


(-)

(+)

(-) โอนลด แผนงานบรหิารท ั่วไป  

งานบรหิารงานคลงั  งบลงทนุ  

หมวดคา่ครุภณัฑ์   ประเภท

ครุภณัฑ์ส ารวจ   โครงการ

จดัซ้ือครุภณัฑ์เครือ่งวดัระยะ

เลเซอร์   หน้า  ๘๙ ขอโอนลด

คร ัง้น้ี จ านวน ๑๐,๐๐๐   บาท

เนื่องจากงบประมาณทีต่ ัง้ไวไ้ม่

เพียงพอ / โอนเพิม่ แผนงาน

เคหะและชุมชน  งานบรหิาร

ท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน  

งบด าเนินงาน  หมวดคา่ใชส้อย 

 ประเภทคา่บ ารุงรกัษาและ

ซอ่มแซม  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท / เนื่องจากงบประมาณทีต่ ัง้

ไวไ้มเ่พียงพอ / โอนเพิม่ 

แผนงานเคหะและชุมชน  งาน

บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดคา่

ใชส้อย  ประเภทคา่บ ารุงรกัษา

และซอ่มแซม  จ านวน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารงานคลงั งบลงทนุ ครุภณัฑ์ส ารวจ จดัซ้ือครุภณัฑ์

เครือ่งวดัระยะ

เลเซอร์

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

โอนลด   แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทนุ

   หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 

 ประเภทคา่ออกแบบ คา่ควบคมุ

งานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นิตบิคุคล

 หรือบคุคลภายนอกเพือ่ให้

ไดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง    จ านวน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบด าเนินงาน คา่บ ารุงรกัษาและ

ซอ่มแซม

300,000.00 89,756.20 100,000.00 189,756.20

ค าช้ีแจงการโอน

เงนิงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งบลงทนุ คา่ออกแบบ คา่

ควบคมุงานทีจ่า่ย

ใหแ้กเ่อกชน นิติ

บคุคลหรือ

บคุคลภายนอกเพือ่ให้

ไดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง

คา่ออกแบบ คา่

ควบคมุงานทีจ่า่ย

ใหแ้กเ่อกชน 

นิตบิคุคล หรือ

บคุคลภายนอก

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

สิง่กอ่สรา้ง

250,000.00 250,000.00 100,000.00 150,000.00

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย
โครงการ/

รายการ

งบประมาณ

ทีอ่นุมตัติาม

เทศบญัญตัิ

งบประมาณ

(คงเหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จ านวน

เงนิทีโ่อน

งบประมาณ

หลงัโอน

โอนคร ัง้ที ่17

วนัทีพ่มิพ์ : 23/8/2564  16:24:14

หน้า : 1/1

บญัชีโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมตัเิมือ่วนัที ่23 สงิหาคม พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลปรุใหญ ่ อ าเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา



วนัทีพ่มิพ์ : 23/8/2564  16:24:14

หน้า : 1/1

(+)

(-)

(+) เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่  

๑.โครงการจดัซ้ือรถกระเชา้

ไฟฟ้า  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถยนต์บรรทกุเท

ทา้ยตดิต ัง้เครนไฮดรอลคิ พรอ้ม

กระเชา้ไฟฟ้าขนาด ๖ ลอ้ ก าลงั

แรงมา้ไมน้่อยกวา่ ๑๕๐ แรงมา้ 

จ านวน 1 คนั (จดัซ้ือจดัจา้ง

นอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน

  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทนุ  

หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  

ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค โครงการ

กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก

จากถนน ๓๐๔ ถงึสดุเขต

เทศบาลต าบลปรุใหญ ่เชือ่มตอ่

เขตต าบลหนองจะบก ชุมชน

ไมตรีพฒันา หมู ่๔   หน้า  ๑๒๕

 ขอโอนลดคร ัง้น้ี จ านวน 

๒๔๕,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่

โครงการจดัซ้ือ

รถกระเชา้ไฟฟ้า

10,000.00 245,000.00 255,000.00

เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่  

๑.โครงการจดัซ้ือรถกระเชา้

ไฟฟ้า  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถยนต์บรรทกุเท

ทา้ยตดิต ัง้เครนไฮดรอลคิ พรอ้ม

กระเชา้ไฟฟ้าขนาด ๖ ลอ้ ก าลงั

แรงมา้ไมน้่อยกวา่ ๑๕๐ แรงมา้ 

จ านวน 1 คนั (จดัซ้ือจดัจา้ง

นอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งบลงทนุ คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการ

