


บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค

เงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างกรณีที่มี
การทําสัญญา
แบบปรับราคา
ได้ (ค่า K)

171,845.88 170,000.00 (-) 1,845.88
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อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซ่อม
แซมหลังคา
อาคารเรียน หลัง
ที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดชัย
มงคล

0.00 170,000.00 (+) 170,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ /  
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียน หลังที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดชัยมงคล 
ดังนี้ 1.งานรื้อกระเบื้อง
หลังคาเดิมออก พร้อมขน
ไป จํานวน 755 ตรม. 
2.งานติดตั้งเมทัลชีท 
ความหนา 0.40 มม.(สี) 
พร้อมสกรูยึด จํานวน 
755 ตรม. 3.งานติดตั้ง
ครอบสันหลังคาเมทัลชีท 
จํานวน 64 เมตร 4. งาน
ติดตั้งระบบกันซึมแผ่นใย
ไฟเบอร์ จํานวน 32 
ตรม. 5. งานซ่อมแซม
พร้อมทาสีกันสนิมโครง
เหล็กหลังคา จํานวน 663 
ตรม. ตามแบบแปลนเลข
ที่ 24/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 และเป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เทศบาลเมือง
อ่างทอง  เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 
ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา กองการศึกษา
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบดําเนินงาน วัสดุก่อสร้าง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 (-) 0.00
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อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซ่อม
แซมหลังคา
อาคารเรียน หลัง
ที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดชัย
มงคล

170,000.00 100,000.00 (+) 270,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียน หลังที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดชัยมงคล 
ดังนี้ 1.งานรื้อกระเบื้อง
หลังคาเดิมออก พร้อมขน
ไป จํานวน 755 ตรม. 
2.งานติดตั้งเมทัลชีท 
ความหนา 0.40 มม.(สี) 
พร้อมสกรูยึด จํานวน 
755 ตรม. 3.งานติดตั้ง
ครอบสันหลังคาเมทัลชีท 
จํานวน 64 เมตร 4. งาน
ติดตั้งระบบกันซึมแผ่นใย
ไฟเบอร์ จํานวน 32 
ตรม. 5. งานซ่อมแซม
พร้อมทาสีกันสนิมโครง
เหล็กหลังคา จํานวน 663 
ตรม. ตามแบบแปลนเลข
ที่ 24/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 และเป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เทศบาลเมือง
อ่างทอง  เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 
ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา กองการศึกษา
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบดําเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 2,200,000.00 334,570.00 100,000.00 (-) 234,570.00
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อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซ่อม
แซมหลังคา
อาคารเรียน หลัง
ที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดชัย
มงคล

270,000.00 100,000.00 (+) 370,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียน หลังที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดชัยมงคล 
ดังนี้ 1.งานรื้อกระเบื้อง
หลังคาเดิมออก พร้อมขน
ไป จํานวน 755 ตรม. 
2.งานติดตั้งเมทัลชีท 
ความหนา 0.40 มม.(สี) 
พร้อมสกรูยึด จํานวน 
755 ตรม. 3.งานติดตั้ง
ครอบสันหลังคาเมทัลชีท 
จํานวน 64 เมตร 4. งาน
ติดตั้งระบบกันซึมแผ่นใย
ไฟเบอร์ จํานวน 32 
ตรม. 5. งานซ่อมแซม
พร้อมทาสีกันสนิมโครง
เหล็กหลังคา จํานวน 663 
ตรม. ตามแบบแปลนเลข
ที่ 24/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 และเป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เทศบาลเมือง
อ่างทอง  เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 
ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา กองการศึกษา
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบดําเนินงาน วัสดุเครื่องแต่งกาย 60,000.00 60,000.00 60,000.00 (-) 0.00
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อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซ่อม
แซมหลังคา
อาคารเรียน หลัง
ที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดชัย
มงคล

370,000.00 60,000.00 (+) 430,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียน หลังที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดชัยมงคล 
ดังนี้ 1.งานรื้อกระเบื้อง
หลังคาเดิมออก พร้อมขน
ไป จํานวน 755 ตรม. 
2.งานติดตั้งเมทัลชีท 
ความหนา 0.40 มม.(สี) 
พร้อมสกรูยึด จํานวน 
755 ตรม. 3.งานติดตั้ง
ครอบสันหลังคาเมทัลชีท 
จํานวน 64 เมตร 4. งาน
ติดตั้งระบบกันซึมแผ่นใย
ไฟเบอร์ จํานวน 32 
ตรม. 5. งานซ่อมแซม
พร้อมทาสีกันสนิมโครง
เหล็กหลังคา จํานวน 663 
ตรม. ตามแบบแปลนเลข
ที่ 24/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 และเป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เทศบาลเมือง
อ่างทอง  เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 
ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา กองการศึกษา
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดําเนินงาน วัสดุก่อสร้าง 300,000.00 200,000.00 45,000.00 (-) 155,000.00
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อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซ่อม
แซมหลังคา
อาคารเรียน หลัง
ที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดชัย
มงคล

430,000.00 45,000.00 (+) 475,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียน หลังที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดชัยมงคล 
ดังนี้ 1.งานรื้อกระเบื้อง
หลังคาเดิมออก พร้อมขน
ไป จํานวน 755 ตรม. 
2.งานติดตั้งเมทัลชีท 
ความหนา 0.40 มม.(สี) 
พร้อมสกรูยึด จํานวน 
755 ตรม. 3.งานติดตั้ง
ครอบสันหลังคาเมทัลชีท 
จํานวน 64 เมตร 4. งาน
ติดตั้งระบบกันซึมแผ่นใย
ไฟเบอร์ จํานวน 32 
ตรม. 5. งานซ่อมแซม
พร้อมทาสีกันสนิมโครง
เหล็กหลังคา จํานวน 663 
ตรม. ตามแบบแปลนเลข
ที่ 24/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 และเป็น
ไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เทศบาลเมือง
อ่างทอง  เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 
ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา กองการศึกษา
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 2,657,000.00 321,430.00 106,800.00 (-) 214,630.00

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

0.00 106,800.00 (+) 106,800.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 907,200.00 89,340.00 13,500.00 (-) 75,840.00

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

106,800.00 13,500.00 (+) 120,300.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบบุคลากร เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 60,000.00 15,000.00 10,000.00 (-) 5,000.00

