
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร  อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

โอนครั้งที่ 1

แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอื่น

ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร

ค่าตอบแทนประธาน
สภา/รองประธาน
สภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,108,800.00 1,108,800.00 5,000.00 (-) 1,103,800.00

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 5,000.00 4,750.00 5,000.00 (+) 9,750.00

เนื่องจากงบประมาณเดิม
มีไม่เพียงพอต่อการเบิก
จ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร

ค่าตอบแทนประธาน
สภา/รองประธาน
สภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1,108,800.00 1,103,800.00 5,000.00 (-) 1,098,800.00

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึก
อบรมกรรมการ
ประจําหน่วย
เลือกตั้ง

5,000.00 5,000.00 5,000.00 (+) 10,000.00
เนื่องจากงบประมาณเดิม
มีไม่เพียงพอต่อการเบิก
จ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า ค
.ส.ล. หมู่ที่ 6 
เลียบถนนสาย
บางขุนไทร-ปาก
ทะเล

1,103,000.00 1,103,000.00 50,000.00 (-) 1,053,000.00

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติ

งานนอกเวลาราชการ 5,000.00 5,000.00 50,000.00 (+) 55,000.00
เนื่องจากงบประมาณเดิม
มีไม่เพียงพอต่อการเบิก
จ่าย
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร  อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

โอนครั้งที่ 1

แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอื่น

ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนํ้า ค
.ส.ล. หมู่ที่ 6 
เลียบถนนสาย
บางขุนไทร-ปาก
ทะเล

1,103,000.00 1,053,000.00 1,053,000.00 (-) 0.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง งบดําเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าจ้าง
เหมาบริการ
บุคคลภายนอก

300,000.00 300,000.00 1,053,000.00 (+) 1,353,000.00
เนื่องจากงบประมาณเดิม
มีไม่เพียงพอต่อการเบิก
จ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับ
ปรุงเสริมถนน ค
.ส.ล. หมู่ที่ 8 
สายกลางหมู่บ้าน

390,000.00 390,000.00 147,000.00 (-) 243,000.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง งบดําเนินงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

ค่าจ้าง
เหมาบริการ
บุคคลภายนอก

300,000.00 1,353,000.00 147,000.00 (+) 1,500,000.00
เนื่องจากงบประมาณเดิม
มีไม่เพียงพอต่อการเบิก
จ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับ
ปรุงเสริมถนน ค
.ส.ล. หมู่ที่ 8 
สายกลางหมู่บ้าน

390,000.00 243,000.00 30,000.00 (-) 213,000.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร  อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

โอนครั้งที่ 1

แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอื่น

ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์
เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 0.00 30,000.00 (+) 30,000.00

เนื่องจากงบประมาณเดิม
ไม่ได้ตั้งไว้ / เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับ
ปรุงเสริมถนน ค
.ส.ล. หมู่ที่ 8 
สายกลางหมู่บ้าน

390,000.00 213,000.00 51,600.00 (-) 161,400.00

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง งบดําเนินงาน ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 200,000.00 200,000.00 51,600.00 (+) 251,600.00

เนื่องจากงบประมาณเดิม
มีไม่เพียงพอต่อการเบิก
จ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับ
ปรุงเสริมถนน ค
.ส.ล. หมู่ที่ 8 
สายกลางหมู่บ้าน

390,000.00 161,400.00 8,900.00 (-) 152,500.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร  อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

โอนครั้งที่ 1

แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอื่น

ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ 
Laser Printer 0.00 8,900.00 (+) 8,900.00

เนื่องจากงบประมาณเดิม
ไม่ได้ตั้งไว้ / เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Laser Printer หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว1989 ลว.22 
มิ.ย. 2552

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับ
ปรุงเสริมถนน ค
.ส.ล. หมู่ที่ 8 
สายกลางหมู่บ้าน

390,000.00 152,500.00 2,500.00 (-) 150,000.00
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร  อําเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

โอนครั้งที่ 1

แผนงาน งาน

งบ/
เงินดือน/

ค่า.../
รายจ่ายอื่น

ประเภทรายจ่าย โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
ที่อนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

งบประมาณ(คง
เหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จํานวน
เงินที่โอน

งบประมาณ
หลังโอน

คําชี้แจงการโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า 0.00 2,500.00 (+) 2,500.00

เนื่องจากงบประมาณเดิม
ไม่ได้ตั้งไว้ / เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง ตั้งตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว1989 ลว.22 
มิ.ย. 2552

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับ
ปรุงเสริมถนน ค
.ส.ล. หมู่ที่ 8 
สายกลางหมู่บ้าน

390,000.00 150,000.00 150,000.00 (-) 0.00

แผนงานงบกลาง งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกอง
ทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
อบต.บางขุนไทร

170,000.00 170,000.00 150,000.00 (+) 320,000.00
เนื่องจากงบประมาณเดิม
มีไม่เพียงพอต่อการเบิก
จ่าย

วันที่พิมพ์ : 26/10/2565  14:43:32 หน้า : 5/7



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

วันที่พิมพ์ : 26/10/2565  14:43:32 หน้า : 7/7