กอ่สรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิ

เหล็กจากถนน 

304 ถงึสดุเขต

เทศบาลต าบลปรุ

ใหญ ่เชือ่มตอ่

เขตต าบลหนอง

จะบก  ชุมชน

ไมตรีพฒันา หมู่

245,000.00 245,000.00 245,000.00 0.00

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่

โครงการจดัซ้ือ

รถกระเชา้ไฟฟ้า

0.00 10,000.00 10,000.00



วนัทีพ่มิพ์ : 23/8/2564  16:24:14

หน้า : 1/1

(-)

(+)

(-) โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน

  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทนุ  

หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  

ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค โครงการขดุลอก

คลองตาเมอืง ชุมชนคนชุม ๑ 

หมู ่๑   หน้า  ๑๒๗ ขอโอนลด

คร ัง้น้ี จ านวน  ๔๕๓,๐๐๐  บาท

เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่  

๑.โครงการจดัซ้ือรถกระเชา้

ไฟฟ้า  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถยนต์บรรทกุเท

ทา้ยตดิต ัง้เครนไฮดรอลคิ พรอ้ม

กระเชา้ไฟฟ้าขนาด ๖ ลอ้ ก าลงั

แรงมา้ไมน้่อยกวา่ ๑๕๐ แรงมา้ 

จ านวน 1 คนั (จดัซ้ือจดัจา้ง

นอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งบลงทนุ คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการขดุลอก

คลองตาเมอืง  

ชุมชนคนชุม 1 

หมู ่1

453,000.00 453,000.00 453,000.00 0.00

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน

  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทนุ  

หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  

ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค โครงการ

กอ่สรา้งทอ่ระบายน ้า ซอย

ทางเขา้ปลายนาคาเฟ่ ชุมชนคน

ชุม ๓  หมู ่๑  หน้า  ๑๒๖ ขอ

โอนลดคร ัง้น้ี จ านวน  

๖๘๖,๙๖๑  บาท

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่

โครงการจดัซ้ือ

รถกระเชา้ไฟฟ้า

255,000.00 686,961.00 941,961.00

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งบลงทนุ คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการ

กอ่สรา้งทอ่

ระบายน ้า ซอย

ทางเขา้ปลาย

นาคาเฟ่ ชุมชน

คนชุม 3 หมู ่1

686,961.00 686,961.00 686,961.00 0.00



วนัทีพ่มิพ์ : 23/8/2564  16:24:14

หน้า : 1/1

(+)

(-)

(+) เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่  

๑.โครงการจดัซ้ือรถกระเชา้

ไฟฟ้า  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถยนต์บรรทกุเท

ทา้ยตดิต ัง้เครนไฮดรอลคิ พรอ้ม

กระเชา้ไฟฟ้าขนาด ๖ ลอ้ ก าลงั

แรงมา้ไมน้่อยกวา่ ๑๕๐ แรงมา้ 

จ านวน 1 คนั (จดัซ้ือจดัจา้ง

นอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน

  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทนุ  

หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  

ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค โครงการ

ปรบัปรุงผวิจราจรถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก เสน้ทางไปสนามกฬีา

