
 

 

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

 อนุมัติเมื่อวันที่  19  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2565 . 
 เทศบาลต าบลม่วงน้อย  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
 โอนครั้งที่ 9 
            

 

แผนงาน งาน 

งบ/ 
เงินดือน/ 

ค่า.../ 
รายจ่าย

อ่ืน 

ประเภทรายจ่าย 
โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน 

(+/-) จ านวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

ค าชี้แจงการโอน 
เงินงบประมาณ

รายจ่าย 

 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัด
งานประเพณี
รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 (-) 0.00   

 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งาน
ก่อสร้าง 

งบลงทุน 
ค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

โครงการ
ปรับปรุง
อาคารศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบล 
ม่วงน้อย 

  0.00 50,000.00 (+) 50,000.00 

เพ่ือให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ดีและมีสมาธิ
เพ่ิมข้ึน  / - เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าปรับ 
ปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 



 

 

ม่วงน้อย โดย
กั้นห้องแบ่งเป็น
ห้องเรียน จ านวน 
2 ห้อง ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลม่วงน้อย  
ที ่23/2565  
- เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
14) พ.ศ. 2562 
มาตรา 50 (6), 
(9) 
- เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 
16 (9) 
- เป็นไปตาม



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 
2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2565 หน้า 1 
ของเทศบาลต าบล  
ม่วงน้อย  

 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัด
งานประเพณี
สรงน้ า 
พระธาตุ วัด
ในเขต
เทศบาล
ต าบล 
ม่วงน้อย 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 (-) 0.00   

 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งาน
ก่อสร้าง 

งบลงทุน 
ค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

โครงการ
ปรับปรุง
อาคารศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบล 
ม่วงน้อย 

  50,000.00 60,000.00 (+) 110,000.00 

เพ่ือให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ดีและมีสมาธิ
เพ่ิมข้ึน / - เพ่ือ
จ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
ม่วงน้อย โดยกั้น 
ห้องแบ่งเป็นห้อง 



 

 

เรียน จ านวน 2 
ห้อง ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลม่วงน้อย  
ที ่23/2565  
- เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
14) พ.ศ. 2562 
มาตรา 50 (6), 
(9) 
- เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 
16 (9) 
- เป็นไปตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 



 

 

2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2565 หน้า 1 
ของเทศบาลต าบล
ม่วงน้อย  

 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 
ส่วนราชการ 

โครงการ
สนับสนุนงาน
พระนางจาม
เทวี และงาน
ฤดูหนาว
จังหวัดล าพูน 

30,000.00 23,800.00 10,000.00 (-) 13,800.00   

 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งาน
ก่อสร้าง 

งบลงทุน 
ค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

โครงการ
ปรับปรุง
อาคารศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบล 
ม่วงน้อย 

  110,000.00 10,000.00 (+) 120,000.00 

เพ่ือให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ดีและมีสมาธิ
เพ่ิมข้ึน / - เพ่ือ
จ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล 
ม่วงน้อย โดยกั้น 
ห้องแบ่งเป็นห้อง 
เรียน จ านวน 2 
ห้อง ตามแบบ
แปลนเทศบาล
ต าบลม่วงน้อย  



 

 

ที ่23/2565  
- เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
14) พ.ศ. 2562 
มาตรา 50 (6), 
(9) 
- เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 
16 (9) 
- เป็นไปตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 
2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2565 หน้า 1 



 

 

ของเทศบาลต าบล
ม่วงน้อย  

 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งาน
ก่อสร้าง 

งบลงทุน 
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการ
ก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม
บริเวณ 
ล าเหมือง 
ข้างอาคาร
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 5 (ตอน
ที่ 3) 

204,000.00 204,000.00 200,000.00 (-) 4,000.00   

 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งาน
ก่อสร้าง 

งบลงทุน 
ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการ
เสริมผิวถนน
แอสฟัสท์ 
ติกคอนกรีต 
ซอย 7  
หมู่ที่ 5 

  0.00 200,000.00 (+) 200,000.00 

มติประชาคมบา้น
ป่าตาลต้องการเร่ง
แก้ไขปัญหาถนน 
ซอย 7 มากกว่าการ
ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมบริเวณ 
ล าเหมืองข้างอาคาร
อเนกประสงค์ (ตอน
ที่ 3) จึงเปลี่ยน 
แปลงโครงการ
พัฒนา ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 / - 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริม 
ผิวถนนแอสฟสัท ์



 

 

ติกคอนกรีต ซอย 7 
หมู่ที่ 5 กว้าง 3.00 
เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 160.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 480.00 
ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาล
ต าบลมว่งน้อย  
ที่ 22/2565  
- เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
14) พ.ศ. 2562 
มาตรา 50 (2), (9) 
- เป็นไปตาม
พระราชบญัญัติ
ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 16 (2), (5) 
- เป็นไปตามแผน 



 

 

พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 
1/2565 หน้า 8 
ล าดับที่ 1 ของ
เทศบาลต าบล 
ม่วงน้อย 

 