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

120,300.00 10,000.00 (+) 130,300.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 (-) 0.00

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

130,300.00 20,000.00 (+) 150,300.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 2,000,000.00 170,431.98 170,000.00 (-) 431.98

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

150,300.00 170,000.00 (+) 320,300.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 15/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและ
นอกราช
อาณาจักรฯ

100,000.00 87,012.00 87,000.00 (-) 12.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 16/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

320,300.00 87,000.00 (+) 407,300.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

80,000.00 80,000.00 80,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 17/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

407,300.00 80,000.00 (+) 487,300.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
รั้วพร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 300,000.00 290,700.00 270,700.00 (-) 20,000.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 18/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

487,300.00 270,700.00 (+) 758,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้  / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน วัสดุสํานักงาน 230,000.00 89,942.00 40,800.00 (-) 49,142.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 19/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

758,000.00 40,800.00 (+) 798,800.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้  / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000.00 50,000.00 42,600.00 (-) 7,400.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 20/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

798,800.00 42,600.00 (+) 841,400.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 21/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

841,400.00 20,000.00 (+) 861,400.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 50,000.00 27,020.00 23,000.00 (-) 4,020.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 22/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

861,400.00 23,000.00 (+) 884,400.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน วัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 23/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

884,400.00 10,000.00 (+) 894,400.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000.00 114,662.00 54,600.00 (-) 60,062.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 24/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

894,400.00 54,600.00 (+) 949,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน วัสดุอื่น 10,000.00 10,000.00 10,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 25/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

949,000.00 10,000.00 (+) 959,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน ค่านํ้าประปา ค่านํ้า
บาดาล 523,000.00 120,802.44 39,800.00 (-) 81,002.44

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 26/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

959,000.00 39,800.00 (+) 998,800.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
ศึกษา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000.00 29,916.46 27,300.00 (-) 2,616.46

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 27/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

998,800.00 27,300.00 (+) 1,026,100.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 28/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและ
นอกราช
อาณาจักรฯ

700,500.00 679,380.00 194,000.00 (-) 485,380.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

1,026,100.00 194,000.00 (+) 1,220,100.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 30/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายสนับ
สนุนการจัดการ
เรียนการสอน
โรงเรียนเทศบาล 
1-4 และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาล
เมืองอ่างทอง

2,358,000.00 361,500.00 180,000.00 (-) 181,500.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

1,220,100.00 180,000.00 (+) 1,400,100.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการเเข่งขัน
คนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น

50,000.00 50,000.00 50,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

1,400,100.00 50,000.00 (+) 1,450,100.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการ
มหกรรมวิชาการ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

50,000.00 50,000.00 50,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

1,450,100.00 50,000.00 (+) 1,500,100.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าอาหารเสริม (นม) 9,569,000.00 724,745.80 30,000.00 (-) 694,745.80

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 34/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

1,500,100.00 30,000.00 (+) 1,530,100.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียน
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

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

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 35/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

1,530,100.00 50,000.00 (+) 1,580,100.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการงาน
ชุมนุมลูกเสือท้อง
ถิ่นแห่งชาติ

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

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 36/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

1,580,100.00 50,000.00 (+) 1,630,100.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้อง
ถิ่น

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการ
ประเพณีลอย
กระทง

100,000.00 26,400.00 26,400.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 37/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

1,630,100.00 26,400.00 (+) 1,656,500.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน วัสดุก่อสร้าง 240,000.00 139,403.95 51,500.00 (-) 87,903.95

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:54 หน้า : 38/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูและป้าย
เตือนจราจร
โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิต
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

1,656,500.00 51,500.00 (+) 1,708,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
พร้อมประตูและป้าย
จราจร โรงเรียนเทศบาล 
4 ประถมสาธิตเทศบาล
เมืองอ่างทอง ดังนี้ 1.ก่อ
สร้างรั้วตะแกรงสําเร็จรูป 
ความยาว 295 เมตร 
2.ประตูเหล็ก A ขนาด 
1.60 x 5.00 เมตร 3. 
ประตูเหล็ก B ขนาด 
1.60 x 9.00 เมตร 4. 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างรั้ว 
5. เครื่องหมายจราจร 
ตามแบบแปลนเลขที่ 
28/2564    เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลเมืองอ่างทอง 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฎในแผน
งานการศึกษา กองการ
ศึกษา

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการฝึก
อบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

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

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 39/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงอาคาร
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

0.00 20,000.00 (+) 20,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
อาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 1 แห่ง ขนาด 
3.5 เมตร x 16 เมตร (มี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
56 ตารางเมตร) ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
33/2564 เป็นไปตาม พ
.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
5   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา  สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการเสริม
สร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
อุทกภัย

20,000.00 20,000.00 20,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงอาคาร
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

20,000.00 20,000.00 (+) 40,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
อาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 1 แห่ง ขนาด 
3.5 เมตร x 16 เมตร (มี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
56 ตารางเมตร) ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
33/2564 เป็นไปตาม พ
.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
5   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา  สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งบดําเนินงาน ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 300,000.00 215,968.90 140,000.00 (-) 75,968.90
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงอาคาร
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

40,000.00 140,000.00 (+) 180,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
อาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 1 แห่ง ขนาด 
3.5 เมตร x 16 เมตร (มี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
56 ตารางเมตร) ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
33/2564 เป็นไปตาม พ
.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
5   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา  สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงอาคาร
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

180,000.00 50,000.00 (+) 230,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
อาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 1 แห่ง ขนาด 
3.5 เมตร x 16 เมตร (มี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
56 ตารางเมตร) ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
33/2564 เป็นไปตาม พ
.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
5   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา  สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000.00 20,000.00 20,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงอาคาร
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

230,000.00 20,000.00 (+) 250,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
อาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 1 แห่ง ขนาด 
3.5 เมตร x 16 เมตร (มี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
56 ตารางเมตร) ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
33/2564 เป็นไปตาม พ
.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
5   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา  สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งบดําเนินงาน วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงอาคาร
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

250,000.00 100,000.00 (+) 350,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    เ 
/ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
อาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 1 แห่ง ขนาด 
3.5 เมตร x 16 เมตร (มี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
56 ตารางเมตร) ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
33/2564 เป็นไปตาม พ
.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
5   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา  สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
ภายใน

งบลงทุน ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อหน้ากาก
กันพิษแบบ
ครอบเต็มหน้า