 ชุมชนบา้นเลียบ หมู ่๖    หน้า 

 ๑๒๘ ขอโอนลดคร ัง้น้ี จ านวน 

๕๔๕,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่

โครงการจดัซ้ือ

รถกระเชา้ไฟฟ้า

1,394,961.00 545,000.00 1,939,961.00

เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่  

๑.โครงการจดัซ้ือรถกระเชา้

ไฟฟ้า  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถยนต์บรรทกุเท

ทา้ยตดิต ัง้เครนไฮดรอลคิ พรอ้ม

กระเชา้ไฟฟ้าขนาด ๖ ลอ้ ก าลงั

แรงมา้ไมน้่อยกวา่ ๑๕๐ แรงมา้ 

จ านวน 1 คนั (จดัซ้ือจดัจา้ง

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งบลงทนุ คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการ

ปรบัปรุงผวิ

จราจรถนน

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก เสน้ทางไป

สนามกีฬา 

ชุมชนบา้นเลียบ

 หมู ่6

545,000.00 545,000.00 545,000.00 0.00

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่

โครงการจดัซ้ือ

รถกระเชา้ไฟฟ้า

941,961.00 453,000.00 1,394,961.00



วนัทีพ่มิพ์ : 23/8/2564  16:24:14

หน้า : 1/1

(-)

(+)

(-) โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน

  งานไฟฟ้าถนน  งบเงนิอดุหนุน

  หมวดเงนิอดุหนุน   ประเภท

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็น

สาธารณประโยชน์   อดุหนุน

การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคเพือ่ขยาย

เขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบล

ปรุใหญ ่  หน้า  ๑๒๙ ขอโอนลด

คร ัง้น้ี จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท

เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่  

๑.โครงการจดัซ้ือรถกระเชา้

ไฟฟ้า  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถยนต์บรรทกุเท

ทา้ยตดิต ัง้เครนไฮดรอลคิ พรอ้ม

กระเชา้ไฟฟ้าขนาด ๖ ลอ้ ก าลงั

แรงมา้ไมน้่อยกวา่ ๑๕๐ แรงมา้ 

จ านวน 1 คนั (จดัซ้ือจดัจา้ง

นอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งบเงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนกจิการที่

เป็นสาธารณประโยชน์

อดุหนุนการ

ไฟฟ้าสว่น

ภมูภิาคเพือ่ขยาย

เขตไฟฟ้าในเขต

เทศบาลต าบลปรุ

ใหญ่

300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน

  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทนุ  

หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  

ประเภทคา่ออกแบบ คา่ควบคมุ

งานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชน นิตบิคุคล

 หรือบคุคลภายนอกเพือ่ให้

ไดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง   หน้า  ๑๒๘

 ขอโอนลดคร ัง้น้ี จ านวน  

๑๕๐,๐๐๐  บาท

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่

โครงการจดัซ้ือ

รถกระเชา้ไฟฟ้า

1,939,961.00 150,000.00 2,089,961.00

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งบลงทนุ คา่ออกแบบ คา่

ควบคมุงานทีจ่า่ย

ใหแ้กเ่อกชน นิติ

บคุคลหรือ

บคุคลภายนอกเพือ่ให้

ไดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง

คา่ออกแบบ คา่

ควบคมุงานทีจ่า่ย

ใหแ้กเ่อกชน 

นิตบิคุคล หรือ

บคุคลภายนอก

เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่

สิง่กอ่สรา้ง

250,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00
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หน้า : 1/1

(+)

(-)

