
 
 
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (ครั้งที่ (๖/๒๕๖๐) 
----------------------------------------------------- 

 

          อาศัยอ านาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ            
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ ๓๒ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณ   การรายรับและงบประมาณรายจ่าย   เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว  ให้ประกาศ
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ แล้ว แจ้งประกาศให้นายอ าเภอทราบ  ภายใน  ๑๕  วัน   ซึ่งตามประกาศนี้  
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  จ าแนกตามงานดังนี้ 
 

๑.  โอนเพิ่ม       จ านวน  10,๐๐๐.- บาท 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป  
หมวด ค่าตอบแทน 

                    ประเภท  เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร  เพ่ือจ่ายเปน็เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานส่วนต าบล พนักงานครูซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ   ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน  20,000. - บาท      จึงขอโอนเพิ่มในครั้งนี้  10,๐๐๐.- บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
30,000.- บาท  

 

      โอนลด     จ านวน  10,๐๐๐.- บาท 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ  
โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีครบวาระ แทนต าแหน่งว่าง ยุบสภา และกรณี
คณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมี
งบประมาณคงเหลือ 456,000.- บาท  จึงขอโอนลด  ในครั้งนี้ 10,๐๐๐. - บาท รวมงบประมาณหลังโอน 
446,000.- บาท การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 

๒. โอนเพิ่ม     จ านวน  109,056. - บาท 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง  
หมวด ค่าวัสดุ 



           ประเภท วัสดสุ านกังาน   เพ่ือจ่ายเปน็ค่าวัสดอุุปกรณ์เครือ่งใช้ตา่งๆ  เช่น กระดาษ 
แฟ้ม ดินสอ ปากกา ซองเอกสาร เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีงบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 18,529.- บาท   จึงขอโอนเพิ่มในครั้งนี้ 109,056.- บาท    เป็นเงินงบประมาณรวม
ทั้งสิ้น 127,585.- บาท                                                                                                                                                                                                                                                                          
  

      โอนลด       จ านวน   109,๐56.- บาท 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าวัสดุ 

                  ประเภท วัสดสุ านกังาน เพ่ือจ่ายเปน็ค่าวัสดอุุปกรณ์ เครือ่งใช้ตา่ง ๆ เช่น กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ป้ายกล่องไฟ แฟ้ม ซองเอกสาร เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ มีงบประมาณคงเหลือก่อน
โอน 52,545.- บาท   จึงขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน  52,545. -  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๐ .- บาท 
การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

แผนงาน การศึกษา 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด ค่าวัสดุ  

                    ประเภท วัสดสุ านกังาน  เพ่ือจ่ายเปน็ค่าวัสดอุุปกรณ์ เครือ่งใช้ตา่ง ๆ เช่น กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ป้ายกล่องไฟ แฟ้ม ซองเอกสาร เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ มีงบประมาณเหลือก่อนโอน 
30,๐๐๐.- บาท   จึงขอโอนลดในครั้งนี้ 30,๐๐๐. - บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0. - บาท การโอน
งบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวด ค่าวัสดุ  

                     ประเภท วัสดสุ านกังาน  เพ่ือจ่ายเปน็ค่าวัสดอุุปกรณ์ เครือ่งใช้ตา่ง ๆ เช่น กระดาษ 
ดินสอ ปากกา ป้ายกล่องไฟ แฟ้ม ซองเอกสาร เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ มีงบประมาณเหลือก่อนโอน 
26,511.- บาท   จึงขอโอนลดในครั้งนี้ 26,511. - บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0. - บาท การโอน
งบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

3.  โอนเพิ่ม       จ านวน  65,๐๐๐.- บาท 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานคลัง  
หมวด ค่าวัสดุ 

                    ประเภท  วัสดคุอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 
โปรแกรม และอ่ืน ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  ๒๕,๕๐๐. - บาท  
จึงขอโอนเพิ่มในครั้งนี้ 65,0๐๐.- บาท  เป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๙๐,๕00.- บาท  

 

      โอนลด     จ านวน  65,๐๐๐.- บาท 
แผนงาน การศึกษา 



งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด ค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 

โปรแกรม และอ่ืน ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000.- บาท  จึง
ขอโอนลด  ในครั้งนี้ 30,๐๐๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- บาท การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็น
อ านาจอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าวัสดุ 

                     ประเภท วัสดคุอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 
โปรแกรม และอ่ืน ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 35,000.- บาท   จึง
ขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน  35,000.-  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๐ .- บาท การโอนงบประมาณในครั้ง
นี้เป็นอ านาจอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

  4.  โอนเพิ่ม       จ านวน  69,960 .- บาท 
แผนงาน การศึกษา 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
หมวด ค่าใช้สอย 

                    ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
ๆ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง   ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  19,280. - บาท   จึงขอโอนเพิ่มในครั้งนี้ 69,960.- บาท  
เป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 89,240 .- บาท  

 

      โอนลด               จ านวน  69,960.- บาท 
แผนงาน  งานบริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าใช้สอย 

                    ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
ๆ โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีครบวาระ แทนต าแหน่งว่าง ยุบสภา และกรณี
คณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  มี
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,00๐.- บาท จึงขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน  20,00๐. - บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน ๐ .- บาท  การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าใช้สอย 



                    ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
ๆ โครงการ อบต.บางขันแตก เคลื่อนที่พบประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ อบต.บางขันแตก พบประชาชน   มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 49,96๐.- บาท จึงขอโอนลดครั้ง
นี้จ านวน  49,96๐. -  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๐ .- บาท การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจ
อนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

5.  โอนเพิ่ม       จ านวน  10,00๐.- บาท 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานคลัง 
หมวด ค่าใช้สอย 

                    ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ เพ่ือจ่ายเปน็ค่าใช้จา่ยเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ส าหรับการอบรมหรือสัมมนา ฯลฯ  ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน  26,555. - บาท   จึงขอโอนเพิ่มในครั้งนี้ 10,00๐.- บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
36,555.- บาท  

 

      โอนลด      จ านวน   10,000.- บาท 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานคลัง 
หมวด ค่าตอบแทน 

                    ประเภท ค่าเช่าบา้น เพ่ือจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นให้กับพนกังานส่วนต าบลซึง่มีสทิธิ์ไดร้ับ
ตามระเบียบทางราชการ มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 36,00๐.- บาท     จึงขอโอนลดครั้งนี้จ านวน 
10,00๐. - บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 26,00๐ .- บาท  การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจ
อนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

6.  โอนเพิ่ม       จ านวน  26,00๐.- บาท 
แผนงาน งานบริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานคลัง 
หมวด ค่าใช้สอย 

                    ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
ๆ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  12,382.- บาท   จึงขอโอนเพิ่มในครั้งนี้ 26,00๐.- บาท  รวม
เป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 38,382.- บาท  

 

      โอนลด      จ านวน   26,000.- บาท 
แผนงาน  งานบริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานคลัง 
หมวด ค่าตอบแทน 

                    ประเภท ค่าเช่าบา้น เพ่ือจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นให้กับพนกังานส่วนต าบลซึง่มีสทิธิ์ไดร้ับ
ตามระเบียบทางราชการ มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 26,00๐.- บาท     จึงขอโอนลดครั้งนี้จ านวน 



26,00๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๐ .- บาท  การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 

7.  โอนเพิ่ม       จ านวน  8,52๐.- บาท 
 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานทั่วไป 
หมวด ค่าใช้สอย 

                    ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
ๆ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  49,962. - บาท   จึงขอโอนเพิ่มในครั้งนี้ 8,52๐.- บาท  รวม
เป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 58,482.- บาท  

 

      โอนลด                จ านวน   8,520.- บาท 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานทั่วไป 
หมวด ค่าสาธารณูปโภค 

                    ประเภท ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม เพ่ือจ่ายเปน็ค่าบรกิารสื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวืทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการบริการ อินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ มี
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 40,52๐.- บาท  จึงขอโอนลดครั้งนี้จ านวน 8,52๐.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 32,000.- บาท  การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

  8. ตั้งจ่ายรายการใหม่    จ านวน   30,000.- บาท 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง 
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
หมวด ค่าใช้สอย 

                    ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
ๆ โครงการปลูกดอกดาวเรืองเพ่ือเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  ตั้ง
รายจ่ายใหม่ / เพ่ือจ่ายเป็นค่าพันธุ์ดอกดาวเรือง ค่าดิน ค่าปุ๋ย ค่าถุงด า ค่ากระถางต้นไม้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีไม่มีงบประมาณก่อนโอน  จึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่ในครั้งนี้ 30,0๐๐.- บาท  รวมเป็นเงิน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 30,0๐๐.- บาท  

    

 โอนลด                จ านวน   30,000.- บาท 
 

แผนงาน  งานบริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานทั่วไป 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

                    ประเภท เงินเดือนพนกังาน เพ่ือจ่ายเปน็เงนิเดอืนพนกังานส่วนต าบล และจ่ายเงนิ
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,468,650.- บาท  จึงขอโอนลดครั้งนี้จ านวน 



30,00๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,438,650 .- บาท  การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจ
อนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 
 

  9. ตั้งจ่ายรายการใหม่    จ านวน   20,000.- บาท 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง 
งาน ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
หมวด ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ตั้งรายจ่ายใหม่ / เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ – อุปกรณ์ ค่าป้าย 
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีไม่มี
งบประมาณก่อนโอน  จึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่ในครั้งนี้ 20,0๐๐.- บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
20,0๐๐.- บาท  

 

      โอนลด                จ านวน   20,000.- บาท 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานทั่วไป 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

                    ประเภท เงินเดือนพนกังาน เพ่ือจ่ายเปน็เงนิเดอืนพนกังานส่วนต าบล และจ่ายเงนิ
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,438,650.- บาท  จึงขอโอนลดครั้งนี้จ านวน 
20,00๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,418,650 .- บาท  การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจ
อนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

  10. ตั้งจ่ายรายการใหม่    จ านวน   1,๙๒๒,๐๕๒. - บาท 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน ไฟฟ้าถนน 
หมวด เงินอุดหนุน 
ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ ซึ่งมีไม่มีงบประมาณก่อนโอน  จึงขอตั้งจ่าย

รายการใหม่ในครั้งนี้ 1,๙๒๒,๐๕๒.- บาท   รวมเป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,๙๒๒,๐๕๒.- บาท  
  

      โอนลด      จ านวน   1,๙๒๒,๐๕๒.- บาท 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าวัสดุ 

                               ประเภท วัสดกุ่อสร้าง เพ่ือจ่ายเปน็ค่าวัสดอุุปกรณ์ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี 
ปูนซีเมนต์ จอบ เสียม ค้อน ตะปู ลวด เชือก สีต่าง ๆ ท่อประปา อุปกรณ์ประปา มิเตอร์ประปา เหล็กเส้น 
ฯลฯ  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,0๐๐.- บาท จึงขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน  100,0๐๐. -  บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๐.- บาท การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด  ค่าใช้สอย 

                    ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
ๆ โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีครบวาระ แทนต าแหน่งว่าง ยุบสภา และกรณี
คณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืน ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง โครงการ
เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ 446,000.- 
บาท  จึงขอโอนลด  ในครั้งนี้ 426,๐๐๐. - บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 20,000. - บาท การโอน
งบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารทั่วไป 
หมวด ค่าวัสดุ 

                    ประเภท วัสดเุครือ่งดับเพลิง เพ่ือจ่ายซือ้ถังเคมีดับเพลิง ส าหรบัอาคารท่ีท าการ 
อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่ส าคัญของหมู่บ้าน ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ 12,600.- บาท  จึงขอโอน
ลด  ในครั้งนี้ 12,6๐๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- บาท การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจ
อนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

                    ประเภท เงินเดือนพนกังาน เพ่ือจ่ายเปน็เงนิเดอืนพนกังานส่วนต าบล และจ่ายเงนิ
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 6๘๘,๘๖๐- บาท  จึงขอโอนลดครั้งนี้จ านวน 
500,00๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 1๘๘,8๖๐. - บาท   การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจ
อนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

                    ประเภท เงินเดือนพนกังาน เพ่ือจ่ายเปน็เงนิเดอืนพนกังานส่วนต าบล และจ่ายเงนิ
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 688,860.- บาท  จึงขอโอนลดครั้งนี้จ านวน 
650,00๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน  38,860 .- บาท  การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจ
อนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
หมวด เงินอุดหนุน 

                    ประเภท เงินอุดหนนุกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๗0,000.- บาท  จึงขอโอนลดครั้งนี้จ านวน ๗0,00๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 .- บาท  การโอน
งบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

แผนงาน  บริหารงานการศึกษา 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด ค่าสาธารณูปโภค 

                    ประเภท ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเปน็ค่าไฟฟ้าส าหรบัศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓0,000.- บาท  จึงขอโอนลดครั้งนี้จ านวน ๓
0,00๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 .- บาท  การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

แผนงาน  บริหารงานการศึกษา 
งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด ค่าสาธารณูปโภค 

                    ประเภท ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล เพ่ือจ่ายเปน็ค่าน้ าประปาและค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๑0,000.- บาท  จึงขอโอนลดครั้งนี้จ านวน ๑0,00๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 .- บาท  การโอน
งบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานทั่วไป 
หมวด ค่าใช้สอย 

                    ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการจัดงานรัฐพิธีเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓,๔๕๒.- บาท  จึงขอโอนลดครั้งนี้จ านวน 
๓,๔๕๒.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0 .- บาท  การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานทั่วไป 
หมวด ค่าใช้สอย 

                    ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลบางขันแตก เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการประชาสัมพันธ์



และส่งเสริมการท่องเที่ยว ต าบลบางขันแตก  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒๐,๐๐๐.- บาท  จึงขอโอนลด
ครั้งนี้จ านวน ๒๐,๐๐๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 0.- บาท  การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจ
อนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

                    ประเภท เงินเดือนพนกังาน เพ่ือจ่ายเปน็เงนิเดอืนพนกังานส่วนต าบล และจ่ายเงนิ
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๘๘,๘๖๐- บาท  จึงขอโอนลดครั้งนี้จ านวน      
๑00,00๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๘๘,8๖๐. - บาท   การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจ
อนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

11.  ตั้งจ่ายรายการใหม่     จ านวน  35,00๐.- บาท 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
หมวด ค่าใช้สอย 

                    ประเภท รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
ๆ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งมีไม่มีงบประมาณก่อนโอน  จึงขอตั้งจ่ายรายการใหม่ในครั้งนี้ 
35,000.- บาท   รวมเป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 35,000.- บาท  

 

      โอนลด                จ านวน   35,000.- บาท 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

                    ประเภท เงินเดือนพนกังาน เพ่ือจ่ายเปน็เงนิเดอืนพนกังานส่วนต าบล และจ่ายเงนิ
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 42,000.- บาท  จึงขอโอนลดครั้งนี้จ านวน 
35,00๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 7,000 .- บาท  การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

12.  ตั้งรายการใหม่         จ านวน   20,00๐.- บาท 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
งาน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
หมวด ค่าวัสดุ 

                    ประเภท วัสดอ่ืุน ๆ ซึ่งมีไม่มีงบประมาณก่อนโอน  จงึขอตั้งจ่ายรายการใหม่ในครัง้นี ้
20,000.- บาท   รวมเป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 20,000.- บาท  

 

      โอนลด                จ านวน   20,000.- บาท 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป  
งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
หมวด เงินอุดหนุน 



                    ประเภท เงินอุดหนนุกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
90,000.- บาท  จึงขอโอนลดครั้งนี้จ านวน 20,00๐. - บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 70,000 .- บาท  
การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็นอ านาจอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 

๑๓. โอนเพิ่ม           จ านวน  ๒๐,๐๐๐.- บาท 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานทั่วไป 
หมวด ค่าใช้สอย 

                    ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ได้แก่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าจ้างท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายประกาศ ค่าจ้างเหมาตัด
หญ้า ค่าลงทะเบียนในการอบรมโครงการต่างๆ ๆ ค่าจ้างเข้าปกจัดท ารูปเล่มผลงาน แผ่นพับ ใบปลิว ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปรับปรุงการจัดท าเวปไซต์ 
ของ อบต. ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ ปฏิทิน หนังสือและแบบพิมพ์ต่างๆ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าใช้จ่าย
ส าหรับการท าประกันภัยรถยนต์ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
124,๘๓2. - บาท  จึงขอโอนเพิ่มในครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐.- บาท      รวมเป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
๑๔๔,๘๓๒.- บาท  

 

      โอนลด                จ านวน   ๒๐,๐๐๐.- บาท 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานคลัง 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

                    ประเภท เงินเดือนพนกังาน เพ่ือจ่ายเปน็เงนิเดอืนพนกังานส่วนต าบล และจ่ายเปน็
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๐๔๗,๒๑๐.- บาท  จึงขอโอนลดครั้งนี้
จ านวน ๒๐,๐๐๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๑,๐๒๗,๒๑๐.- บาท  การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็น
อ านาจอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

๑๔. โอนเพิ่ม           จ านวน  ๖๐๐,๐๐๐.- บาท 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานคลัง 
หมวด ค่าใช้สอย 

                    ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจ้างเหมาท าแผนที่ภาษีและลงทะเบียนทรัพย์สิน  ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน  ๐. - บาท  จึงขอโอนเพิ่มในครั้งนี้ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท   รวมเป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
๖๐๐,๐๐๐.- บาท  

               

 โอนลด                จ านวน   ๖๐๐,๐๐0.- บาท 
 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน บริหารงานคลัง 
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 



                    ประเภท เงินเดือนพนกังาน เพ่ือจ่ายเปน็เงนิเดอืนพนกังานส่วนต าบล และจ่ายเปน็
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,๐๒๗,๒๑๐.- บาท  จึงขอโอนลดครั้งนี้
จ านวน ๖๐๐,๐๐๐.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ๔๒๗,๒๑๐ .- บาท  การโอนงบประมาณในครั้งนี้เป็น
อ านาจอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ   ณ   วันที่    ๒๐    มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
(นายอภินันท์    พัฒนาการพนิช) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
 

 
 
 
 
 

 
 