30,000.00 30,000.00 30,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงอาคาร
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

350,000.00 30,000.00 (+) 380,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้  / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
อาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 1 แห่ง ขนาด 
3.5 เมตร x 16 เมตร (มี
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
56 ตารางเมตร) ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
33/2564 เป็นไปตาม พ
.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
5   ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา  สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน วัสดุการเกษตร 30,000.00 30,000.00 30,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 46/154



โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซ่อม
แซมหลังคา
อาคารเรียนเด็ก
เล็ก  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองอ่างทอง

0.00 30,000.00 (+) 30,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลเมือง
อ่างทอง ตามรายละเอียด 
ดังนี้  1.งานรื้อหลังคา
กระเบื้องลอนคู่เดิมออก
พร้อมขนกอง   จํานวน 
835 ตารางเมตร  2.งาน
ติดตั้งเมทัลชีท  หนา 
0.40 มม.(สี) พร้อมสกรู
ยึด จํานวน  835 ตาราง
เมตร 3.งานติดตั้งครอบ
สันหลังคาเมทัลชีท 
จํานวน 114 เมตร  4. 
งานติดตั้งรางระบายนํ้า
สแตนเลส เกรด 304  
หนา 2 มม. กว้าง 6 นิ้ว  
จํานวน  52 เมตร  5. 
งานติดตั้งระบบกันซึม
แผ่นใยไฟเบอร์  จํานวน  
26 ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
19/2564  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496 
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  เทศบาลเมือง
อ่างทอง  เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  
ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา   กองการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 47/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน วัสดุเครื่องแต่งกาย 90,000.00 90,000.00 80,000.00 (-) 10,000.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 48/154



โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซ่อม
แซมหลังคา
อาคารเรียนเด็ก
เล็ก  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองอ่างทอง

30,000.00 80,000.00 (+) 110,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลเมือง
อ่างทอง ตามรายละเอียด 
ดังนี้  1.งานรื้อหลังคา
กระเบื้องลอนคู่เดิมออก
พร้อมขนกอง   จํานวน 
835 ตารางเมตร  2.งาน
ติดตั้งเมทัลชีท  หนา 
0.40 มม.(สี) พร้อมสกรู
ยึด จํานวน  835 ตาราง
เมตร 3.งานติดตั้งครอบ
สันหลังคาเมทัลชีท 
จํานวน 114 เมตร  4. 
งานติดตั้งรางระบายนํ้า
สแตนเลส เกรด 304  
หนา 2 มม. กว้าง 6 นิ้ว  
จํานวน  52 เมตร  5. 
งานติดตั้งระบบกันซึม
แผ่นใยไฟเบอร์  จํานวน  
26 ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
19/2564  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496 
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  เทศบาลเมือง
อ่างทอง  เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  
ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา   กองการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 49/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน วัสดุกีฬา 10,000.00 10,000.00 10,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 50/154



โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซ่อม
แซมหลังคา
อาคารเรียนเด็ก
เล็ก  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองอ่างทอง

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

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลเมือง
อ่างทอง ตามรายละเอียด 
ดังนี้  1.งานรื้อหลังคา
กระเบื้องลอนคู่เดิมออก
พร้อมขนกอง   จํานวน 
835 ตารางเมตร  2.งาน
ติดตั้งเมทัลชีท  หนา 
0.40 มม.(สี) พร้อมสกรู
ยึด จํานวน  835 ตาราง
เมตร 3.งานติดตั้งครอบ
สันหลังคาเมทัลชีท 
จํานวน 114 เมตร  4. 
งานติดตั้งรางระบายนํ้า
สแตนเลส เกรด 304  
หนา 2 มม. กว้าง 6 นิ้ว  
จํานวน  52 เมตร  5. 
งานติดตั้งระบบกันซึม
แผ่นใยไฟเบอร์  จํานวน  
26 ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
19/2564  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496 
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  เทศบาลเมือง
อ่างทอง  เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  
ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา   กองการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 51/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ 300,000.00 60,794.00 50,000.00 (-) 10,794.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 52/154



โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซ่อม
แซมหลังคา
อาคารเรียนเด็ก
เล็ก  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองอ่างทอง

120,000.00 50,000.00 (+) 170,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลเมือง
อ่างทอง ตามรายละเอียด 
ดังนี้  1.งานรื้อหลังคา
กระเบื้องลอนคู่เดิมออก
พร้อมขนกอง   จํานวน 
835 ตารางเมตร  2.งาน
ติดตั้งเมทัลชีท  หนา 
0.40 มม.(สี) พร้อมสกรู
ยึด จํานวน  835 ตาราง
เมตร 3.งานติดตั้งครอบ
สันหลังคาเมทัลชีท 
จํานวน 114 เมตร  4. 
งานติดตั้งรางระบายนํ้า
สแตนเลส เกรด 304  
หนา 2 มม. กว้าง 6 นิ้ว  
จํานวน  52 เมตร  5. 
งานติดตั้งระบบกันซึม
แผ่นใยไฟเบอร์  จํานวน  
26 ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
19/2564  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496 
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  เทศบาลเมือง
อ่างทอง  เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  
ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา   กองการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 53/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน ค่าไฟฟ้า 540,000.00 254,303.93 100,000.00 (-) 154,303.93

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 54/154



โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซ่อม
แซมหลังคา
อาคารเรียนเด็ก
เล็ก  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองอ่างทอง

170,000.00 100,000.00 (+) 270,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลเมือง
อ่างทอง ตามรายละเอียด 
ดังนี้  1.งานรื้อหลังคา
กระเบื้องลอนคู่เดิมออก
พร้อมขนกอง   จํานวน 
835 ตารางเมตร  2.งาน
ติดตั้งเมทัลชีท  หนา 
0.40 มม.(สี) พร้อมสกรู
ยึด จํานวน  835 ตาราง
เมตร 3.งานติดตั้งครอบ
สันหลังคาเมทัลชีท 
จํานวน 114 เมตร  4. 
งานติดตั้งรางระบายนํ้า
สแตนเลส เกรด 304  
หนา 2 มม. กว้าง 6 นิ้ว  
จํานวน  52 เมตร  5. 
งานติดตั้งระบบกันซึม
แผ่นใยไฟเบอร์  จํานวน  
26 ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
19/2564  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496 
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  เทศบาลเมือง
อ่างทอง  เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  
ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา   กองการศึกษา
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน ค่านํ้าประปา ค่านํ้า