(+) เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่  

๑.โครงการจดัซ้ือรถกระเชา้

ไฟฟ้า  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถยนต์บรรทกุเท

ทา้ยตดิต ัง้เครนไฮดรอลคิ พรอ้ม

กระเชา้ไฟฟ้าขนาด ๖ ลอ้ ก าลงั

แรงมา้ไมน้่อยกวา่ ๑๕๐ แรงมา้ 

จ านวน 1 คนั (จดัซ้ือจดัจา้ง

นอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

โอนลด แผนงานบรหิารท ั่วไป  

งานบรหิารท ั่วไป  งบลงทนุ  

หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง   

ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค   โครงการจดัท า

ป้ายประชาสมัพนัธ์   หน้า  ๗๙ 

ขอโอนลดคร ัง้น้ี จ านวน  

๑๐๖,๔๐๐  บาท

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่

โครงการจดัซ้ือ

รถกระเชา้ไฟฟ้า

2,389,961.00 106,400.00 2,496,361.00

เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่  

๑.โครงการจดัซ้ือรถกระเชา้

ไฟฟ้า  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถยนต์บรรทกุเท

ทา้ยตดิต ัง้เครนไฮดรอลคิ พรอ้ม

กระเชา้ไฟฟ้าขนาด ๖ ลอ้ ก าลงั

แรงมา้ไมน้่อยกวา่ ๑๕๐ แรงมา้ 

จ านวน 1 คนั (จดัซ้ือจดัจา้ง

นอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป งบลงทนุ คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการจดัท า

ป้าย

ประชาสมัพนัธ์

106,400.00 106,400.00 106,400.00 0.00

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่

โครงการจดัซ้ือ

รถกระเชา้ไฟฟ้า

2,089,961.00 300,000.00 2,389,961.00
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หน้า : 1/1

(-)

(+)

(-) โอนลด แผนงานบรหิารท ั่วไป  

งานบรหิารงานคลงั  งบ

ด าเนินงาน  หมวดคา่ใชส้อย   

ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนื่องกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ    

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการ

ปฏบิตังิานส าหรบับคุลากร

เทศบาลต าบลปรุใหญ/่

หน่วยงานคลงั   หน้า  ๘๔ ขอ

โอนลดคร ัง้น้ี จ านวน  ๒๐,๐๐๐ 

 บาท

เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่  

๑.โครงการจดัซ้ือรถกระเชา้

ไฟฟ้า  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถยนต์บรรทกุเท

ทา้ยตดิต ัง้เครนไฮดรอลคิ พรอ้ม

กระเชา้ไฟฟ้าขนาด ๖ ลอ้ ก าลงั

แรงมา้ไมน้่อยกวา่ ๑๕๐ แรงมา้ 

จ านวน 1 คนั (จดัซ้ือจดัจา้ง

นอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารงานคลงั งบด าเนินงาน รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพ

การปฏบิตังิาน

ส าหรบับคุลากร

เทศบาลต าบลปรุ

ใหญ/่หน่วยงาน

คลงั

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

โอนลด แผนงานการรกัษาความ

สงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษาความสงบ

ภายใน  งบลงทนุ  หมวดคา่

ครุภณัฑ์   ประเภทครุภณัฑ์

ส านกังาน   โครงการจดัซ้ือ

ครุภณัฑ์ตูเ้หล็ก ๒ บาน แบบเปิด

   หน้า  ๙๕ ขอโอนลดคร ัง้น้ี 

จ านวน ๓,๖๓๙   บาท

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่

โครงการจดัซ้ือ

รถกระเชา้ไฟฟ้า

2,496,361.00 3,639.00 2,500,000.00

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์ส านกังาน จดัซ้ือครุภณัฑ์ตู้

เหล็ก 2 บาน 

แบบเปิด

11,000.00 5,500.00 3,639.00 1,861.00
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หน้า : 1/1

(+)

(-)

(+) เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์การเกษตร  ๒.

โครงการจดัซ้ือรถฟาร์ม

แทรกเตอร์  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท   / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์

 ชนิดขบัเคลือ่น ๔ ลอ้ เป็น

เครือ่งยนต์ดเีซล ขนาดไมน้่อย

กวา่ ๘๕ แรงมา้ พรอ้มใบมดีดนั

ดนิหน้าและเครือ่งตดัหญา้ไหล่

ทาง  (จดัซ้ือจดัจา้งนอกบญัชี

มาตรฐานครุภณัฑ์)

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน

  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทนุ  

หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  

ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค โครงการ

กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก

 ซอย ๑๓/๗  ชุมชนพบสขุ ๓  

หมู ่๕  หน้า  ๑๒๕  ขอโอนลด

คร ัง้น้ี จ านวน ๑๖,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์การเกษตร โครงการจดัซ้ือ

รถฟาร์ม

แทรกเตอร์

20,000.00 16,000.00 36,000.00

เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์การเกษตร  ๒.

