
 

 

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

 อนุมัติเมื่อวันที่   2   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565 . 
 เทศบาลต าบลม่วงน้อย  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน 
 โอนครั้งที่ 10 
            

 

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 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

30,000.00 19,850.00 19,800.00 (-) 50.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และประถม 
ศึกษา 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) 

  0.00 19,800.00 (+) 19,800.00 

เพ่ือให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ดีและมีสมาธิ
เพ่ิมข้ึน / - เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน (ระบบ 



 

 

Inverter) ขนาด 
30,000 บีทียู 
จ านวน 5 เครื่อง 
เครื่องละ 
47,200 บาท 
- เป็นการจัดซื้อ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านัก
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 
2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2565 ของ
เทศบาลต าบล 
ม่วงน้อย หน้า 2 

 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดงาน
ประเพณีสืบชะตา
หมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบล
ม่วงน้อย 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 (-) 0.00   



 

 

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) 

  19,800.00 8,000.00 (+) 27,800.00 

เพ่ือให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ดีและมีสมาธิ
เพ่ิมข้ึน / - เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
30,000 บีทียู 
จ านวน 5 เครื่อง 
เครื่องละ 
47,200 บาท 
- เป็นการจัดซื้อ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านัก
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 
2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2565 ของ
เทศบาลต าบล 
ม่วงน้อย หน้า 2 



 

 

 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ 
ในเขตเทศบาล
ต าบลม่วงน้อย 

50,000.00 13,315.00 13,000.00 (-) 315.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) 

  27,800.00 13,000.00 (+) 40,800.00 

เพ่ือให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ดีและมีสมาธิ
เพ่ิมข้ึน / - เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
30,000 บีทียู 
จ านวน 5 เครื่อง 
เครื่องละ 
47,200 บาท 
- เป็นการจัดซื้อ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านัก
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผน 



 

 

พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 
2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2565 ของ
เทศบาลต าบล 
ม่วงน้อย หน้า 2 

 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการกีฬาเพ่ือ
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 (-) 0.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) 

  40,800.00 20,000.00 (+) 60,800.00 

เพ่ือให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ดีและมีสมาธิ
เพ่ิมข้ึน / - เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
30,000 บีทียู 
จ านวน 5 เครื่อง 
เครื่องละ 



 

 

47,200 บาท 
- เป็นการจัดซื้อ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านัก
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 
2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2565 ของ
เทศบาลต าบล 
ม่วงน้อย หน้า 2 

 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 
ส่วนราชการ 

โครงการ
สนับสนุนงาน
เทศกาลล าไย 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 (-) 0.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) 

  60,800.00 12,000.00 (+) 72,800.00 

เพ่ือให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ดีและมีสมาธิ
เพ่ิมข้ึน / - เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ



 

 

แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
30,000 บีทียู 
จ านวน 5 เครื่อง 
เครื่องละ 
47,200 บาท 
- เป็นการจัดซื้อ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านัก
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 
2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2565 ของ
เทศบาลต าบล 
ม่วงน้อย หน้า 2 

 

แผนงานการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 
ส่วนราชการ 

โครงการ
สนับสนุนงาน
พระนางจามเทวี 
และงานฤดูหนาว
จังหวัดล าพูน 

30,000.00 13,800.00 13,800.00 (-) 0.00   



 

 

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) 

  72,800.00 13,800.00 (+) 86,600.00 

เพ่ือให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ดีและมีสมาธิ
เพ่ิมข้ึน / - เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
30,000 บีทียู 
จ านวน 5 เครื่อง 
เครื่องละ 
47,200 บาท 
- เป็นการจัดซื้อ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านัก
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 
2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2565 ของ
เทศบาลต าบล 
ม่วงน้อย หน้า 2 



 

 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งบ
บุคลากร 

ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า 

  509,700.00 172,330.00 94,000.00 (-) 78,330.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) 

  86,600.00 94,000.00 (+) 180,600.00 

เพ่ือให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ดีและมีสมาธิ
เพ่ิมข้ึน / - เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
30,000 บีทียู 
จ านวน 5 เครื่อง 
เครื่องละ 
47,200 บาท 
- เป็นการจัดซื้อ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านัก
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 
2565) 



 

 

เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2565 ของ
เทศบาลต าบล 
ม่วงน้อย หน้า 2 

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบ
ด าเนินงาน 

รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

356,900.00 68,293.00 8,400.00 (-) 59,893.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) 

  180,600.00 8,400.00 (+) 189,000.00 

เพ่ือให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ดีและมีสมาธิ
เพ่ิมข้ึน โดยโอนลด
จากโครงการพา
น้องท่องโลกกว้าง  
/ - เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศ แบบตั้งพ้ืน
หรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) 
ขนาด 30,000  
บีทียู จ านวน 5 
เครื่อง เครื่องละ 
47,200 บาท 



 

 

- เป็นการจัดซื้อ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านัก
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 
2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2565 ของ
เทศบาลต าบล 
ม่วงน้อย หน้า 2 

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน
ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

  930,000.00 102,065.00 16,000.00 (-) 86,065.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) 

  189,000.00 16,000.00 (+) 205,000.00 

เพ่ือให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ดีและมีสมาธิ
เพ่ิมข้ึน / - เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) ขนาด 



 

 

30,000 บีทียู 
จ านวน 5 เครื่อง 
เครื่องละ 
47,200 บาท 
- เป็นการจัดซื้อ
ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์
ของส านัก
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 
2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2565 ของ
เทศบาลต าบล 
ม่วงน้อย หน้า 2 

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบ
บุคลากร 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

  640,000.00 86,304.00 31,000.00 (-) 55,304.00   

 

แผนงาน
การศึกษา 

งานระดับ
ก่อนวัยเรียน
และ
ประถมศึกษา 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบตั้งพ้ืนหรือ
แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) 

  205,000.00 31,000.00 (+) 236,000.00 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่ดี
และมีสมาธิเพิ่ม 
ขึ้น / - เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับ 



 

 

อากาศ แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) 
ขนาด 30,000  
บีทียู จ านวน 5 
เครื่อง เครื่องละ
47,200 บาท 
- เป็นการจัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ 
- เป็นไปตามแผน 
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2565 ของ
เทศบาลต าบล 
ม่วงน้อย หน้า 2 

 


