
 

 

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

 อนุมัติเมื่อวันที่  15  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2565 . 
 เทศบาลต าบลม่วงน้อย  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
 โอนครั้งที่ 6 
            

 

แผนงาน งาน 

งบ/ 
เงินดือน/ 

ค่า.../ 
รายจ่าย

อ่ืน 

ประเภท
รายจ่าย 

โครงการ/ 
รายการ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติตาม 
เทศบัญญัติ 

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อน

โอน 

(+/-) จ านวน 
เงินที่โอน 

งบประมาณ 
หลังโอน 

ค าชี้แจงการโอน 
เงินงบประมาณ

รายจ่าย 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งบ
บุคลากร 

ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า 

  509,700.00 383,320.00 109,000.00 (-) 274,320.00   

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

  896,160.00 158,280.00 109,000.00 (+) 267,280.00 

งบประมาณ
รายจ่ายไม่
เพียงพอต่อการ
เบิกจ่ายจนถึงสิ้น
ปีงบประมาณ 

 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

  297,900.00 297,900.00 50,000.00 (-) 247,900.00   



 

 

 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง
ไปราชการใน
ราชอาณาจักร
และนอก
ราชอาณาจักร 

100,000.00 81,480.00 50,000.00 (+) 131,480.00 
งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการ
เบิกจ่าย 

 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

  297,900.00 247,900.00 30,000.00 (-) 217,900.00   

 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

ค่าลงทะเบียน
ในการ
ฝึกอบรม 

100,000.00 64,980.00 30,000.00 (+) 94,980.00 
งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการ
เบิกจ่าย 

 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

  826,080.00 217,840.00 25,000.00 (-) 192,840.00   

 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

รายจ่าย
เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งบริการอ่ืน 

50,000.00 25,950.00 25,000.00 (+) 50,950.00 
งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการ
เบิกจ่าย 



 

 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

งาน
บริหารงาน
คลัง 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าบริการ
ไปรษณีย์ 

  100,000.00 83,149.00 21,500.00 (-) 61,649.00   

 

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

งาน
บริหารงาน
คลัง 

งบ
ด าเนินงาน 

ค่าเช่าบ้าน   60,000.00 13,000.00 21,500.00 (+) 34,500.00 
งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการ
เบิกจ่าย 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

งาน
สวัสดิการ
สังคมและ
สังคม
สงเคราะห์ 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้
ได้รับ
ผลกระทบ
จากมาตรการ
การป้องกัน
และควบคุม
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019      
(โควิด-19) 

392,000.00 276,900.00 250,000.00 (-) 26,900.00   

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

งานส่งเสริม
และ
สนับสนุน
ความ

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า

โครงการ
ส่งเสริมด้าน
การจัดตลาด
กลางเพ่ือการ 

50,000.00 50,000.00 250,000.00 (+) 300,000.00 
งบประมาณท่ีตั้งไว้
ไม่เพียงพอกับการ
ใช้จ่าย 



 

 

เข้มแข็ง
ชุมชน 

ลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

เกษตร และ
ลานวัฒน- 
ธรรมต าบล
ม่วงน้อย 

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

  930,000.00 350,460.00 5,325.00 (-) 345,135.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งบ
บุคลากร 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของข้าราชการ 
หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

    0.00 5,325.00 (+) 5,325.00 

บรรจุพนักงาน
เทศบาลใหม่ ใน
ต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ
ระดับปฏิบัติงาน 
จ านวน 1 อัตรา 
โดยเริ่มบรรจุวันที่ 
1 กรกฎาคม 
2565)  / - เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเพ่ิม
ต่าง ๆ ของ
พนักงานเทศบาล 
ต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ 
จ านวน 1 อัตรา 
อัตราละ 1,775 
บาท ตามท่ี
ปรากฏในแผน



 

 

อัตราก าลังสามปี 
พ.ศ. 2564-
2566 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
จัดท าใหม่จนถึง
ปัจจุบัน โดย
ค านวณตั้งจ่ายไว้ 
3 เดือน 
(กรกฎาคม – 
กันยายน 2565)    
- เป็นไปตาม
ประกาศ
คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล 
จังหวัดล าพูน 
เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้พนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง
เทศบาล ได้รับเงิน
เพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 
2) 

 
แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน
ข้าราชการ หรือ

  660,000.00 251,340.00 40,000.00 (-) 211,340.00   



 

 

และ
ประถมศึกษา 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบ
บุคลากร 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของข้าราชการ 
หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

    0.00 40,000.00 (+) 40,000.00 

พนักงานครู
เทศบาล จ านวน 
1 อัตรา เลื่อน
ระดับในต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นเป็นครู
วิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2565 
/ - เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนราย
เดือนพนักงานครู 
ซึ่งเป็นเงินที่
พนักงานครูได้รับ
ในอัตราเท่ากับเงิน
วิทยฐานะส าหรับ
วิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ คนละ 
5,600 บาทต่อ
เดือน โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไว้จ านวน 
8 เดือน 
(กุมภาพันธ์ – 
กันยายน 2565) 



 

 

- เป็นไปตาม
หนังสือกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว 
1592 ลงวันที่ 
23 กรกฎาคม 
2564 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท า
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือรอง 
รับการจัดสรร
งบประมาณเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้าน
บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ ณ สถาน 
ศึกษา (โรงเรียน
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   



 

 

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

356,900.00 144,665.00 4,800.00 (-) 139,865.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบ
บุคลากร 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของข้าราชการ 
หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

    40,000.00 4,800.00 (+) 44,800.00 

พนักงานครู
เทศบาล จ านวน 
1 อัตรา เลื่อน
ระดับในต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นเป็นครู
วิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2565 
โดยโอนลดตาม
โครงการพาน้อง
ท่องโลกกว้าง ซ่ึง
อยู่ภายใต้โครงการ
สนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายการบริหาร
การศึกษา / - เพ่ือ
จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนราย
เดือนพนักงานครู 
ซึ่งเป็นเงินที่



 

 

พนักงานครูได้รับ
ในอัตราเท่ากับเงิน
วิทยฐานะส าหรับ
วิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ คนละ 
5,600 บาทต่อ
เดือน โดยค านวณ
ตั้งจ่ายไว้จ านวน 
8 เดือน 
(กุมภาพันธ์ – 
กันยายน 2565) 
- เป็นไปตาม
หนังสือกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.4/ว 
1592 ลงวันที่ 
23 กรกฎาคม 
2564 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท า
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือรอง 



 

 

รับการจัดสรร
งบประมาณเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้าน
บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ ณ สถาน 
ศึกษา (โรงเรียน
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

356,900.00 139,865.00 16,800.00 (-) 123,065.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบ
บุคลากร 

เงินวิทยฐานะ   84,000.00 28,000.00 16,800.00 (+) 44,800.00 

พนักงานครู
เทศบาล จ านวน 
1 อัตรา เลื่อน
ระดับในต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นเป็นครู
วิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ มีผล
ตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2565 
โดยโอนลดตาม



 

 

โครงการพาน้อง
ท่องโลกกว้าง ซ่ึง
อยู่ภายใต้โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา 

 