โครงการจดัซ้ือรถฟาร์ม

แทรกเตอร์  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์

 ชนิดขบัเคลือ่น ๔ ลอ้ เป็น

เครือ่งยนต์ดเีซล ขนาดไมน้่อย

กวา่ ๘๕ แรงมา้ พรอ้มใบมดีดนั

ดนิหน้าและเครือ่งตดัหญา้ไหล่

ทาง จ านวน 1 คนั (จดัซ้ือจดั

จา้งนอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์)

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งบลงทนุ คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการ

กอ่สรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิ

เหล็ก ซอย 13/7

 ชุมชน พบสขุ 3

 หมู ่5

346,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์การเกษตร โครงการจดัซ้ือ

รถฟาร์ม

แทรกเตอร์

0.00 20,000.00 20,000.00
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หน้า : 1/1

(-)

(+)

(-) โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน

  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทนุ  

หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  

ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค โครงการขยาย

เขตเสยีงตามสาย ชุมชนพบสขุ ๒

 หมู ่๕   หน้า  ๑๒๗ ขอโอนลด

คร ัง้น้ี จ านวน  ๓๔,๐๐๐ บาท

เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์การเกษตร  ๒.

โครงการจดัซ้ือรถฟาร์ม

แทรกเตอร์  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท   / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์

 ชนิดขบัเคลือ่น ๔ ลอ้ เป็น

เครือ่งยนต์ดเีซล ขนาดไมน้่อย

กวา่ ๘๕ แรงมา้ พรอ้มใบมดีดนั

ดนิหน้าและเครือ่งตดัหญา้ไหล่

ทาง  (จดัซ้ือจดัจา้งนอกบญัชี

มาตรฐานครุภณัฑ์)

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งบลงทนุ คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการขยาย

เขตเสยีงตามสาย

 ชุมชนพบสขุ 2 

หมู ่5

34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน

  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทนุ  

หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  

ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค โครงการ

กอ่สรา้งฝายน ้าลน้หลงับา้นลุง

นาค ชุมชนลูกหลานปู่ คงพฒันา 

หมู ่๒   หน้า  ๑๒๖ ขอโอนลด

คร ัง้น้ี จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์การเกษตร โครงการจดัซ้ือ

รถฟาร์ม

แทรกเตอร์

36,000.00 500,000.00 536,000.00

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งบลงทนุ คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการ

กอ่สรา้งฝายน ้า

ลน้หลงับา้นลุง

นาค  ชุมชน

ลูกหลานปู่ คง

พฒันา หมู ่2

500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00
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หน้า : 1/1

(+)

(-)

(+) เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์การเกษตร  ๒.

โครงการจดัซ้ือรถฟาร์ม

แทรกเตอร์  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท   / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์

 ชนิดขบัเคลือ่น ๔ ลอ้ เป็น

เครือ่งยนต์ดเีซล ขนาดไมน้่อย

กวา่ ๘๕ แรงมา้ พรอ้มใบมดีดนั

ดนิหน้าและเครือ่งตดัหญา้ไหล่

ทาง  (จดัซ้ือจดัจา้งนอกบญัชี

มาตรฐานครุภณัฑ์)

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน

  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทนุ  

หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  

ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค โครงการตดิต ัง้

โคมไฟฟ้าแสงสวา่งถนน ระบบ

โซลา่เซลล์ ถนนเถกงิพล ๑  

ชุมชนแสนสขุ ๓ หมู ่๗   หน้า  

๑๒๗ ขอโอนลดคร ัง้น้ี จ านวน 

๙๓๔,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์การเกษตร โครงการจดัซ้ือ

รถฟาร์ม

แทรกเตอร์

570,000.00 934,000.00 1,504,000.00

เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์การเกษตร  ๒.

