

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ / เพ่ือจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)
 ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน 6,300 บาท 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) หน้าท่ี 208 ล าดับท่ี 2 )

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

งบลงทุน
เคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก

0.00        2,495.00

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

งบ
ด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการ

      20,000.00        7,440.00        4,945.00



หมวด
รายจ่าย

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ี
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

ค่าใช้สอย      3,805.00 (-)

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ค

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

     3,805.00 (+)

       3,805.00 0.00

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

งบ
ด าเนินงาน

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ

โครงการจัด
กิจกรรมการ

ประกวด
ส้มต า-ผัด
หม่ีพิมาย

      15,000.00

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

งบลงทุน
เคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึก

       2,495.00        6,300.00

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ /เพ่ือจัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)
 ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน 6,300 บาท 

(ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) หน้าท่ี 208 ล าดับท่ี 2 )



หมวด
รายจ่าย

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ี
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ค่าใช้สอย 400,000.00

ค่าท่ีดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

400,000.000.00 (+) 400,000.00

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดท าโครงการ
เร่งด่วน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี นโยบาย 
และปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ให้บริการประชาชน /  โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีต บริเวณหน้าโรงล้างรถ บ่อขยะ
เทศบาลต าบลพิมาย โดยด าเนินการเทพ้ืน ค.
ส.ล. ขนาดกว้างเฉล่ีย 13 เมตร ยาว 38 เมตร 
หนา 0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 494 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
จ านวน 400,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 พ.ศ.2563 หน้าท่ี
 13 ล าดับท่ี 2) 

1,000,000.00 (-) 600,000.00

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งานก าจัด
ขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

งบลงทุน
ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการ
ก่อสร้างลาน
คอนกรีต
หน้าโรงล้าง
รถบ่อขยะ
เทศบาล
ต าบลพิมาย

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งบ
ด าเนินงาน

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีแห่
เทียนพรรษา

1,000,000.00



หมวด
รายจ่าย

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ี
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ค่าใช้สอย 240,000.00

ค่าท่ีดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

240,000.000.00 (+) 240,000.00

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดท าโครงการ
เร่งด่วน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าท่ี นโยบาย และปรับปรุง พัฒนา
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการให้บริการประชาชน
 /  โครงการติดต้ังตาข่ายกันนก หลังคา
ตลาดสดเทศบาลต าบลพิมาย โดย
ด าเนินการติดต้ังตาข่ายกันนก
ตลอดแนวหลังคาตลาดสด ช้ัน 2 พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 374 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลก าหนด จ านวน 240,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาด
สด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 พ.ศ.2563 
หน้าท่ี 14 ล าดับท่ี 1)

300,000.00 (-) 60,000.00

แผนงาน
การพาณิชย์

งานตลาดสด งบลงทุน
ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการ
ติดต้ังตาข่าย
 กันนก 
ตลาดสด
เทศบาล 
ต าบลพิมาย

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน

งบ
ด าเนินงาน

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

300,000.00



หมวด
รายจ่าย

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ี
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ค่าใช้สอย 105,500.00

ค่าท่ีดิน
และ
ส่ิงก่อสร้าง

105,500.000.00 (+) 105,500.00

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดท าโครงการ
เร่งด่วน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี นโยบาย 
และปรับปรุง พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
ให้บริการประชาชน /  โครงการก่อสร้างป้าย
โครงการคืนคลองสวยท่ัวไทยสุขใจเท่ียวท้องถ่ิน
อย่างย่ังยืน เฉลิมพระเกียรติฯ เน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.
๒๕๖๒ โดยด าเนินการก่อสร้างป้าย
"โครงการคืนคลองสวยท่ัวไทยสุขใจเท่ียว
ท้องถ่ินอย่างย่ังยืนเฉลิมพระเกียรติฯ เน่ืองใน
โอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.
๒๕๖๒" ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินก าหนด จ านวน ๑ ป้าย  จ านวน 
105,500 บาท (ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน 
งานบ าบัดน้ าเสีย) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 พ.ศ.2563
 หน้าท่ี 12 ล าดับท่ี 1)

600,000.00 (-) 494,500.00

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งานบ าบัดน้ า
เสีย

งบลงทุน
ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค

โครงการ
ก่อสร้างป้าย
 โครงการ
คืนคลอง
สวยท่ัวไทย 
สุขใจเท่ียว
ท้องถ่ินอย่าง
ย่ังยืน เฉลิม
พระเกียรติ 
เน่ืองใน 
โอกาสมหา
มงคล พระ
ราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 
พ.ศ.๒๕๖๒

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งบ
ด าเนินงาน

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีแห่
เทียนพรรษา

1,000,000.00



หมวด
รายจ่าย

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ี
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ค่าใช้สอย 7,500.00

ค่าครุภัณฑ์ 7,500.000.00 (+) 7,500.00

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ / จัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียดครุภัณฑ์
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 
7,500 บาท  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 
พ.ศ.2563 หน้าท่ี 19 ล าดับท่ี 5)

494,500.00 (-) 487,000.00

แผนงาน
การศึกษา

งานบริหาร
ท่ัวไป
เก่ียวกับ
การศึกษา

งบลงทุน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction
 เลเซอร์แบบ
ฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึก
พิมพ์

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งบ
ด าเนินงาน

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีแห่
เทียนพรรษา

1,000,000.00



หมวด
รายจ่าย

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ี
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ค่าใช้สอย 44,000.00

ค่าครุภัณฑ์ 44,000.000.00 (+) 44,000.00

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ / จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จ านวน 2 เคร่ือง รายละเอียด
ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  จ านวน 44,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 พ.ศ.2563 หน้าท่ี 19 
ล าดับท่ี 3)

