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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
อนุม ัติเมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
โอนครัง้ ที่ 17

แผนงาน

งาน

งบ
งบลงทุน

ประเภทรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้ าถนน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าบารุงรักษาและ
เกีย่ วกับเคหะและ
ซ่อมแซม
ชุมชน

แผนงาน
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน
บริหารงานทั่วไป

ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานทีจ่ า่ ย
ให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือ่ ให้
ได้มาซึง่ สิง่ ก่อสร้าง

ครุภ ัณฑ์สารวจ

โครงการ/
รายการ
ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานทีจ่ า่ ย
ให้แก่เอกชน
นิตบ
ิ ค
ุ คล หรือ
บุคคลภายนอก
เพือ่ ให้ได้มาซึง่
สิง่ ก่อสร้าง

จัดซื้อครุภ ัณฑ์
เครือ่ งวัดระยะ
เลเซอร์

งบประมาณ
ทีอ
่ นุ มตั ต
ิ าม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
(คงเหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จานวน
เงินทีโ่ อน

งบประมาณ
หลังโอน

คาชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

250,000.00

250,000.00

100,000.00 (-)

150,000.00

โอนลด แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้ าถนน งบลงทุน
หมวดค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานทีจ่ า่ ยให้แก่เอกชน นิตบ
ิ ค
ุ คล
หรือบุคคลภายนอกเพือ
่ ให้
ได้มาซึง่ สิง่ ก่อสร้าง จานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

300,000.00

89,756.20

100,000.00 (+)

189,756.20

10,000.00

10,000.00

10,000.00 (-)

0.00

เนื่องจากงบประมาณทีต
่ ง้ ั ไว้ไม่
เพียงพอ / โอนเพิม
่ แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภทค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม จานวน ๑๐๐,๐๐๐
บาท / เนื่องจากงบประมาณทีต
่ ง้ ั
ไว้ไม่เพียงพอ / โอนเพิม
่
แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน งบดาเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม จานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์สารวจ โครงการ
จัดซื้อครุภ ัณฑ์เครือ
่ งวัดระยะ
เลเซอร์ หน้า ๘๙ ขอโอนลด
ครัง้ นี้ จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
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่ ม
ิ พ์ : 23/8/2564 16:24:14
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แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

โครงการจัดซื้อ
รถกระเช้าไฟฟ้ า

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้ าถนน

ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กจากถนน
304 ถึงสุดเขต
เทศบาลตาบลปรุ
ใหญ่ เชือ
่ มต่อ
เขตตาบลหนอง
จะบก ชุมชน
ไมตรีพฒ
ั นา หมู่
โครงการจัดซื้อ
รถกระเช้าไฟฟ้ า

งบลงทุน

ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

245,000.00

0.00

10,000.00 (+)

10,000.00

245,000.00

245,000.00 (-)

0.00

10,000.00

245,000.00 (+)

255,000.00

เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑.โครงการจัดซื้อรถกระเช้า
ไฟฟ้ า ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท
ท้ายติดตัง้ เครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้าไฟฟ้ าขนาด ๖ ล้อ กาลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
จานวน 1 คัน (จัดซื้อจัดจ้าง
นอกบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน งบลงทุน
หมวดค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากถนน ๓๐๔ ถึงสุดเขต
เทศบาลตาบลปรุใหญ่ เชือ่ มต่อ
เขตตาบลหนองจะบก ชุมชน
ไมตรีพฒ
ั นา หมู่ ๔ หน้า ๑๒๕
ขอโอนลดครัง้ นี้ จานวน
๒๔๕,๐๐๐ บาท
เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑.โครงการจัดซื้อรถกระเช้า
ไฟฟ้ า ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท
ท้ายติดตัง้ เครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้าไฟฟ้ าขนาด ๖ ล้อ กาลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
จานวน 1 คัน (จัดซื้อจัดจ้าง
นอกบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 23/8/2564 16:24:14
หน้า : 1/1

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้ าถนน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งบลงทุน

ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค

โครงการ
ก่อสร้างท่อ
ระบายน้า ซอย
ทางเข้าปลาย
นาคาเฟ่ ชุมชน
คนชุม 3 หมู่ 1

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

โครงการจัดซื้อ
รถกระเช้าไฟฟ้ า

งานไฟฟ้ าถนน

ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค

โครงการขุดลอก
คลองตาเมือง
ชุมชนคนชุม 1
หมู่ 1

งบลงทุน

686,961.00

453,000.00

686,961.00

686,961.00 (-)