โครงการจดัซ้ือรถฟาร์ม

แทรกเตอร์  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท   / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์

 ชนิดขบัเคลือ่น ๔ ลอ้ เป็น

เครือ่งยนต์ดเีซล ขนาดไมน้่อย

กวา่ ๘๕ แรงมา้ พรอ้มใบมดีดนั

ดนิหน้าและเครือ่งตดัหญา้ไหล่

ทาง  (จดัซ้ือจดัจา้งนอกบญัชี

มาตรฐานครุภณัฑ์)

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งบลงทนุ คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการตดิต ัง้

โคมไฟฟ้าแสง

สวา่งถนน ระบบ

โซลา่เซลล์ ถนน

เถกงิพล 1 

ชุมชนแสนสขุ 3 

 หมู ่7

934,000.00 934,000.00 934,000.00 0.00

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์การเกษตร โครงการจดัซ้ือ

รถฟาร์ม

แทรกเตอร์

536,000.00 34,000.00 570,000.00



วนัทีพ่มิพ์ : 23/8/2564  16:24:14

หน้า : 1/1

(-)

(+)

(-) โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน

  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทนุ  

หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  

ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค โครงการ

ปรบัปรุงหอกระจายขา่ว 

(เทศบาลเกา่) ชุมชนคนชุม ๒ 

หมู ่๑   หน้า  ๑๒๘ ขอโอนลด

คร ัง้น้ี จ านวน  ๓๘,๐๐๐  บาท

เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์การเกษตร  ๒.

โครงการจดัซ้ือรถฟาร์ม

แทรกเตอร์  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท   / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์

 ชนิดขบัเคลือ่น ๔ ลอ้ เป็น

เครือ่งยนต์ดเีซล ขนาดไมน้่อย

กวา่ ๘๕ แรงมา้ พรอ้มใบมดีดนั

ดนิหน้าและเครือ่งตดัหญา้ไหล่

ทาง  (จดัซ้ือจดัจา้งนอกบญัชี

มาตรฐานครุภณัฑ์)

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งบลงทนุ คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการ

ปรบัปรุงหอ

กระจายขา่ว 

(เทศบาลเกา่) 

ชุมชนคนชุม 2 

หมู ่1

38,000.00 38,000.00 38,000.00 0.00

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน

  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทนุ  

หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง  

ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค โครงการ

ปรบัปรุงระบบประปา ชุมชน

วโิรจน์พฒันา หมู ่๔   หน้า  

๑๒๘ ขอโอนลดคร ัง้น้ี จ านวน 

๘๒๗,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์การเกษตร โครงการจดัซ้ือ

รถฟาร์ม

แทรกเตอร์

1,504,000.00 827,000.00 2,331,000.00

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานไฟฟ้าถนน งบลงทนุ คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปโภค

โครงการ

ปรบัปรุงระบบ

ประปา  ชุมชน

วโิรจน์พฒันา 

หมู ่4

827,000.00 827,000.00 827,000.00 0.00
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หน้า : 1/1

(+)

(-)

(+) เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์การเกษตร  ๒.

โครงการจดัซ้ือรถฟาร์ม

แทรกเตอร์  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์

 ชนิดขบัเคลือ่น ๔ ลอ้ เป็น

เครือ่งยนต์ดเีซล ขนาดไมน้่อย

กวา่ ๘๕ แรงมา้ พรอ้มใบมดีดนั

ดนิหน้าและเครือ่งตดัหญา้ไหล่

ทาง  (จดัซ้ือจดัจา้งนอกบญัชี

มาตรฐานครุภณัฑ์)

โอนลด แผนงานการศกึษา  งาน

ระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา  งบด าเนินงาน  

หมวดคา่ใชส้อย  ประเภท

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ ๆ    โครงการจดั

นิทรรศการผลงานนกัเรียนศนูย์

พฒันาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลปรุ

ใหญ ่  หน้า  ๑๐๘ ขอโอนลด

คร ัง้น้ี จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์การเกษตร โครงการจดัซ้ือ

รถฟาร์ม

แทรกเตอร์

2,369,000.00 20,000.00 2,389,000.00

เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์การเกษตร  ๒.