บาดาล 400,000.00 229,814.35 200,000.00 (-) 29,814.35
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โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซ่อม
แซมหลังคา
อาคารเรียนเด็ก
เล็ก  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองอ่างทอง

270,000.00 200,000.00 (+) 470,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลเมือง
อ่างทอง ตามรายละเอียด 
ดังนี้  1.งานรื้อหลังคา
กระเบื้องลอนคู่เดิมออก
พร้อมขนกอง   จํานวน 
835 ตารางเมตร  2.งาน
ติดตั้งเมทัลชีท  หนา 
0.40 มม.(สี) พร้อมสกรู
ยึด จํานวน  835 ตาราง
เมตร 3.งานติดตั้งครอบ
สันหลังคาเมทัลชีท 
จํานวน 114 เมตร  4. 
งานติดตั้งรางระบายนํ้า
สแตนเลส เกรด 304  
หนา 2 มม. กว้าง 6 นิ้ว  
จํานวน  52 เมตร  5. 
งานติดตั้งระบบกันซึม
แผ่นใยไฟเบอร์  จํานวน  
26 ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
19/2564  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496 
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  เทศบาลเมือง
อ่างทอง  เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  
ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา   กองการศึกษา
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการเฝ้า
ระวังสารปน
เปื้อนในอาหาร
สด

20,000.00 20,000.00 20,000.00 (-) 0.00
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โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซ่อม
แซมหลังคา
อาคารเรียนเด็ก
เล็ก  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองอ่างทอง

470,000.00 20,000.00 (+) 490,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้     / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลเมือง
อ่างทอง ตามรายละเอียด 
ดังนี้  1.งานรื้อหลังคา
กระเบื้องลอนคู่เดิมออก
พร้อมขนกอง   จํานวน 
835 ตารางเมตร  2.งาน
ติดตั้งเมทัลชีท  หนา 
0.40 มม.(สี) พร้อมสกรู
ยึด จํานวน  835 ตาราง
เมตร 3.งานติดตั้งครอบ
สันหลังคาเมทัลชีท 
จํานวน 114 เมตร  4. 
งานติดตั้งรางระบายนํ้า
สแตนเลส เกรด 304  
หนา 2 มม. กว้าง 6 นิ้ว  
จํานวน  52 เมตร  5. 
งานติดตั้งระบบกันซึม
แผ่นใยไฟเบอร์  จํานวน  
26 ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
19/2564  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496 
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  เทศบาลเมือง
อ่างทอง  เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  
ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา   กองการศึกษา
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบดําเนินงาน วัสดุสํานักงาน 7,000.00 7,000.00 6,000.00 (-) 1,000.00
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โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซ่อม
แซมหลังคา
อาคารเรียนเด็ก
เล็ก  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล
เมืองอ่างทอง

490,000.00 6,000.00 (+) 496,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาอาคาร
เรียนเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลเมือง
อ่างทอง ตามรายละเอียด 
ดังนี้  1.งานรื้อหลังคา
กระเบื้องลอนคู่เดิมออก
พร้อมขนกอง   จํานวน 
835 ตารางเมตร  2.งาน
ติดตั้งเมทัลชีท  หนา 
0.40 มม.(สี) พร้อมสกรู
ยึด จํานวน  835 ตาราง
เมตร 3.งานติดตั้งครอบ
สันหลังคาเมทัลชีท 
จํานวน 114 เมตร  4. 
งานติดตั้งรางระบายนํ้า
สแตนเลส เกรด 304  
หนา 2 มม. กว้าง 6 นิ้ว  
จํานวน  52 เมตร  5. 
งานติดตั้งระบบกันซึม
แผ่นใยไฟเบอร์  จํานวน  
26 ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
19/2564  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496 
เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565)  เทศบาลเมือง
อ่างทอง  เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5  
ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา   กองการศึกษา
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 4,100,000.00 585,150.00 290,000.00 (-) 295,150.00

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
ขนาด 55 แรง
ม้า  ติดตั้งใบมีด
ดันดินหน้า และ
เครื่องตัดหญ้า
ไหล่ทาง

0.00 290,000.00 (+) 290,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้  / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับ
เคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 55 
แรงม้า ติดตั้งใบมีดดัน
ดินหน้า และเครื่องตัด
หญ้าไหล่ทาง  จํานวน 1 
คัน  ตั้งราคาตามท้อง
ตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน กองช่าง

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบบุคลากร ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 780,000.00 115,900.00 50,000.00 (-) 65,900.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
ขนาด 55 แรง
ม้า  ติดตั้งใบมีด
ดันดินหน้า และ
เครื่องตัดหญ้า
ไหล่ทาง

290,000.00 50,000.00 (+) 340,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้  / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับ
เคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 55 
แรงม้า ติดตั้งใบมีดดัน
ดินหน้า และเครื่องตัด
หญ้าไหล่ทาง จํานวน 1 
คัน ตั้งราคาตามท้อง
ตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน กองช่าง

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 3,270,000.00 664,003.55 370,000.00 (-) 294,003.55

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
ขนาด 55 แรง
ม้า  ติดตั้งใบมีด
ดันดินหน้า และ
เครื่องตัดหญ้า
ไหล่ทาง

340,000.00 370,000.00 (+) 710,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้  / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับ
เคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 55 
แรงม้า ติดตั้งใบมีดดัน
ดินหน้า และเครื่องตัด
หญ้าไหล่ทาง จํานวน 1 
คัน ตั้งราคาตามท้อง
ตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน กองช่าง
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดําเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 300,000.00 93,977.51 50,000.00 (-) 43,977.51

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
ขนาด 55 แรง
ม้า  ติดตั้งใบมีด
ดันดินหน้า และ
เครื่องตัดหญ้า
ไหล่ทาง

710,000.00 50,000.00 (+) 760,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้  / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับ
เคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 55 
แรงม้า ติดตั้งใบมีดดัน
ดินหน้า และเครื่องตัด
หญ้าไหล่ทาง จํานวน 1 
คัน ตั้งราคาตามท้อง
ตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน กองช่าง

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดําเนินงาน วัสดุสํานักงาน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
ขนาด 55 แรง
ม้า  ติดตั้งใบมีด
ดันดินหน้า และ
เครื่องตัดหญ้า
ไหล่ทาง