0.00

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน งบลงทุน
หมวดค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค โครงการ
ก่อสร้างท่อระบายน้า ซอย
ทางเข้าปลายนาคาเฟ่ ชุมชนคน
ชุม ๓ หมู่ ๑ หน้า ๑๒๖ ขอ
โอนลดครัง้ นี้ จานวน
๖๘๖,๙๖๑ บาท

255,000.00

686,961.00 (+)

941,961.00

เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑.โครงการจัดซื้อรถกระเช้า
ไฟฟ้ า ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท
ท้ายติดตัง้ เครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้าไฟฟ้ าขนาด ๖ ล้อ กาลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
จานวน 1 คัน (จัดซื้อจัดจ้าง
นอกบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

453,000.00

453,000.00 (-)

0.00

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน งบลงทุน
หมวดค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค โครงการขุดลอก
คลองตาเมือง ชุมชนคนชุม ๑
หมู่ ๑ หน้า ๑๒๗ ขอโอนลด
ครัง้ นี้ จานวน ๔๕๓,๐๐๐ บาท
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แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

โครงการจัดซื้อ
รถกระเช้าไฟฟ้ า

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้ าถนน

ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค

โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นทางไป
สนามกีฬา
ชุมชนบ้านเลียบ
หมู่ 6

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

โครงการจัดซื้อ
รถกระเช้าไฟฟ้ า

งบลงทุน

545,000.00

941,961.00

453,000.00 (+)

1,394,961.00

545,000.00

545,000.00 (-)

0.00

1,394,961.00

545,000.00 (+)

1,939,961.00

เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑.โครงการจัดซื้อรถกระเช้า
ไฟฟ้ า ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท
ท้ายติดตัง้ เครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้าไฟฟ้ าขนาด ๖ ล้อ กาลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
จานวน 1 คัน (จัดซื้อจัดจ้าง
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน งบลงทุน
หมวดค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นทางไปสนามกีฬา
ชุมชนบ้านเลียบ หมู่ ๖ หน้า
๑๒๘ ขอโอนลดครัง้ นี้ จานวน
๕๔๕,๐๐๐ บาท
เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑.โครงการจัดซื้อรถกระเช้า
ไฟฟ้ า ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท
ท้ายติดตัง้ เครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้าไฟฟ้ าขนาด ๖ ล้อ กาลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
จานวน 1 คัน (จัดซื้อจัดจ้าง
นอกบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

วันทีพ
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ิ พ์ : 23/8/2564 16:24:14
หน้า : 1/1

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้ าถนน

งบลงทุน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้ าถนน

ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานทีจ่ า่ ย
ให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือ่ ให้
ได้มาซึง่ สิง่ ก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานทีจ่ า่ ย
ให้แก่เอกชน
นิตบ
ิ ค
ุ คล หรือ
บุคคลภายนอก
เพือ่ ให้ได้มาซึง่
สิง่ ก่อสร้าง

ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

โครงการจัดซื้อ
รถกระเช้าไฟฟ้ า

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่
อุดหนุนการ
เป็ นสาธารณประโยชน์ ไฟฟ้ าส่วน
ภูมภ
ิ าคเพือ่ ขยาย
เขตไฟฟ้ าในเขต
เทศบาลตาบลปรุ
ใหญ่

250,000.00

300,000.00

150,000.00

150,000.00 (-)

0.00

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน งบลงทุน
หมวดค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานทีจ่ า่ ยให้แก่เอกชน นิตบ
ิ ค
ุ คล
หรือบุคคลภายนอกเพือ
่ ให้
ได้มาซึง่ สิง่ ก่อสร้าง หน้า ๑๒๘
ขอโอนลดครัง้ นี้ จานวน
๑๕๐,๐๐๐ บาท

1,939,961.00

150,000.00 (+)

2,089,961.00

เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑.โครงการจัดซื้อรถกระเช้า
ไฟฟ้ า ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท
ท้ายติดตัง้ เครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้าไฟฟ้ าขนาด ๖ ล้อ กาลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
จานวน 1 คัน (จัดซื้อจัดจ้าง
นอกบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

300,000.00

300,000.00 (-)