โครงการจดัซ้ือรถฟาร์ม

แทรกเตอร์  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท   / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์

 ชนิดขบัเคลือ่น ๔ ลอ้ เป็น

เครือ่งยนต์ดเีซล ขนาดไมน้่อย

กวา่ ๘๕ แรงมา้ พรอ้มใบมดีดนั

ดนิหน้าและเครือ่งตดัหญา้ไหล่

ทาง  (จดัซ้ือจดัจา้งนอกบญัชี

มาตรฐานครุภณัฑ์)

แผนงาน

การศกึษา

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

งบด าเนินงาน รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

โครงการจดั

นิทรรศการ

ผลงานนกัเรียน

ศนูย์พฒันาเด็ก

เล็กเทศบาล

ต าบลปรุใหญ่

30,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์การเกษตร โครงการจดัซ้ือ

รถฟาร์ม

แทรกเตอร์

2,331,000.00 38,000.00 2,369,000.00
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หน้า : 1/1

(-)

(+)

(-) โอนลด แผนงานการศกึษา  งาน

ระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา  งบเงนิอดุหนุน  

หมวดเงนิอดุหนุน  ประเภทเงนิ

อดุหนุนสว่นราชการ   อดุหนุน

โรงเรียนบา้นคนชุมตาม

โครงการศกึษาแหลง่เรียนรูน้อก

สถานที ่  หน้า  ๑๑๐ ขอโอนลด

คร ัง้น้ี จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท

เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์การเกษตร  ๒.

โครงการจดัซ้ือรถฟาร์ม

แทรกเตอร์  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท   / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์

 ชนิดขบัเคลือ่น ๔ ลอ้ เป็น

เครือ่งยนต์ดเีซล ขนาดไมน้่อย

กวา่ ๘๕ แรงมา้ พรอ้มใบมดีดนั

ดนิหน้าและเครือ่งตดัหญา้ไหล่

ทาง  (จดัซ้ือจดัจา้งนอกบญัชี

มาตรฐานครุภณัฑ์)

แผนงาน

การศกึษา

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

งบเงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่น

ราชการ

อดุหนุน

โรงเรียนบา้นคน

ชุมตามโครงการ

ศกึษาแหลง่

เรียนรูน้อก

สถานที่

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

โอนลด แผนงานการศกึษา  งาน

ระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา  งบเงนิอดุหนุน  

หมวดเงนิอดุหนุน  ประเภทเงนิ

อดุหนุนสว่นราชการ   อดุหนุน

โรงเรียนบา้นคนชุมตาม

โครงการเขา้คา่ยคณุธรรม 

จรยิธรรม   หน้า  ๑๑๐ ขอโอน

ลดคร ัง้น้ี จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์การเกษตร โครงการจดัซ้ือ

รถฟาร์ม

แทรกเตอร์

2,389,000.00 15,000.00 2,404,000.00

แผนงาน

การศกึษา

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

งบเงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่น

ราชการ

อดุหนุน

โรงเรียนบา้นคน

ชุมตามโครงการ

เขา้คา่ยคณุธรรม

 จรยิธรรม

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00



วนัทีพ่มิพ์ : 23/8/2564  16:24:14

หน้า : 1/1

(+)

(-)

(+) เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์การเกษตร  ๒.

โครงการจดัซ้ือรถฟาร์ม

แทรกเตอร์  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์

 ชนิดขบัเคลือ่น ๔ ลอ้ เป็น

เครือ่งยนต์ดเีซล ขนาดไมน้่อย

กวา่ ๘๕ แรงมา้ พรอ้มใบมดีดนั

ดนิหน้าและเครือ่งตดัหญา้ไหล่

ทาง  (จดัซ้ือจดัจา้งนอกบญัชี

มาตรฐานครุภณัฑ์)

โอนลด แผนงานการศกึษา  

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

การศกึษา  งบลงทนุ  หมวดคา่ที่

ดนิและสิง่กอ่สรา้ง  ประเภทคา่

กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ  

โครงการปรบัปรุงศนูย์พฒันา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลปรุใหญ ่  

หน้า  ๑๐๗ ขอโอนลดคร ัง้น้ี 

จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์การเกษตร โครงการจดัซ้ือ

รถฟาร์ม

แทรกเตอร์

2,454,000.00 500,000.00 2,954,000.00

เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์การเกษตร  ๒.

โครงการจดัซ้ือรถฟาร์ม

แทรกเตอร์  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท   / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์

 ชนิดขบัเคลือ่น ๔ ลอ้ เป็น

เครือ่งยนต์ดเีซล ขนาดไมน้่อย

กวา่ ๘๕ แรงมา้ พรอ้มใบมดีดนั

ดนิหน้าและเครือ่งตดัหญา้ไหล่

ทาง  (จดัซ้ือจดัจา้งนอกบญัชี

มาตรฐานครุภณัฑ์)

แผนงาน

การศกึษา

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

งบลงทนุ คา่กอ่สรา้งสิง่

สาธารณูปการ

โครงการ

ปรบัปรุงศนูย์

พฒันาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลปรุ

ใหญ่

500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์การเกษตร โครงการจดัซ้ือ

รถฟาร์ม

แทรกเตอร์

2,404,000.00 50,000.00 2,454,000.00



วนัทีพ่มิพ์ : 23/8/2564  16:24:14

หน้า : 1/1

(-)

(+)

(-) โอนลด แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน  งานสง่เสรมิ

และสนบัสนุนความเขม้แข็งของ

ชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดคา่

ใชส้อย   ประเภทรายจา่ย

เกีย่วเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการ

ทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวด

อืน่ ๆ  โครงการสง่เสรมิพฒันา

สตรี   หน้า  ๑๓๑ ขอโอนลด

คร ัง้น้ี จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท

เนื่องจากไมไ่ดต้ ัง้จา่ย

งบประมาณไว ้/ โอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหม ่แผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน  งบลงทนุ   

หมวดคา่ครุภณัฑ์ ประเภท

ครุภณัฑ์การเกษตร  ๒.

โครงการจดัซ้ือรถฟาร์ม

แทรกเตอร์  ขอโอนต ัง้จา่ยเป็น

รายการใหมค่ร ัง้น้ี จ านวน  

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท   / เพือ่จา่ย

เป็นคา่จดัซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์

 ชนิดขบัเคลือ่น ๔ ลอ้ เป็น

เครือ่งยนต์ดเีซล ขนาดไมน้่อย

กวา่ ๘๕ แรงมา้ พรอ้มใบมดีดนั

ดนิหน้าและเครือ่งตดัหญา้ไหล่

ทาง  (จดัซ้ือจดัจา้งนอกบญัชี

มาตรฐานครุภณัฑ์)

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็ง

ของชุมชน

งานสง่เสรมิและ

สนบัสนุนความ

เขม้แข็งชุมชน

งบด าเนินงาน รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบั

การปฏบิตัริาชการทีไ่ม่

เขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ๆ

โครงการ

สง่เสรมิพฒันา

สตรี

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

โอนลด แผนงานการรกัษาความ

สงบภายใน  งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการรกัษาความสงบ

ภายใน  งบลงทนุ  หมวดคา่

ครุภณัฑ์   ประเภทครุภณัฑ์

ส านกังาน   โครงการจดัซ้ือ

ครุภณัฑ์โตะ๊และเกา้อีร้ะดบักลาง 

  หน้า  ๙๖ ขอโอนลดคร ัง้น้ี 

จ านวน  ๑๖,๐๐๐  บาท

แผนงานเคหะ

และชุมชน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์การเกษตร โครงการจดัซ้ือ

รถฟาร์ม

แทรกเตอร์

2,954,000.00 16,000.00 2,970,000.00

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

งบลงทนุ ครุภณัฑ์ส านกังาน จดัซ้ือครุภณัฑ์

โตะ๊และเกา้อี้

ระดบักลาง

16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00