760,000.00 20,000.00 (+) 780,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับ
เคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 55 
แรงม้า ติดตั้งใบมีดดัน
ดินหน้า และเครื่องตัด
หญ้าไหล่ทาง จํานวน 1 
คัน ตั้งราคาตามท้อง
ตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน กองช่าง

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดําเนินงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 900,000.00 411,870.00 300,000.00 (-) 111,870.00

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
ขนาด 55 แรง
ม้า  ติดตั้งใบมีด
ดันดินหน้า และ
เครื่องตัดหญ้า
ไหล่ทาง

780,000.00 300,000.00 (+) 1,080,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับ
เคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 55 
แรงม้า ติดตั้งใบมีดดัน
ดินหน้า และเครื่องตัด
หญ้าไหล่ทาง จํานวน 1 
คัน ตั้งราคาตามท้อง
ตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน กองช่าง
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบดําเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 2,200,000.00 234,570.00 230,000.00 (-) 4,570.00

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
ขนาด 55 แรง
ม้า  ติดตั้งใบมีด
ดันดินหน้า และ
เครื่องตัดหญ้า
ไหล่ทาง

1,080,000.00 230,000.00 (+) 1,310,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับ
เคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 55 
แรงม้า ติดตั้งใบมีดดัน
ดินหน้า และเครื่องตัด
หญ้าไหล่ทาง จํานวน 1 
คัน ตั้งราคาตามท้อง
ตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน กองช่าง

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดําเนินงาน วัสดุเครื่องแต่งกาย 100,000.00 100,000.00 100,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
ขนาด 55 แรง
ม้า  ติดตั้งใบมีด
ดันดินหน้า และ
เครื่องตัดหญ้า
ไหล่ทาง

1,310,000.00 100,000.00 (+) 1,410,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้  / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับ
เคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 55 
แรงม้า ติดตั้งใบมีดดัน
ดินหน้า และเครื่องตัด
หญ้าไหล่ทาง จํานวน 1 
คัน ตั้งราคาตามท้อง
ตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน กองช่าง

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดําเนินงาน วัสดุสนาม 100,000.00 90,500.00 90,000.00 (-) 500.00

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
ขนาด 55 แรง
ม้า  ติดตั้งใบมีด
ดันดินหน้า และ
เครื่องตัดหญ้า
ไหล่ทาง

1,410,000.00 90,000.00 (+) 1,500,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับ
เคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 55 
แรงม้า ติดตั้งใบมีดดัน
ดินหน้า และเครื่องตัด
หญ้าไหล่ทาง จํานวน 1 
คัน ตั้งราคาตามท้อง
ตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน กองช่าง
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงซ่อม
แซมผิวจราจร
ซอยหลังศูนย์นิ
สสัน

500,000.00 500,000.00 500,000.00 (-) 0.00

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
ขนาด 55 แรง
ม้า  ติดตั้งใบมีด
ดันดินหน้า และ
เครื่องตัดหญ้า
ไหล่ทาง

1,500,000.00 500,000.00 (+) 2,000,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
ฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับ
เคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 55 
แรงม้า ติดตั้งใบมีดดัน
ดินหน้า และเครื่องตัด
หญ้าไหล่ทาง จํานวน 1 
คัน ตั้งราคาตามท้อง
ตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน กองช่าง

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบบุคลากร เงินประจําตําแหน่ง 145,200.00 28,600.00 6,500.00 (-) 22,100.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว

จัดซื้อเครื่องเลื่อย
ยนต์ ขนาด
เครื่องยนต์ 0.8 
แรงม้า ขนาด
บาร์โซ่  11.5 
นิ้ว  กระบอกสูบ 
31.8 ซีซี

0.00 6,500.00 (+) 6,500.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องเลื่อยยนต์ ขนาด
เครื่องยนต์ 0.8 แรงม้า 
ขนาดบาร์โซ่ 11.5 นิ้ว 
กระบอกสูบ 31.8 ซีซี 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจาก
ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน กอง
ช่าง

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบดําเนินงาน วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 10,000.00 8,500.00 (-) 1,500.00

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว

จัดซื้อเครื่องเลื่อย
ยนต์ ขนาด
เครื่องยนต์ 2 
แรงม้า ขนาด
บาร์โซ่ 18 นิ้ว 
กระบอกสูบ 
31.8 ซีซี

0.00 8,500.00 (+) 8,500.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องเลื่อยยนต์ ขนาด
เครื่องยนต์ 2 แรงม้า 
ขนาดบาร์โซ่ 18 นิ้ว 
กระบอกสูบ 31.8 ซีซี 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งราคา
ตามท้องตลาด เนื่องจาก
ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน กอง
ช่าง
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบดําเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 10,000.00 10,000.00 4,500.00 (-) 5,500.00

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว

จัดซื้อเครื่องตัด
แต่งกิ่งขนาด
เครื่องยนต์ 2 
จังหวะ 750 วัตต์ 
 ขนาดใบมีดยาว 
23 นิ้ว ปริมาตร
กระบอกสูบ 
51.6 ซีซี

0.00 4,500.00 (+) 4,500.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องตัดแต่งกิ่ง ขนาด
เครื่องยนต์ 2 จังหวะ  
750 วัตต์ ขนาดใบมีด
ยาว 23 นิ้ว ปริมาตร
กระบอกสูบ 51.6 ซีซี 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งราคา
ตามท้องตลาด  เนื่องจาก
ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน กอง
ช่าง

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าเช่าบ้าน 120,000.00 44,750.00 30,600.00 (-) 14,150.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อกล้องระดับ
ขนาดกําลังขยาย 
30 เท่า เป็น
กล้องชนิด
อัตโนมัติ พร้อม
ขาตั้งมีกําลัง
ขยายไม่น้อยกว่า 
30 เท่า

0.00 30,600.00 (+) 30,600.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกล้อง
ระดับ ขนาดกําลังขยาย 
30 เท่า เป็นกล้องชนิด
อัตโนมัติ พร้อมขาตั้งมี
กําลังขยายไม่น้อยกว่า 
30 เท่าฯลฯ จํานวน 1 ชุด 
ตั้งราคาตามบัญชีราคามา
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบดําเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 40,000.00 23,721.50 23,000.00 (-) 721.50

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อกล้องวัด
มุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดอ่านค่ามุม
ได้ละเอียด 5 ฟิ
ลิปดา(ระบบ
อัตโนมัติ)กําลัง
ขยาย 30 เท่า