0.00

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็ น
สาธารณประโยชน์ อุดหนุน
การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าคเพือ
่ ขยาย
เขตไฟฟ้ าในเขตเทศบาลตาบล
ปรุใหญ่ หน้า ๑๒๙ ขอโอนลด
ครัง้ นี้ จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 23/8/2564 16:24:14
หน้า : 1/1

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
งานบริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งบลงทุน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

โครงการจัดซื้อ
รถกระเช้าไฟฟ้ า

ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค

โครงการจัดทา
ป้ าย
ประชาสัมพันธ์

ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

โครงการจัดซื้อ
รถกระเช้าไฟฟ้ า

106,400.00

2,089,961.00

300,000.00 (+)

2,389,961.00

106,400.00

106,400.00 (-)

0.00

2,389,961.00

106,400.00 (+)

2,496,361.00

เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑.โครงการจัดซื้อรถกระเช้า
ไฟฟ้ า ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท
ท้ายติดตัง้ เครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้าไฟฟ้ าขนาด ๖ ล้อ กาลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
จานวน 1 คัน (จัดซื้อจัดจ้าง
นอกบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค โครงการจัดทา
ป้ ายประชาสัมพันธ์ หน้า ๗๙
ขอโอนลดครัง้ นี้ จานวน
๑๐๖,๔๐๐ บาท
เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑.โครงการจัดซื้อรถกระเช้า
ไฟฟ้ า ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท
ท้ายติดตัง้ เครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้าไฟฟ้ าขนาด ๖ ล้อ กาลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
จานวน 1 คัน (จัดซื้อจัดจ้าง
นอกบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 23/8/2564 16:24:14
หน้า : 1/1

แผนงานการ
งานบริหารทั่วไป
รักษาความสงบ เกีย่ วกับการ
ภายใน
รักษาความสงบ
ภายใน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งบลงทุน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภ ัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อครุภ ัณฑ์ตู้
เหล็ก 2 บาน
แบบเปิ ด

ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

โครงการจัดซื้อ
รถกระเช้าไฟฟ้ า

แผนงาน
งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับ
บริหารงานทั่วไป
การปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ

โครงการเพิม
่
ประสิทธิภาพ
การปฏิบ ัติงาน
สาหรับบุคลากร
เทศบาลตาบลปรุ
ใหญ่/หน่ วยงาน
คลัง

11,000.00

20,000.00

5,500.00

3,639.00 (-)

1,861.00

2,496,361.00

3,639.00 (+)

2,500,000.00

20,000.00

20,000.00 (-)

0.00

โอนลด แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภ ัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อ
ครุภ ัณฑ์ตเู้ หล็ก ๒ บาน แบบเปิ ด
หน้า ๙๕ ขอโอนลดครัง้ นี้
จานวน ๓,๖๓๙ บาท
เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๑.โครงการจัดซื้อรถกระเช้า
ไฟฟ้ า ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท
ท้ายติดตัง้ เครนไฮดรอลิค พร้อม
กระเช้าไฟฟ้ าขนาด ๖ ล้อ กาลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
จานวน 1 คัน (จัดซื้อจัดจ้าง
นอกบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)
โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง งบ
ดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับ
การปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการเพิม
่ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบ ัติงานสาหรับบุคลากร
เทศบาลตาบลปรุใหญ่/
หน่ วยงานคลัง หน้า ๘๔ ขอ
โอนลดครัง้ นี้ จานวน ๒๐,๐๐๐
บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 23/8/2564 16:24:14
หน้า : 1/1

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภ ัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อ
รถฟาร์ม
แทรกเตอร์

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้ าถนน

ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 13/7
ชุมชน พบสุข 3
หมู่ 5

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภ ัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อ
รถฟาร์ม
แทรกเตอร์

งบลงทุน

346,000.00

0.00

20,000.00 (+)

20,000.00

เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์การเกษตร ๒.
โครงการจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลือ
่ น ๔ ล้อ เป็ น
เครือ
่ งยนต์ดเี ซล ขนาดไม่น้อย
กว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมใบมีดดัน
ดินหน้าและเครือ
่ งตัดหญ้าไหล่
ทาง จานวน 1 คัน (จัดซื้อจัด
จ้างนอกบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)

16,000.00

16,000.00 (-)