487,000.00 (-) 443,000.00

แผนงาน
การศึกษา

งานบริหาร
ท่ัวไป
เก่ียวกับ
การศึกษา

งบลงทุน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
 ส าหรับงาน
ประมวลผล 
แบบท่ี 1

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งบ
ด าเนินงาน

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีแห่
เทียนพรรษา

1,000,000.00



หมวด
รายจ่าย

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ี
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ค่าใช้สอย 8,900.00

ค่าครุภัณฑ์ 8,900.000.00 (+) 8,900.00

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ / จัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์ Network เลเซอร์ หรือชนิด
 LED ขาวด า แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  จ านวน 8,900 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 พ.ศ.2563 หน้าท่ี 19 
ล าดับท่ี 4)

443,000.00 (-) 434,100.00

แผนงาน
การศึกษา

งานบริหาร
ท่ัวไป
เก่ียวกับ
การศึกษา

งบลงทุน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองพิมพ์ 
Network 
เลเซอร์ หรือ
ชนิด LED 
ขาวด า แบบ
ท่ี 1

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งบ
ด าเนินงาน

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีแห่
เทียนพรรษา

1,000,000.00



หมวด
รายจ่าย

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ี
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ค่าใช้สอย 8,900.00

ค่าครุภัณฑ์ 8,900.000.00 (+) 8,900.00

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ / จัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์ Network เลเซอร์ หรือชนิด
 LED ขาวด า แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอียดครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  จ านวน 8,900 บาท  
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 พ.ศ.2563 หน้าท่ี 20 
ล าดับท่ี 7)

434,100.00 (-) 425,200.00

แผนงาน
การศึกษา

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

งบลงทุน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองพิมพ์ 
Network 
เลเซอร์ หรือ
ชนิด LED 
ขาวด า แบบ
ท่ี 1

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งบ
ด าเนินงาน

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีแห่
เทียนพรรษา

1,000,000.00



หมวด
รายจ่าย

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ี
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ค่าใช้สอย 7,500.00

ค่าครุภัณฑ์ 7,500.000.00 (+) 7,500.00

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ / จัดซ้ือ
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียดครุภัณฑ์
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 
7,500 บาท  บาท  (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 7 พ.ศ.2563 หน้าท่ี 20 ล าดับท่ี 8)

425,200.00 (-) 417,700.00

แผนงาน
การศึกษา

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

งบลงทุน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองพิมพ์
 
Multifunctio
n เลเซอร์ 
แบบฉีด
หมึกพร้อม
ติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งบ
ด าเนินงาน

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีแห่
เทียนพรรษา

1,000,000.00



หมวด
รายจ่าย

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ี
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

ค่าใช้สอย 44,000.00

ค่าครุภัณฑ์ 44,000.000.00 (+) 44,000.00

โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ / จัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จ านวน 2 เคร่ือง รายละเอียด
ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  จ านวน 44,000 บาท (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 พ.ศ.2563 หน้าท่ี 20 
ล าดับท่ี 6)

417,700.00 (-) 373,700.00

แผนงาน
การศึกษา

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา

งบลงทุน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
 ส าหรับงาน
ประมวลผล 
แบบท่ี 1

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

งบ
ด าเนินงาน

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัด
งานสืบสาน
ประเพณีแห่
เทียนพรรษา

1,000,000.00



หมวด
รายจ่าย

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ี
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

21,000.00

ค่าใช้สอย 21,000.00

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

20,000.00

ค่าวัสดุ 20,000.00260.00 (+) 20,260.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการ
เบิกจ่าย

662,620.00 (-) 642,620.00

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน
คลัง

งบ
ด าเนินงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000.00

295.98 (+) 21,295.98
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการ
เบิกจ่าย

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน
คลัง

งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 1,950,420.00

683,620.00 (-) 662,620.00

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน
คลัง

งบ
ด าเนินงาน

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงบริการ

150,000.00

แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป

งาน
บริหารงาน
คลัง

งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 1,950,420.00



หมวด
รายจ่าย

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ี
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

10,000.00

ค่าตอบแทน 10,000.00

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

43,000.00145,120.00 (-) 102,120.00

2,800.00 (+) 12,800.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการ
เบิกจ่าย

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งานก าจัด
ขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

586,680.00

918,120.00 (-) 908,120.00

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งานไฟฟ้า
ถนน

งบ
ด าเนินงาน

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร

5,000.00

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

งานบริหาร
ท่ัวไป
เก่ียวกับ
เคหะและ
ชุมชน

งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 1,789,920.00



หมวด
รายจ่าย

งบประมาณ
ก่อนโอน

(+/-) จ านวนเงินท่ี
โอน

งบประมาณ
หลังโอน

เหตุผล/ค าช้ีแจง
การโอนงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ
/รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)

43,000.00

ค่าใช้สอย 4,000.00

ค่าใช้สอย 4,000.00 (+) 14,000.00
งบประมาณต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการ
เบิกจ่าย

(-) 4,650.00

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย

งบ
ด าเนินงาน

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการ
อบรม
ป้องกันการ
จมน้ าในเด็ก
อายุต่ ากว่า 
15 ปี

10,000.00 10,000.00

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพล
เรือนและ
ระงับอัคคีภัย

งบ
ด าเนินงาน

รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ี
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการ
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ในช่วง
เทศกาลปีใหม่

40,000.00 8,650.00

15,880.00 (+) 58,880.00

เพ่ือน าไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างประจ าเดือนสิงหาคม-กันยายน 
๒๕๖๓ เน่ืองจากมีการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผิดงาน ระหว่าง
เดือนตุลาคม ๒๕๖๒-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 และยังไม่ได้โอนเงินมาทดแทน

แผนงาน
สาธารณสุข

งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

353,280.00