0.00 23,000.00 (+) 23,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
กล้องวัดมุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่าน
ค่ามุมได้ละเอียด 5 
พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 
กําลังขยาย 30 เท่า 
จํานวน 1 ชุด ตั้งราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา กองช่าง

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบดําเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000.00 200,000.00 80,000.00 (-) 120,000.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซื้อกล้องวัด
มุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดอ่านค่ามุม
ได้ละเอียด 5 ฟิ
ลิปดา(ระบบ
อัตโนมัติ)กําลัง
ขยาย 30 เท่า

23,000.00 80,000.00 (+) 103,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
กล้องวัดมุมแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่าน
ค่ามุมได้ละเอียด 5 
พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 
กําลังขยาย 30 เท่า 
จํานวน 1 ชุด ตั้งราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา กองช่าง

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดําเนินงาน ค่าไฟฟ้า 150,000.00 75,900.56 62,000.00 (-) 13,900.56
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนน ค
.ส.ล. ถนน
เทศบาล 5 ซอย 
1 ตําบลตลาด
หลวง  อําเภอ
เมืองอ่างทอง   
จังหวัดอ่างทอง

0.00 62,000.00 (+) 62,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ถนน คสล. หนา 0.15 
เมตร ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 25 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเลขที่ 36/2564 
เป็นไปตามพ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา กองช่าง

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดําเนินงาน ค่านํ้าประปา ค่านํ้า

บาดาล 60,000.00 27,251.79 23,000.00 (-) 4,251.79
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงถนน ค
.ส.ล. ถนน
เทศบาล 5 ซอย 
1 ตําบลตลาด
หลวง  อําเภอ
เมืองอ่างทอง   
จังหวัดอ่างทอง

62,000.00 23,000.00 (+) 85,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ถนน คสล. หนา 0.15 
เมตร ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 25 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 
ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเลขที่ 36/2564 
เป็นไปตามพ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ.2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 5 ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา กองช่าง

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและ
นอกราช
อาณาจักร

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

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 74/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ต่อเติมห้องทํา
งานสํานักงาน
กองช่าง  
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

0.00 20,000.00 (+) 20,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ห้องทํางาน สํานักงานกอง
ช่าง เทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 1 ห้อง ราย
ละเอียด ดังนี้ ขนาด 4.70 
x 5.00 เมตร งานกั้นห้อง 
ผนังอะลูมิเนียมกระจกใส 
พร้อมประตูเข้า ออก งาน
ฝ้าเพดาน งานระบบ
ไฟฟ้า งานสีผนัง ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
31/2564 เป็นไป
ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ
.2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
3 ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา กองช่าง

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบดําเนินงาน วัสดุสํานักงาน 80,000.00 31,014.00 31,000.00 (-) 14.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 75/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ต่อเติมห้องทํา
งานสํานักงาน
กองช่าง  
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

20,000.00 31,000.00 (+) 51,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ห้องทํางานสํานักงานกอง
ช่าง เทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 1 ห้อง ราย
ละเอียดดังนี้ ขนาด 4.70 
x 5.00 เมตร งานกั้นห้อง 
ผนังอะลูมิเนียมกระจกใส 
พร้อมประตูเข้า ออก งาน
ฝ้าเพดาน งานระบบ
ไฟฟ้า งานสีผนัง ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
31/2564 เป็นไป
ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ
.2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
3 ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา กองช่าง

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดําเนินงาน วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง 150,000.00 50,000.00 29,000.00 (-) 21,000.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 76/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ต่อเติมห้องทํา
งานสํานักงาน
กองช่าง  
เทศบาลเมือง
อ่างทอง

51,000.00 29,000.00 (+) 80,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้ / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ห้องทํางานสํานักงานกอง
ช่าง เทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 1 ห้อง ราย
ละเอียดดังนี้ ขนาด 4.70 
x 5.00 เมตร งานกั้นห้อง 
ผนังอะลูมิเนียมกระจกใส 
พร้อมประตูเข้า ออก งาน
ฝ้าเพดาน งานระบบ
ไฟฟ้า งานสีผนัง ตาม
แบบแปลนเลขที่ 
31/2564 เป็นไป
ตามพ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ
.2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
3 ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา กองช่าง

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง ค่าชําระหนี้เงินต้น 2,530,000.00 511,358.59 510,000.00 (-) 1,358.59

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 77/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

0.00 510,000.00 (+) 510,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 1,077,500.00 549,257.00 400,000.00 (-) 149,257.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 78/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

510,000.00 400,000.00 (+) 910,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจร 100,000.00 100,000.00 100,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 79/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

910,000.00 100,000.00 (+) 1,010,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง เงินช่วยค่าครองชีพผู้
รับบํานาญ (ชคบ.) 480,000.00 94,456.00 56,000.00 (-) 38,456.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 80/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

1,010,000.00 56,000.00 (+) 1,066,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 4,133,000.00 678,810.00 300,000.00 (-) 378,810.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 81/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

1,066,000.00 300,000.00 (+) 1,366,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงาน

จ้าง 1,862,000.00 262,524.19 140,000.00 (-) 122,524.19

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 82/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

1,366,000.00 140,000.00 (+) 1,506,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติ

งานนอกเวลาราชการ 400,000.00 270,260.00 100,000.00 (-) 170,260.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 83/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

1,506,000.00 100,000.00 (+) 1,606,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 1,100,000.00 118,038.00 100,000.00 (-) 18,038.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

1,606,000.00 100,000.00 (+) 1,706,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้  / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและ
นอกราช
อาณาจักร

200,000.00 200,000.00 180,000.00 (-) 20,000.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

1,706,000.00 180,000.00 (+) 1,886,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้  / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการปรับ
ปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000.00 100,000.00 100,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

1,886,000.00 100,000.00 (+) 1,986,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000.00 191,715.00 190,000.00 (-) 1,715.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

1,986,000.00 190,000.00 (+) 2,176,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน วัสดุงานบ้านงานครัว 200,000.00 111,154.00 80,000.00 (-) 31,154.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 88/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

2,176,000.00 80,000.00 (+) 2,256,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน วัสดุก่อสร้าง 100,000.00 62,373.00 44,000.00 (-) 18,373.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 89/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

2,256,000.00 44,000.00 (+) 2,300,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ 600,000.00 427,320.00 400,000.00 (-) 27,320.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 90/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