0.00

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน งบลงทุน
หมวดค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย ๑๓/๗ ชุมชนพบสุข ๓
หมู่ ๕ หน้า ๑๒๕ ขอโอนลด
ครัง้ นี้ จานวน ๑๖,๐๐๐ บาท

20,000.00

16,000.00 (+)

36,000.00

เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์การเกษตร ๒.
โครงการจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลือ
่ น ๔ ล้อ เป็ น
เครือ
่ งยนต์ดเี ซล ขนาดไม่น้อย
กว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมใบมีดดัน
ดินหน้าและเครือ
่ งตัดหญ้าไหล่
ทาง (จัดซื้อจัดจ้างนอกบัญชี
มาตรฐานครุภ ัณฑ์)

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 23/8/2564 16:24:14
หน้า : 1/1

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้ าถนน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งบลงทุน

ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค

โครงการ
ก่อสร้างฝายน้า
ล้นหลังบ้านลุง
นาค ชุมชน
ลูกหลานปู่ คง
พัฒนา หมู่ 2

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภ ัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อ
รถฟาร์ม
แทรกเตอร์

งานไฟฟ้ าถนน

ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค

โครงการขยาย
เขตเสียงตามสาย
ชุมชนพบสุข 2
หมู่ 5

งบลงทุน

500,000.00

34,000.00

500,000.00

500,000.00 (-)

0.00

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน งบลงทุน
หมวดค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค โครงการ
ก่อสร้างฝายน้าล้นหลังบ้านลุง
นาค ชุมชนลูกหลานปู่ คงพัฒนา
หมู่ ๒ หน้า ๑๒๖ ขอโอนลด
ครัง้ นี้ จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

36,000.00

500,000.00 (+)

536,000.00

เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์การเกษตร ๒.
โครงการจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลือ
่ น ๔ ล้อ เป็ น
เครือ
่ งยนต์ดเี ซล ขนาดไม่น้อย
กว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมใบมีดดัน
ดินหน้าและเครือ
่ งตัดหญ้าไหล่
ทาง (จัดซื้อจัดจ้างนอกบัญชี
มาตรฐานครุภ ัณฑ์)

34,000.00

34,000.00 (-)

0.00

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน งบลงทุน
หมวดค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค โครงการขยาย
เขตเสียงตามสาย ชุมชนพบสุข ๒
หมู่ ๕ หน้า ๑๒๗ ขอโอนลด
ครัง้ นี้ จานวน ๓๔,๐๐๐ บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 23/8/2564 16:24:14
หน้า : 1/1

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภ ัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อ
รถฟาร์ม
แทรกเตอร์

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้ าถนน

ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค

โครงการติดตัง้
โคมไฟฟ้ าแสง
สว่างถนน ระบบ
โซล่าเซลล์ ถนน
เถกิงพล 1
ชุมชนแสนสุข 3
หมู่ 7

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภ ัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อ
รถฟาร์ม
แทรกเตอร์

งบลงทุน

934,000.00

536,000.00

34,000.00 (+)

570,000.00

เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์การเกษตร ๒.
โครงการจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลือ
่ น ๔ ล้อ เป็ น
เครือ
่ งยนต์ดเี ซล ขนาดไม่น้อย
กว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมใบมีดดัน
ดินหน้าและเครือ
่ งตัดหญ้าไหล่
ทาง (จัดซื้อจัดจ้างนอกบัญชี
มาตรฐานครุภ ัณฑ์)

934,000.00

934,000.00 (-)

0.00

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน งบลงทุน
หมวดค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค โครงการติดตัง้
โคมไฟฟ้ าแสงสว่างถนน ระบบ
โซล่าเซลล์ ถนนเถกิงพล ๑
ชุมชนแสนสุข ๓ หมู่ ๗ หน้า
๑๒๗ ขอโอนลดครัง้ นี้ จานวน
๙๓๔,๐๐๐ บาท

570,000.00

934,000.00 (+)

1,504,000.00

เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์การเกษตร ๒.
โครงการจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลือ
่ น ๔ ล้อ เป็ น
เครือ
่ งยนต์ดเี ซล ขนาดไม่น้อย
กว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมใบมีดดัน
ดินหน้าและเครือ
่ งตัดหญ้าไหล่
ทาง (จัดซื้อจัดจ้างนอกบัญชี
มาตรฐานครุภ ัณฑ์)

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 23/8/2564 16:24:14
หน้า : 1/1

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟ้ าถนน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งบลงทุน

ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ประปา ชุมชน
วิโรจน์ พฒ
ั นา
หมู่ 4

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภ ัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อ
รถฟาร์ม
แทรกเตอร์

งานไฟฟ้ าถนน

ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค

โครงการ
ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว
(เทศบาลเก่า)
ชุมชนคนชุม 2
หมู่ 1

งบลงทุน

827,000.00

38,000.00

827,000.00

827,000.00 (-)

0.00

1,504,000.00

827,000.00 (+)

2,331,000.00

38,000.00

38,000.00 (-)

0.00

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน งบลงทุน
หมวดค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค โครงการ
ปรับปรุงระบบประปา ชุมชน
วิโรจน์พฒ
ั นา หมู่ ๔ หน้า
๑๒๘ ขอโอนลดครัง้ นี้ จานวน
๘๒๗,๐๐๐ บาท
เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์การเกษตร ๒.
โครงการจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลือ
่ น ๔ ล้อ เป็ น
เครือ
่ งยนต์ดเี ซล ขนาดไม่น้อย
กว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมใบมีดดัน
ดินหน้าและเครือ
่ งตัดหญ้าไหล่
ทาง (จัดซื้อจัดจ้างนอกบัญชี
มาตรฐานครุภ ัณฑ์)
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้ าถนน งบลงทุน
หมวดค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปโภค โครงการ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
(เทศบาลเก่า) ชุมชนคนชุม ๒
หมู่ ๑ หน้า ๑๒๘ ขอโอนลด
ครัง้ นี้ จานวน ๓๘,๐๐๐ บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 23/8/2564 16:24:14
หน้า : 1/1

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
การศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภ ัณฑ์การเกษตร

งบดาเนินงาน รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับ
การปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ

ครุภ ัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อ
รถฟาร์ม
แทรกเตอร์

โครงการจัด
นิทรรศการ
ผลงานนักเรียน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กเทศบาล
ตาบลปรุใหญ่

โครงการจัดซื้อ
รถฟาร์ม
แทรกเตอร์

30,000.00

2,331,000.00

38,000.00 (+)

2,369,000.00

20,000.00

20,000.00 (-)

0.00

2,369,000.00

20,000.00 (+)

2,389,000.00

เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์การเกษตร ๒.
โครงการจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลือ
่ น ๔ ล้อ เป็ น
เครือ
่ งยนต์ดเี ซล ขนาดไม่น้อย
กว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมใบมีดดัน
ดินหน้าและเครือ
่ งตัดหญ้าไหล่
ทาง (จัดซื้อจัดจ้างนอกบัญชี
มาตรฐานครุภ ัณฑ์)
โอนลด แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิ
ราชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน
่ ๆ โครงการจัด
นิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลปรุ
ใหญ่ หน้า ๑๐๘ ขอโอนลด
ครัง้ นี้ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์การเกษตร ๒.
โครงการจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลือ
่ น ๔ ล้อ เป็ น
เครือ
่ งยนต์ดเี ซล ขนาดไม่น้อย
กว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมใบมีดดัน
ดินหน้าและเครือ
่ งตัดหญ้าไหล่
ทาง (จัดซื้อจัดจ้างนอกบัญชี
มาตรฐานครุภ ัณฑ์)

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 23/8/2564 16:24:14
หน้า : 1/1

แผนงาน
การศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

แผนงาน
การศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา

ครุภ ัณฑ์การเกษตร

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

อุดหนุน
โรงเรียนบ้านคน
ชุมตามโครงการ
เข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม

15,000.00

โครงการจัดซื้อ
รถฟาร์ม
แทรกเตอร์

อุดหนุน
โรงเรียนบ้านคน
ชุมตามโครงการ
ศึกษาแหล่ง
เรียนรูน
้ อก
สถานที่

50,000.00

15,000.00

15,000.00 (-)

0.00

โอนลด แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุน
โรงเรียนบ้านคนชุมตาม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม หน้า ๑๑๐ ขอโอน
ลดครัง้ นี้ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท

2,389,000.00

15,000.00 (+)

2,404,000.00

เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์การเกษตร ๒.
โครงการจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลือ
่ น ๔ ล้อ เป็ น
เครือ
่ งยนต์ดเี ซล ขนาดไม่น้อย
กว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมใบมีดดัน
ดินหน้าและเครือ
่ งตัดหญ้าไหล่
ทาง (จัดซื้อจัดจ้างนอกบัญชี
มาตรฐานครุภ ัณฑ์)