2,300,000.00 400,000.00 (+) 2,700,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้  / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งานบริหารงาน
คลัง งบดําเนินงาน ค่าบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซม 150,000.00 98,869.58 80,000.00 (-) 18,869.58

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 91/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

2,700,000.00 80,000.00 (+) 2,780,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้  / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

100,000.00 100,000.00 100,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 92/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

2,780,000.00 100,000.00 (+) 2,880,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้  / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการอบรม
สัมมนา และ
ศึกษาดูงานผู้
เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการ
ชุมชน

150,000.00 90,000.00 90,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 93/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

2,880,000.00 90,000.00 (+) 2,970,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้  / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

จัดทําป้ายชื่อ
ชุมชน 760,000.00 760,000.00 760,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 94/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

2,970,000.00 760,000.00 (+) 3,730,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าไฟฟ้า 800,000.00 195,699.05 70,000.00 (-) 125,699.05

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:55 หน้า : 95/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน งบลงทุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 
 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมือง
อ่างทอง

3,730,000.00 70,000.00 (+) 3,800,000.00

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้  / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
พื้นที่ชั้น 4  อาคารสํานัก
งานเทศบาลเมืองอ่างทอง 
จํานวน 8 ห้อง ตามแบบ
แปลนเลขที่ 32/2564  
เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศ
บาล พ.ศ. 2496 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมหรือเปลี่ยนแปลง
ฉบับที่ 5  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   สํานักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 5,900,000.00 655,807.10 100,000.00 (-) 555,807.10

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:56 หน้า : 96/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

0.00 100,000.00 (+) 100,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ

พนักงาน 285,600.00 135,800.00 100,000.00 (-) 35,800.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:56 หน้า : 97/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

100,000.00 100,000.00 (+) 200,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงาน

จ้าง 1,552,000.00 245,654.52 80,000.00 (-) 165,654.52

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:56 หน้า : 98/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

200,000.00 80,000.00 (+) 280,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 1,832,600.00 291,105.00 100,000.00 (-) 191,105.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:56 หน้า : 99/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

280,000.00 100,000.00 (+) 380,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวกับการ

รับรองและพิธีการ 450,000.00 166,965.00 150,000.00 (-) 16,965.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:56 หน้า : 100/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

380,000.00 150,000.00 (+) 530,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและ
นอกราช
อาณาจักรฯ

150,000.00 138,468.40 130,000.00 (-) 8,468.40

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:56 หน้า : 101/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

530,000.00 130,000.00 (+) 660,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการ
ประชาคมเพื่อจัด
ทําแผนพัฒนา
เทศบาล

40,000.00 40,000.00 40,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

660,000.00 40,000.00 (+) 700,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนา
บุคลากร 55,000.00 55,000.00 55,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

700,000.00 55,000.00 (+) 755,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการอบรม
เรื่องการป้องกัน
การทุจริตของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

50,000.00 50,000.00 50,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

755,000.00 50,000.00 (+) 805,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซม 400,000.00 58,335.70 30,000.00 (-) 28,335.70
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

805,000.00 30,000.00 (+) 835,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ

ลื่น 160,000.00 94,030.00 80,000.00 (-) 14,030.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

835,000.00 80,000.00 (+) 915,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าบริการไปรษณีย์ 120,000.00 33,007.00 30,000.00 (-) 3,007.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

915,000.00 30,000.00 (+) 945,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 2,735,000.00 435,145.26 269,000.00 (-) 166,145.26
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

945,000.00 269,000.00 (+) 1,214,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน
ศึกษา

23,510,600.00 2,832,630.00 100,000.00 (-) 2,732,630.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

1,214,000.00 100,000.00 (+) 1,314,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 2,658,000.00 300,801.29 90,000.00 (-) 210,801.29
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

1,314,000.00 90,000.00 (+) 1,404,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   เ 
/ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 400,000.00 403,513.37 70,000.00 (-) 333,513.37
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

1,404,000.00 70,000.00 (+) 1,474,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 7,000,000.00 547,812.29 300,000.00 (-) 247,812.29
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

1,474,000.00 300,000.00 (+) 1,774,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานัก
งาน

34,000.00 34,000.00 34,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

1,774,000.00 34,000.00 (+) 1,808,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าไฟฟ้า 400,000.00 34,850.12 15,000.00 (-) 19,850.12
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

1,808,000.00 15,000.00 (+) 1,823,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบดําเนินงาน ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 3,000.00 3,000.00 3,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

1,823,000.00 3,000.00 (+) 1,826,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบดําเนินงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,000.00 1,000.00 1,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

1,826,000.00 1,000.00 (+) 1,827,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสาธารณ
สุข

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่น

งบดําเนินงาน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:56 หน้า : 117/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

1,827,000.00 10,000.00 (+) 1,837,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 45,000.00 45,000.00 45,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

1,837,000.00 45,000.00 (+) 1,882,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและ
นอกราช
อาณาจักร

80,000.00 66,424.00 65,000.00 (-) 1,424.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

1,882,000.00 65,000.00 (+) 1,947,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการฝึก
อบรมและส่ง
เสริมอาชีพ

30,000.00 30,000.00 30,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:56 หน้า : 120/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

1,947,000.00 30,000.00 (+) 1,977,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้
ด้อยโอกาสและ
ครอบครัว

30,000.00 30,000.00 30,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:56 หน้า : 121/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

1,977,000.00 30,000.00 (+) 2,007,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 50,000.00 46,700.00 45,000.00 (-) 1,700.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:56 หน้า : 122/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,007,000.00 45,000.00 (+) 2,052,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน วัสดุสํานักงาน 50,000.00 22,639.00 20,000.00 (-) 2,639.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,052,000.00 20,000.00 (+) 2,072,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 4,000.00 4,000.00 4,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,072,000.00 4,000.00 (+) 2,076,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน วัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,076,000.00 5,000.00 (+) 2,081,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    /  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์

งบดําเนินงาน ค่าไฟฟ้า 10,000.00 10,000.00 10,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,081,000.00 10,000.00 (+) 2,091,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้  / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบบุคลากร เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 270,000.00 44,909.84 20,000.00 (-) 24,909.84
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,091,000.00 20,000.00 (+) 2,111,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ 100,000.00 10,000.00 10,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,111,000.00 10,000.00 (+) 2,121,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 40,000.00 24,700.00 20,000.00 (-) 4,700.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,121,000.00 20,000.00 (+) 2,141,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    /  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
พิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ 
LED สี

15,000.00 15,000.00 15,000.00 (-) 0.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:56 หน้า : 130/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,141,000.00 15,000.00 (+) 2,156,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    /  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดําเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 300,000.00 43,977.51 40,000.00 (-) 3,977.51
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,156,000.00 40,000.00 (+) 2,196,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและ
นอกราช
อาณาจักร

100,000.00 10,000.00 10,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,196,000.00 10,000.00 (+) 2,206,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดําเนินงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 900,000.00 111,870.00 100,000.00 (-) 11,870.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,206,000.00 100,000.00 (+) 2,306,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบดําเนินงาน วัสดุยานพาหนะและ

ขนส่ง 150,000.00 21,000.00 21,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,306,000.00 21,000.00 (+) 2,327,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบดําเนินงาน วัสดุการเกษตร 400,000.00 187,250.00 100,000.00 (-) 87,250.00

วันที่พิมพ์ : 15/9/2564  15:20:56 หน้า : 135/154



บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,327,000.00 100,000.00 (+) 2,427,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและ
นอกราช
อาณาจักร

30,000.00 30,000.00 30,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,427,000.00 30,000.00 (+) 2,457,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบดําเนินงาน วัสดุงานบ้านงานครัว 200,000.00 99,850.00 99,000.00 (-) 850.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,457,000.00 99,000.00 (+) 2,556,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   /  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานสวน
สาธารณะ งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบ้านงาน

ครัว
จัดซื้อเครื่องตัด
หญ้าแบบข้อแข็ง 95,000.00 95,000.00 95,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,556,000.00 95,000.00 (+) 2,651,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน

งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดําเนินงาน วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ

ลื่น 2,000,000.00 409,957.70 200,000.00 (-) 209,957.70
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,651,000.00 200,000.00 (+) 2,851,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบําบัดนํ้าเสีย งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการคลอง
สวยนํ้าใส 10,000.00 10,000.00 10,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,851,000.00 10,000.00 (+) 2,861,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบําบัดนํ้าเสีย งบดําเนินงาน ค่าบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซม 160,000.00 153,250.00 100,000.00 (-) 53,250.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,861,000.00 100,000.00 (+) 2,961,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   /  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบําบัดนํ้าเสีย งบดําเนินงาน วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000.00 15,000.00 15,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,961,000.00 15,000.00 (+) 2,976,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบําบัดนํ้าเสีย งบดําเนินงาน วัสดุการเกษตร 24,000.00 24,000.00 24,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

2,976,000.00 24,000.00 (+) 3,000,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   /  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบําบัดนํ้าเสีย งบดําเนินงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,000.00 16,050.00 8,000.00 (-) 8,050.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

3,000,000.00 8,000.00 (+) 3,008,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบําบัดนํ้าเสีย งบดําเนินงาน ค่าไฟฟ้า 500,000.00 288,442.29 180,000.00 (-) 108,442.29
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

3,008,000.00 180,000.00 (+) 3,188,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   /  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบําบัดนํ้าเสีย งบดําเนินงาน ค่านํ้าประปา ค่านํ้า

บาดาล 40,000.00 22,339.70 15,000.00 (-) 7,339.70
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

3,188,000.00 15,000.00 (+) 3,203,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบําบัดนํ้าเสีย งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานัก
งาน(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

17,000.00 17,000.00 17,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

3,203,000.00 17,000.00 (+) 3,220,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   /  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบําบัดนํ้าเสีย งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่อง
พิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

10,000.00 10,000.00 10,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

3,220,000.00 10,000.00 (+) 3,230,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน 2,398,000.00 603,410.00 420,000.00 (-) 183,410.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

3,230,000.00 420,000.00 (+) 3,650,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้    /  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

โครงการร่วม
กิจกรรมวันลูก
เสือ

10,000.00 10,000.00 10,000.00 (-) 0.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

3,650,000.00 10,000.00 (+) 3,660,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   / 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา

แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุด

หนุน
เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

ขยายเขตไฟฟ้า
ในเขตเทศบาล
เมืองอ่างทอง

445,000.00 43,424.07 40,000.00 (-) 3,424.07
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองอ่างทอง  อําเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

โอนครั้งที่ 11

แผนงาน งาน งบ ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
เทศบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถม
ศึกษา

งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

ก่อสร้างกําแพง
รั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้น
สน

3,660,000.00 40,000.00 (+) 3,700,000.00

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายการนี้ไว้   /  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
กําแพงรั้วโรงเรียน
เทศบาล 1 วัดต้นสน  ราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ก่อสร้าง
กําแพงกันดินพร้อมรั้ว
เหล็ก ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 292.6 เมตร 
2.ก่อสร้างประตูทางเข้า 
จํานวน 3 บาน ตามแบบ
แปลนเลขที่ 41/2563   
เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาล
เมืองอ่างทอง เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 
4  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา กองการศึกษา
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1.หัวหน้าหน่วยงาน................................................................................  เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด

(ใส่เหตุผลความจําเป็นที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด) ....................................................................................................................................................

การโอนครั้งนี้เป็นอํานาจของ....................................................................................................................................................

 ตามระเบียบ..............................................................................................ข้อ.............................................................................................

(ลงชื่อ) .....................................................................

(...................................................................)

ตําแหน่ง ....................................................................

วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............

ความเห็น ...............................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

2.หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ) .....................................................................

(...................................................................)

ตําแหน่ง ....................................................................

วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น ...............................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

(ลงชื่อ) .....................................................................

(...................................................................)

ตําแหน่ง ....................................................................

วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............
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4.1  ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น ...............................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

4. การอนุมัติ

(ลงชื่อ) .....................................................................

(...................................................................)

ตําแหน่ง ....................................................................

วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............

4.2   สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย............... ครั้งที่ ............... เมื่อวันที่ .................... เดือน ................................ พ.ศ. .............

หรือผู้มีอํานาจได้อนุมัติแล้ววันที่ ...........................................เดือน .....................................................พ.ศ. .......................

ตามหนังสือ ................................................................................ (ถ้ามี)

5.   สําหรับกรณีที่โอนงบประมาณต่างหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน...........................................เจ้าของงบประมาณที่โอนลด

(ลงชื่อ) .....................................................................

(...................................................................)

ตําแหน่ง ....................................................................

วันที่................เดือน...............................พ.ศ...............
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