50,000.00

50,000.00 (-)

0.00

โอนลด แผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุน
โรงเรียนบ้านคนชุมตาม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรูน
้ อก
สถานที่ หน้า ๑๑๐ ขอโอนลด
ครัง้ นี้ จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 23/8/2564 16:24:14
หน้า : 1/1

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภ ัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อ
รถฟาร์ม
แทรกเตอร์

แผนงาน
การศึกษา

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับการศึกษา

ค่าก่อสร้างสิง่
สาธารณู ปการ

โครงการ
ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลปรุ
ใหญ่

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

ครุภ ัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อ
รถฟาร์ม
แทรกเตอร์

500,000.00

2,404,000.00

50,000.00 (+)

2,454,000.00

500,000.00

500,000.00 (-)

0.00

2,454,000.00

500,000.00 (+)

2,954,000.00

เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์การเกษตร ๒.
โครงการจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลือ
่ น ๔ ล้อ เป็ น
เครือ
่ งยนต์ดเี ซล ขนาดไม่น้อย
กว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมใบมีดดัน
ดินหน้าและเครือ
่ งตัดหญ้าไหล่
ทาง (จัดซื้อจัดจ้างนอกบัญชี
มาตรฐานครุภ ัณฑ์)
โอนลด แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิง่ ก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปการ
โครงการปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลปรุใหญ่
หน้า ๑๐๗ ขอโอนลดครัง้ นี้
จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์การเกษตร ๒.
โครงการจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลือ
่ น ๔ ล้อ เป็ น
เครือ
่ งยนต์ดเี ซล ขนาดไม่น้อย
กว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมใบมีดดัน
ดินหน้าและเครือ
่ งตัดหญ้าไหล่
ทาง (จัดซื้อจัดจ้างนอกบัญชี
มาตรฐานครุภ ัณฑ์)

วันทีพ
่ ม
ิ พ์ : 23/8/2564 16:24:14
หน้า : 1/1

แผนงานการ
งานบริหารทั่วไป
รักษาความสงบ เกีย่ วกับการ
ภายใน
รักษาความสงบ
ภายใน

งบลงทุน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
เกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน

ครุภ ัณฑ์สานักงาน

จัดซื้อครุภ ัณฑ์
โต๊ะและเก้าอี้
ระดับกลาง

ครุภ ัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อ
รถฟาร์ม
แทรกเตอร์

งบดาเนินงาน รายจ่ายเกีย่ วเนือ
่ งกับ โครงการ
การปฏิบ ัติราชการทีไ่ ม่ ส่งเสริมพัฒนา
เข้าลักษณะรายจ่าย
สตรี
หมวดอืน
่ ๆ

16,000.00

30,000.00

16,000.00

16,000.00 (-)

0.00

โอนลด แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภ ัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์
สานักงาน โครงการจัดซื้อ
ครุภ ัณฑ์โต๊ะและเก้าอีร้ ะดับกลาง
หน้า ๙๖ ขอโอนลดครัง้ นี้
จานวน ๑๖,๐๐๐ บาท

2,954,000.00

16,000.00 (+)

2,970,000.00

30,000.00

30,000.00 (-)

0.00

เนื่องจากไม่ได้ตง้ ั จ่าย
งบประมาณไว้ / โอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ัณฑ์การเกษตร ๒.
โครงการจัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ ขอโอนตัง้ จ่ายเป็ น
รายการใหม่ครัง้ นี้ จานวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท / เพือ
่ จ่าย
เป็ นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลือ
่ น ๔ ล้อ เป็ น
เครือ
่ งยนต์ดเี ซล ขนาดไม่น้อย
กว่า ๘๕ แรงม้า พร้อมใบมีดดัน
ดินหน้าและเครือ
่ งตัดหญ้าไหล่
ทาง (จัดซื้อจัดจ้างนอกบัญชี
มาตรฐานครุภ ัณฑ์)
โอนลด แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน งบดาเนินงาน หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกีย่ วเนื่องกับการปฏิบ ัติราชการ
ทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ โครงการส่งเสริมพัฒนา
สตรี หน้า ๑๓๑ ขอโอนลด
ครัง้ นี้ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท

