
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
สมัยวิสามญั สมัยที่ 3 ประจําปี ๒๕62 

ครั้งที่ 2/๒๕62  
วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕62     

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร  
----------------------- 

 
 

                          ผู้มาประชุม 
ลําดับที ่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายจรินทร ์ เดชปาน ประธานสภา อบต.  จรินทร ์ เดชปาน  
๒ นายเฉลิม พรามน้อย รองประธานสภา อบต.  เฉลิม พรามน้อย  

๓ จ.อ.อนันต์ พันธ์ุบ้านแหลม เลขานุการสภา อบต.  อนันต์ พันธ์ุบ้านแหลม  
๔ นายภิญโญ มีวาสนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ภิญโญ มีวาสนา  
๕ นายสมเกียรติ พงษ์พนัธ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  ว่าง เสียชีวิต 
๖ น.ส.พิมพ์ประไพ จงดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  พิมพ์ประไพ จงดี  
๗ นายชัยพฤกษ์ อุทารไทร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒  - ขาดประชุม 
๘ นายนาวิน นิลพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  นาวิน นิลพันธ์  
๙ นายไพรัช สินสวัสด์ิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  ไพรัช สินสวัสด์ิ  
๑๐ นายณรงค์ โต๊ะมิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔  ณรงค ์ โต๊ะมิ  
๑๑ นางอรษา จันทรโชติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  อรษา จันทรโชติ  
๑๒ นายสังข์กร สุขกันตะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  สังข์กร สุขกันตะ  
๑๓ นายหยด กลิ่นน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  หยด กลิ่นน้อย  
๑๔ นายไสว ปรียานนท์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖  ไสว ปรียานนท์  
๑๕ นายชัยรัตน์ เล็กน้อย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  ชัยรัตน์ เล็กน้อย  
๑๖ นายอรรถพล รุ่งสว่าง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗  อรรถพล รุ่งสว่าง  
๑๗ นายชุมพล คอเหลี่ยม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘  ชุมพล คอเหลี่ยม  
๑๘ นายสํารวย นาคนคร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  สํารวย นาคนคร  
๑๙ น.ส.สุวรรณี พูนเกตุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  สุวรรณี พูนเกตุ  
๒๐ นายศรีเพชร สุ่มอํ่า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๑ นายอโณทัย วงษ์ใหญ ่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐  ว่าง ลาออก 
๒๒ นายสําฤทธ์ิ ผิวขาวปลั่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  สําฤทธ์ิ ผิวขาวปลั่ง  
๒๓ นายเสนาะ โชยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑  - ขาดประชุม 
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                  ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ลําดับที ่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสุชาติ       รุ่งเพียร  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สุชาติ       รุ่งเพียร  
๒ นายสมศักด์ิ     สอนขาว  รองนายก อบต. สมศักด์ิ     สอนขาว  
๓ นายทองมาก    รอดยิ้ม  รองนายก อบต. ทองมาก    รอดยิ้ม  
๔ นายนิพนธ์       เพชรแสงสว่าง  เลขานุการนายก อบต. นิพนธ์       เพชรแสงสว่าง  
๕ นางพิชยา        พิชญดลย์  รองปลัด อบต. - ลาพักผ่อน 
๖ นายมนู           ไข่มุกข์  ผู้อํานวยการกองช่าง มนู           ไข่มุกข์  
๗ นายเอกธนัช     รอดย้ิม  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เอกธนัช     รอดยิ้ม  
๘ น.ส.ธัญญ์นร ี    มากช่วย  หัวหน้าสํานักปลัด ธัญญ์นร ี    มากช่วย  
๙ นายรุ่งอรุณ      ตู้ประดับ  วิศวกรโยธา รุ่งอรุณ      ตู้ประดับ  
๑๐ น.ส.ขวัญเรือน   โชยา  นักวิชาการพัสดุ  ขวัญเรือน   โชยา  
๑๑ น.ส.นุชจรี        สุขเกษม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นุชจรี        สขุเกษม  
๑๒ น.ส.พรพรรณ    พ่ึงแพง  นักพัฒนาชุมชน  พรพรรณ    พ่ึงแพง  
๑๓ น.ส.กนกวรรณ   วันแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชี กนกวรรณ   วันแก้ว  
๑๔ น.ส.ชุติมา        บุญยืน  นักจัดการงานทั่วไป ชุติมา        บุญยืน  
๑๕ นางฐิติมา         ทับศรี  นักทรัพยากรบุคคล ฐิติมา         ทบัศรี  
๑๖ น.ส.ประทุม      นุชอ่อง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ประทุม      นุชอ่อง  
๑๗ น.ส.กุลธิดา       ราญไพร  นายช่างโยธา กุลธิดา       ราญไพร  
๑๘ นายจิรศักด์ิ      ปรางค์ภูผา  นักการ  จิรศักด์ิ      ปรางค์ภูผา  
19 นายอภิชาติ      หลินบุตร  ผู้ช่วยช่างโยธา อภิชาติ      หลินบุตร  
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บันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี ๒๕62 
ครั้งที่ 2/๒๕62 

วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖2 
ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 

----------------------- 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 
เลขานุการสภาฯ เรียน สมาชิกสภาท้องถิ่นที่เคารพ วันน้ีเป็นการนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2562 

ครั้งที่ 2/2562 บัดน้ี สมาชิกสภาท้องถ่ิน ได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ประกอบกับคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตําบล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมครั้งน้ีด้วย และขณะน้ีได้เวลาตามกําหนดนัดหมายในการประชุมแล้ว คือเวลา 09.30 น. ในการน้ี 
กระผมในฐานะเลขานุการสภา อบต.บางขุนไทร จึงขอเรียนเชิญ นายจรินทร์ เดชปาน ประธานสภา อบต.
บางขุนไทร ได้ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคร้ังน้ี ขอเรียนเชิญครับ   

ประธานสภาฯ        วันน้ีเป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2562 คร้ังที่ 2/2562 เมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น 
มาเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน ที่มาเข้า
ร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ในคร้ังนี้ด้วยความยินดีย่ิง ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต.บางขุนไทรและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  

ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ       สําหรับวันน้ีไม่มีเร่ืองแจ้งให้ทราบ  
ที่ประชุม              รับทราบ   

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ        ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 

ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕62 ว่าจะมีผู้ใดขอแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.บางขุนไทรคร้ังที่แล้วหรือไม่ 

ที่ประชุม ได้ร่วมกันตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.บางขุนไทรครั้งที่แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลง และมีมติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2562 
ครั้งที่ 1/๒๕62 เมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕62 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ 3.1เรื่องการพิจารณาขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ขอเชิญนายก อบต.บางขุนไทร ช้ีแจงรายละเอียด 
นายก อบต. ตามที่ สภา อบต.บางขุนไทร ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้โอนเงินและกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในคราวประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 
รายละเอียดโครงการ ดังน้ี  
1. โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 8 พบ.2028 สายบา้นแขก-บ้านบางอินทร์ 
(พบ.ถ.36-001) งบประมาณเป็นเงินทัง้สิน้ 2,050,000.-บาท (สองล้านห้าหม่ืนบาทถ้วน)  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่า (1) ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร       
ยาว 350.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร (2) วางท่อ ค.ส.ล. มอก.ช้ัน 3 Ø 0.60 
เมตร จํานวน 273 ท่อน พร้อมบ่อพัก จํานวน 32 บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด  
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 อบต.บางขุนไทร ไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในปีงบประมาณ 2562 เน่ืองจาก
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 8 พบ.2028 สายบ้านแขก - บ้านบางอินทร์       
(พบ. ถ.36-001) อบต.บางขุนไทร ได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และห้างหุ้นส่วนจํากัด 
เจริญอารีย์ (1978) เป็นผู้เสนอราคาตํ่าสุด วงเงินที่เสนอ 1,800,000.-บาท (หน่ึงล้านแปดแสนบาทถ้วน)  
และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างตามโครงการดังกล่าว ซึ่งทาง อบต.บางขุนไทร ได้ทําหนังสือแจ้งให้
ผู้รับจ้างมาทําสัญญาจ้างเพ่ือจะได้ดําเนินการงานตามโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.
2562 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญอารีย์ (1978) ได้แจ้งกลับมาว่า 
ขณะน้ีทางห้างหุ้นส่วนจํากัด เจริญอารีย์ (1978) กําลังดําเนินการเปลี่ยนแปลงช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการห้างใหม่ 
หากดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะเข้ามาลงนามในสัญญาจ้างเพ่ือดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete หมู่ที่ 8 พบ.2028 สายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ. ถ.36-001) ต่อไป     
   จากเหตุผลดังกล่าว อบต.บางขุนไทร จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เพ่ือดําเนินงานตามโครงการตามข้างต้น ภายในปีงบประมาณ 2563       
จํานวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,050,000.-บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) เน่ืองจากยังไม่ได้ก่อหน้ี
ผูกพันทําสัญญาจ้างกับผู้รับจ้าง จึงต้องขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งจํานวน โดยอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๕๙ กําหนดว่า “ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพันแต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี”  
  และตามข้อ 59 วรรคสอง แห่งระเบียบฉบับดังกล่าว กําหนดว่า “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน
ตามวรรคหน่ึงแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าว ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กับเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหน้ี
ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน   
 ก็ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ืออนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕61 เพ่ือดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic 
Concrete หมู่ที่ 8 พบ.2028 สายบ้านแขก - บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36 - 001) วงเงินงบประมาณ
2,050,000.-บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ขยายเวลาเพ่ือเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 2563 สําหรับ
การดําเนินงานตามโครงการ อบต.บางขุนไทร จะพิจารณาดูความคุ้มค่าและความปลอดภัยในการก่อสร้าง
อีกครั้งหน่ึง และเรื่องประโยชน์ของประชาชนท่ีจะได้รับจากการดําเนินโครงการดังกล่าวด้วย 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายก อบต.บางขุนไทร ได้ช้ีแจงเหตุผลและรายละเอียดให้รับทราบแล้วน้ัน ก็ขอให้ที่ประชุมสภา 
อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ืออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ 2561 ไปดําเนินการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 2563 หลังจากน้ันจะขอมติจากที่ประชุม 

ที่ประชุม  ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.ที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วม
ประชุม จํานวน 17 คน ถือว่าครบองค์ประชุม และได้ร่วมกันพิจารณาโดยมีการซักถามและตอบ       
ข้อซักถามกันพอสมควร ที่ประชุมจึงได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕61 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,050,000.-บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 8 พบ.2028    
สายบ้านแขก - บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36 - 001) ภายในปีงบประมาณ 2563 จํานวน 16 เสียง และงด
ออกเสียง จํานวน 1 เสียง 

 
 



 
- 5 - 

ปลัด อบต. และขอแจ้งเรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2560 กรณี
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1 เช่ือมหมู่ที่ 3 ซอย 2 ข้ามคลองเล็ก เป็นเงิน 400,000.-บาท 
ตามท่ีสภา อบต.บางขุนไทร ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2560 ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2561 ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 โดยได้พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2560 เพ่ือดําเนินงานตามโครงการดังกล่าวและเบิกจ่ายเงิน
ภายในปีงบประมาณ 2562 ทาง อบต.บางขุนไทร ได้ดําเนินการจัดหาผู้รับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง       
ซึ่งห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนากรเพชรบุรีก่อสร้าง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างและได้ดําเนินการก่อหน้ี
ผูกพันแล้ว ในวงเงินงบประมาณ 213,000.-บาท ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดําเนินก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และได้ส่งมอบงานจ้างเม่ือวันที่ 26 กันยายน 2562 แต่เน่ืองจากทาง อบต.บางขุนไทร ไม่สามารถที่จะ
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จํานวน 312,000.-บาท ให้กับผู้รับจ้างได้ทันภายในปีงบประมาณ 
2562 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 57 ได้กําหนดว่า “กรณี
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก่อหน้ีผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน       
ถ้าเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินไปชําระหน้ีผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปี
ถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปีหรือตามข้อผูกพัน” ดังน้ัน อบต.บางขุนไทร จึงอาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อดังกล่าว ได้ทําการกันเงินตามโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1 
เช่ือมหมู่ที่ 3 ซอย 2 ข้ามคลองเล็ก เป็นเงิน 312,000.-บาท ไว้เบิกจ่ายในปีถัด คือในปีงบประมาณ 
2563 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ 3.2 ญัตติเรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย และการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 ก็ขอเชิญท่านนายก อบต.
บางขุนไทร ช้ีแจงรายละเอียด 

นายก อบต.          ด้วย อบต.บางขุนไทร มีความจําเป็นที่จะขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 เน่ืองจากในปัจจุบันมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ
จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในราชการเพ่ิมเติม เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและ
รวดเร็ว แต่ไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีไว้ และได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงรายละเอียด
โครงการ ซึ่งได้มีการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
2562  

                          ประกอบกับมีโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นจะต้องดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ แต่ทาง อบต.บางขุนไทร ไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ ๒๕62 ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการและการ
ดําเนินงานตามโครงการต่างๆ สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบฯกําหนด ดังน้ัน อบต.บางขุนไทร จึงขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และต้ังจ่ายเพ่ิมเติมเป็น
รายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕62 เพ่ือดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในราชการ รายละเอียดดังน้ี  

โอนเพิ่มงบประมาณ รวมเปน็เงินทั้งสิ้น จํานวน 4,647,600.-บาท แยกเป็น 
 1. สํานักงานปลัด ขอโอนเพิ่มงบประมาณ เป็นเงิน 2,931,600.-บาท และขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย จํานวน 2 รายการ รายละเอียด ดังนี้ 
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ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
1. เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย งบประมาณเดิมต้ังไว้ เป็นเงิน 100,000.-บาท ขอโอนเพิ่ม 
เป็นเงิน 250,000.-บาท รวมเป็นงบประมาณต้ังจ่าย เป็นเงิน 350,000.-บาท และขอเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจา่ย ดังนี้ 
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (เดิม) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย จํานวน 2 ชุด    
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
- เป็นเคร่ืองรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพ่ิมลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเคร่ืองส่ง 
- มีสายอากาศสําหรับภาครับ 
- ลําโพงฮอร์น ขนาด 15 น้ิว ปากและไส้ลําโพงทําด้วยอลูมิเนียมกําลังขับไม่ตํ่ากว่า 60 วัตต์ 
- มีแผงรองรับเคร่ืองรับวิทยุพร้อมอุปกรณ์จับยึด  
ต้ังตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน  

ครุภัณฑ์ 
             คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ใหม่) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จํานวน 6 ชุด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เป็นเคร่ืองรับ UHF 420.200 MHz มีซีลยางกันนํ้าได้ มีขั้วติดแท่นเป็นโลหะชุบกันสนิมภายในเครื่อง      

เดียวกัน ประกอบด้วย 
 - ชุดรับสัญญาณ UHF 420.200 MHz 
 - ชุดภาคขยาย Digital Class D 100w RMS  
 - ชุดจ่ายไฟ มีช่องเลือกต่อไฟ AC 220V, Battery, Solar Cell 
 - เสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 E พร้อมสายอากาศ ชนิด RG-58 
 - ลําโพงฮอร์น กําลังขับไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 
 - อุปกรณ์เบรกเกอร์, สายไฟ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

 ต้ังตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน  
ครุภัณฑ์ 

2. เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย) งบประมาณเดิมตั้งไว้ 100,000.-บาท 
ขอโอนเพิ่ม เป็นเงิน 40,000.-บาท รวมเป็นงบประมาณตั้งจ่าย เป็นเงิน 140,000.-บาท 
และขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (เดิม) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย ) จํานวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
- เป็นเคร่ืองส่งวิทยุ ระบบ UHF-FM กําลังส่ง ไม่น้อยกว่า 1-10 วัตต์ และสามารถปรับได้ 
- ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ไม่ตํ่ากว่า 12 VDC ป้อนให้เครื่องส่งวิทยุและ 220 VAC ป้อนให้ชุดควบคุม
การแบ่งกลุ่ม 

- ควบคุมเครื่องรับชนิดไร้สายให้ออกอากาศได้เป็นรายตัว ไม่น้อยกว่า 100 ตัว และสามารถสั่ง
ให้ออกอากาศได้ทุกตัว 
ต้ังตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
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               คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ใหม่) 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย) จํานวน 1 ชุด โดยมี 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 

 - เป็นเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย ระบบหน้าจอสัมผัส 
 - เคร่ืองควบคุมและการออกอากาศระบบดิจิตอล มีเครื่องจ่ายไฟสํารองและปรับแรงดัน (UPS) ขนาดไม่   
น้อยกว่า 1,000VA 

 - สายนําสัญญาณ 10 DFB พร้อมอุปกรณ์ เข้าสาย PL 259 และ N-Type 
 - แผงเสาอากาศของเครื่องส่ง Folded Dipol 4 Stage พร้อมขาจับ 
 - ไมโครโฟนสําหรับประกาศ, โต๊ะ (ชนิดมีหลุมตรงกลางสําหรับวางเครื่อง) และเก้าอ้ี 
 - อุปกรณ์สายต่อเคร่ืองต่างๆ, สายไฟ, อุปกรณ์ติดยึดและอุปกรณ์สิ้นเปลืองอ่ืนๆ 
ต้ังตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
 งานบรหิารทัว่ไป 
 งบดําเนินงาน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์  
 ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน 

    1. ถังน้ํา โอนเพิ่ม เป็นเงิน 16,600.-บาท (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังนํ้าแบบโพลีเมอร์ ชนิดทึบแสง ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร 

จํานวน 2 ใบ ต้ังตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   

 ด้านบริการชุมชนและสังคม   
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ 
 งบลงทุน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 

      1. ชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น โอนเพิ่ม เป็นเงิน 200,000.- บาท (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)   
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสําหรับติดตั้งในชุมชน เมื ่อติดตั้งแล้วเสร็จ      
มีขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 x 7.00 เมตร จํานวน 1 ชุด ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจาก
ต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์             

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 งบดําเนินงาน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

     1. ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน โอนเพิ่ม เป็นเงิน 25,000.- บาท (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ชนิดหลอด LED ฝาครอบสีเหลือง มีกล่องขยายเสียง 
กําลังขับไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ พร้อมลําโพง จํานวน 1 ชุด ต้ังตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจาก
ต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
งานไฟฟ้าถนน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
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ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

      1. รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โอนเพิ่ม เป็นเงิน 2,400,000.-บาท (ต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังน้ี 
- เป็นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย  
- นํ้าหนักของรถ รวมนํ้าหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 8,500 กิโลกรัม 
- เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ 
- กําลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
- ติดต้ังเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
  ต้ังตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  

2. กองช่าง ขอโอนเพิ่มงบประมาณ เป็นเงนิ 1,716,000.-บาท รายละเอียดดังน้ี 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานไฟฟ้าถนน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าสาธารณูปโภค 

                        ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
                        1.โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 7 -หมู่ที่ 11 โอนเพิ่ม เป็นเงิน 1,716,000.-บาท 

 (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 38 ต้น และหม้อแปลงไฟ      

30 KVA. จํานวน 1 ชุด ระยะทาง 1,455.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนดซึ่งไม่ได้ต้ัง
งบประมาณไว้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไขและเปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1     
หน้า 7 ลําดับที่ 1 
ขอโอนลดงบประมาณ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น จํานวน 4,647,600.-บาท แยกเป็น    
1. โอนลดงบประมาณ จากสํานักงานปลัด เป็นเงิน 1,845,600.-บาท รายละเอียด ดังนี้  
ด้านบริหารทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 2,200,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 150,000.-บาท ขอโอนลดครั้ ง น้ี เป็นเงิน 150,000.-บาท       
ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 2,553,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
71,937.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 71,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 937.-บาท 

 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 759,400.-บาท งบประมาณคงเหลือ       
เป็นเงิน 271,017.-บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 270,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน 
1,017.-บาท 
งบดําเนนิงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
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รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 70,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
เป็นเงิน 55,850.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ีเป็นเงิน 55,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 850.-บาท 

                 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต. งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 150,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
เป็นเงิน 65,657.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 65,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 657.-บาท   

 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 795,480.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
574,780.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 574,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 780.-บาท 
หมวดค่าวัสดุ 
วัสดุสํานักงาน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 250,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 72,392.82 
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 71,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน 1,392.82 บาท 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
52,293.80 บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 50,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 2,293.80 บาท 

                  งบลงทุน 
                หมวดค่าครุภัณฑ์ 

               ครุภัณฑ์สํานักงาน ถังนํ้า แบบไฟเบอร์กลาส งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 16,600.-บาท 
งบประมาณคงเหลือ  เป็นเง ิน  16,600.-บาท  ขอโอนลดครั ้ง นี ้ เป็นเง ิน  16,600.-บาท      
ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
เป็นเงิน 50,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 50,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภัีย 
งบดําเนนิงาน 
หมวดค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบประมาณต้ังไว้      
เป็นเงิน 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 100,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 
100,000.-บาท  ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
หมวดค่าวัสดุ 
วัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 80,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 80,000.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 80,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบบุคลากร 
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 1,170,500.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
68,311.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 68,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน 311.-บาท 

        งบดําเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 ค่าใช้จ่ายค่าท้ิงขยะ งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 350,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
143,310.43 บาท ขอโอนลดครั ้ง นี ้ เป็นเงิน 143,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 
310.43 บาท  
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      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
               งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
               งบดําเนินงาน 

               หมวดค่าใช้สอย 
                 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 25,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือ เป็นเงิน 9,500.-บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เป็นเงิน 9,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 
500.-บาท 

      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้นําและเครือข่ายการดําเนินงานด้านสุขภาพ 
งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 250,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 49,520.-บาท     
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 49,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 520.-บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 
งบดําเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการปลูกป่าทดแทน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน
24,580.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 24,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 580.-บาท 

2. โอนลดงบประมาณ จากกองช่าง เป็นเงิน 5,000.-บาท รายละเอียด ดังนี้  
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 
งบดําเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 200,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 12,900.-บาท  
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 5,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 7,900.-บาท 

3. โอนลดงบประมาณ จากกองคลัง เป็นเงิน 850,840.-บาท รายละเอียด ดังนี้  
แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 1,894,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
647,320.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 647,320.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
เงินประจําตําแหน่ง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 42,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 41,300.-บาท  
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 41,300.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 135,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
7,920.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 7,920.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
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งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าเบี้ยประชุม งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 5,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 5,000.-บาท    
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 5,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 5,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือ เป็นเงิน 5,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 5,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าเช่าบ้าน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 150,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 30,000.-บาท 
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 30,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 25,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
17,600.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 17,600.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
16,400.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 16,400.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 6,400.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 6,400.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 150,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 8,600.-บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 8,600.-บาท ไม่มีงบประมาณ
เหลือจ่าย 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
16,500.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 16,500.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าวัสดุ 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 3,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
3,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 3,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 40,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 35,800.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 35,800.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
วัสดุสํานักงาน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 6,816.-บาท 
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 5,300.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 1,516.-บาท 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ   
เป็นเงิน 10,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 10,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
4. โอนลดงบประมาณ จากกองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 1,946,160.-บาท รายละเอียด ดังนี้  
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 198,700.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 6,340.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 6,340.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
งบดําเนินการ 
หมวดค่าตอบแทน 
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ค่าเช่าบ้าน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 10,000.-บาท    
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 10,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
10,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 10,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้มาซ่ึงบริการ  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 5,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
5,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 5,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 10,000.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 10,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 8,368.-บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 8,368.-บาท ไม่มีงบประมาณ
เหลือจ่าย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 35,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
เป็นเงิน 29,245.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 29,245.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 542,500.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 26,800.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 26,800.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
10,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 10,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 907,500.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
211,920.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 211,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน      
920.-บาท  
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 40,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ      
เป็นเงิน 38,020.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 38,020.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
งบดําเนินการ 
หมวดค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
5,800.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 5,800.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้มาซ่ึงบริการ  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 5,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
5,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 5,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 50,000.-บาท โอนลดคร้ังที่ 1     
เป็นเงิน 35,030.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 14,970.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 
14,970.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
50,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 50,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ค่าไฟฟ้า งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 20,000.-บาท      
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 20,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
14,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 14,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ    
เป็นเงิน 42,852.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 42,852.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 
งบดําเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการจัดงานวันเด็ก งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 80,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
1,330.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 1,330.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าวัสดุ 
ค่าอาหารเสริม (นม) งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 775,900.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
106,504.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 106,504.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 776,500.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 37,780.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 37,780.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 260,300.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
14,060.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 14,060.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
งบดําเนินการ 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบประมาณต้ังไว้      
เป็นเงิน 15,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 15,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 
15,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าเบี้ยประชุม งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 5,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 5,000.-บาท    
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 5,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 8,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือ เป็นเงิน 8,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 8,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 35,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
11,800.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 11,800.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
6,400.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 6,400.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
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ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 5,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 5,000.-บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 5,000.-บาท ไม่มีงบประมาณ
เหลือจ่าย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
เป็นเงิน 50,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 46,100.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 3,900.-
บาท 
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 40,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
40,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 40,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าวัสดุ 
วัสดุสํานักงาน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 19,787.-บาท 
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 19,787.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
9,754.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 9,754.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 80,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 39,850.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 39,850.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
งบดําเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 20,000.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 20,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าวัสดุ 
วัสดุก่อสร้าง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 20,000.-บาท 
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 20,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
งบดําเนินการ 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 81,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
เป็นเงิน 81,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 81,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตําบลบางขุนไทร งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 20,000.-
บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 20,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 20,000.-บาท ไม่มี
งบประมาณเหลือจ่าย 
งานกีฬาและนันทนาการ 
ค่าวัสดุ 
วัสดุกีฬา งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 20,000.-บาท ขอ
โอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 20,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 

        แผนงานงบกลาง 
       งานงบกลาง 
       หมวดงบกลาง 
       งบกลาง 
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     เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,140,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 

471,200.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 470,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 1,200.-บาท 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 312,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
5,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 5,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 

                รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (องค์กรสวัสดิการชุมชน) งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 400,000.-

บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 400,000.-บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 400,000.- บาท       
ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
เงินสมทบโครงการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ งบประมาณต้ังไว้ 
เป็นเงิน 150,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 21,100.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 
21,100.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 

  จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.2543 หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ”การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” และตามข้อ 29 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ ฉบับดังกล่าว กําหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย       
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

  และในกรณีการดําเนินงานตามรายการและโครงการฯ ดังกล่าวตามข้างต้นจากสภาท้องถิ่นน้ัน อบต.
บางขุนไทร จะต้องดําเนินการตามระเบียบพัสดุที่เก่ียวข้องเพื่อหาผู้รับจ้าง โดยในช่วงระยะเวลาที่เหลือไม่
สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕62 ที่จะสิ้นสุดภายในวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.
2562 จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๕๙ กําหนดว่า       
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหน่ึงปี”   

 ดังน้ัน จึงขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖2 อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.2543 หมวด ๔ ข้อ ๒๗ และข้อ 29 รวมโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลง      
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เป็นเงิน 4,647,600.-บาท พร้อมพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖2 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.๒๕61      
ข้อ ๕๙ รวมกันเงินงบประมาณ เป็นเงิน 4,647,600.-บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
รายการและโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร ได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมกัน ทั้ง ๒ รายการ คือ (1) พิจารณาโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2562    
และ (2) พิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 25๖2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน 
4,647,600.-บาท หลังจากน้ันจะขอมติจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นต่อไป 
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ที่ประชุม ฝ่ายเลขานุการสภา อบต.ได้ตรวจสอบสมาชิกสภา อบต.ที่อยู่ในที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วม

ประชุม จํานวน 17 คน ถือว่าครบองค์ประชุม และได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมกัน ทั้ง 2 รายการ โดยมีการ
ซักถามและตอบข้อซักถามกันพอสมควรที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร จึงได้มีมติอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖2 
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 4,647,600.-บาท และได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ ๒๕62 เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้น 4,647,600.-บาท เพ่ือนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ตามรายการค่าครุภัณฑ์และโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานตามข้างต้น จํานวน 16 เสียง และงดออก
เสียง จํานวน 1 เสียง  

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร หรือผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือจะซักถามอะไรเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม       

อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
 

 นายก อบต. เดือนน้ีก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2562 ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทรทุกท่าน 
ที่ให้ความร่วมมือในการบริหารงานด้วยดีตลอดมา สําหรับในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา อบต.บางขุนไทร 
ได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นจํานวนมาก จึงขอฝากให้สมาชิกสภา อบต.ช่วยกันตรวจสอบถึงปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของท่านก่อนในเบ้ืองต้น และให้เข้ามาเขียนคําร้องให้ถูกต้อง อบต.บางขุนไทร 
จะได้ดําเนินการหรือประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจะได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ต่อไป         

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภา อบต.บางขุนไทร หรือผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือจะซักถามอะไรเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม       

อีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เสียสละเวลามา
เข้าร่วมประชุมสภา อบต.บางขุนไทรในวันน้ี และขอปิดการประชุม 

 ปิดการประชมุเวลา 11.45 น.               
                                                                        (ลงช่ือ) จ.อ.                       ผู้จดรายงานการประชุม 
                                  (อนันต์ พันธ์ุบ้านแหลม) 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร     
       (ลงช่ือ)                          กรรมการ   
                (นายชุมพล คอเหลี่ยม) 
       (ลงช่ือ)                          กรรมการ   
                (นายสํารวย นาคนคร)  
       (ลงช่ือ)                         กรรมการ                         (ลงช่ือ)                   ผูต้รวจรายงานการประชุม

                         (นายจรนิทร์  เดชปาน)                 (นางอรษา จันทรโชติ) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
  

    - 
 

ที่ประชุมสภา อบต.บางขุนไทร สมัยวิสามัญ สมัยที ่๔ ประจําปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน 
     

 
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้มมีติรับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๒  

     
 

ครั้งที ่๒/๒๕๖๒ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับน้ี) เรียบร้อยแล้ว 

                                               (
 

ลงช่ือ)                         ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
                                                       (

 
นายจรินทร์  เดชปาน) 

                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 



 
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ  
ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที ่3 ประจําปี 2562 คร้ังที่ 2/2562  

วันศุกร์ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 
--------------------- 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 3.1เรื่องการพิจารณาขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

1. โครงการปรบัปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 8 พบ.2028 สายบา้นแขก-บ้านบางอินทร์ 
(พบ.ถ.36-001) งบประมาณเป็นเงินทัง้สิน้ 2,050,000.-บาท (สองล้านห้าหม่ืนบาทถ้วน)  

 - เพ่ือจ่ายเป็นค่า (1) ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร       
ยาว 350.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร (2) วางท่อ ค.ส.ล. มอก.ช้ัน 3 Ø 0.60 
เมตร จํานวน 273 ท่อน พร้อมบ่อพัก จํานวน 32 บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด  

             ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕61 เป็นเงิน 1,800,000.-บาท 
(หน่ึงล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง 
Asphaltic Concrete หมู่ที่ 8 พบ.2028 สายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001)ภายในปีงบประมาณ 
2563 

  3.2 ญัตติเรื่องการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย และการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕62  
โอนเพิ่มงบประมาณ รวมเปน็เงินทั้งสิ้น จํานวน 4,647,600.-บาท แยกเป็น 
 1. สํานักงานปลัด ขอโอนเพิ่มงบประมาณ เป็นเงิน 2,931,600.-บาท และขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย จํานวน 2 รายการ รายละเอียด ดังนี้ 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
1. เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย งบประมาณเดิมต้ังไว้ เป็นเงิน 100,000.-บาท ขอโอนเพิ่ม 
เป็นเงิน 250,000.-บาท รวมเป็นงบประมาณต้ังจ่าย เป็นเงิน 350,000.-บาท และขอเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (เดิม) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องรับวิทยุระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย จํานวน 2 ชุด    
โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี 
- เป็นเคร่ืองรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพ่ิมลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเคร่ืองส่ง 
- มีสายอากาศสําหรับภาครับ 
- ลําโพงฮอร์น ขนาด 15 น้ิว ปากและไส้ลําโพงทําด้วยอลูมิเนียมกําลังขับไม่ตํ่ากว่า 60 วัตต์ 
- มีแผงรองรับเคร่ืองรับวิทยุพร้อมอุปกรณ์จับยึด  
ต้ังตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ 
             คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ใหม่) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย จํานวน 6 ชุด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - เป็นเคร่ืองรับ UHF 420.200 MHz มีซีลยางกันนํ้าได้ มีขั้วติดแท่นเป็นโลหะชุบกันสนิมภายในเครื่อง      

เดียวกัน ประกอบด้วย 



 - ชุดรับสัญญาณ UHF 420.200 MHz 
 - ชุดภาคขยาย Digital Class D 100w RMS  
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 - ชุดจ่ายไฟ มีช่องเลือกต่อไฟ AC 220V, Battery, Solar Cell 
 - เสาอากาศรับสัญญาณยากิ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 E พร้อมสายอากาศ ชนิด RG-58 
 - ลําโพงฮอร์น กําลังขับไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 
 - อุปกรณ์เบรกเกอร์, สายไฟ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

 ต้ังตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐาน  
ครุภัณฑ์ 

2. เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย) งบประมาณเดิมตั้งไว้ 100,000.-บาท 
ขอโอนเพิ่ม เป็นเงิน 40,000.-บาท รวมเป็นงบประมาณตั้งจ่าย เป็นเงิน 140,000.-บาท 
และขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (เดิม) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย ) จํานวน 1 ชุด โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
- เป็นเคร่ืองส่งวิทยุ ระบบ UHF-FM กําลังส่ง ไม่น้อยกว่า 1-10 วัตต์ และสามารถปรับได้ 
- ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ไม่ตํ่ากว่า 12 VDC ป้อนให้เครื่องส่งวิทยุและ 220 VAC ป้อนให้ชุดควบคุม
การแบ่งกลุ่ม 

- ควบคุมเครื่องรับชนิดไร้สายให้ออกอากาศได้เป็นรายตัว ไม่น้อยกว่า 100 ตัว และสามารถสั่ง
ให้ออกอากาศได้ทุกตัว 
ต้ังตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

               คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ใหม่) 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (ชุดแม่ข่าย) จํานวน 1 ชุด โดยมี 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 

 - เป็นเคร่ืองกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย ระบบหน้าจอสัมผัส 
 - เคร่ืองควบคุมและการออกอากาศระบบดิจิตอล มีเครื่องจ่ายไฟสํารองและปรับแรงดัน (UPS) ขนาดไม่   
น้อยกว่า 1,000VA 

 - สายนําสัญญาณ 10 DFB พร้อมอุปกรณ์ เข้าสาย PL 259 และ N-Type 
 - แผงเสาอากาศของเครื่องส่ง Folded Dipol 4 Stage พร้อมขาจับ 
 - ไมโครโฟนสําหรับประกาศ, โต๊ะ (ชนิดมีหลุมตรงกลางสําหรับวางเครื่อง) และเก้าอ้ี 
 - อุปกรณ์สายต่อเคร่ืองต่างๆ, สายไฟ, อุปกรณ์ติดยึดและอุปกรณ์สิ้นเปลืองอ่ืนๆ 
ต้ังตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารท่ัวไป 
 งบดําเนินงาน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน 

    1. ถังน้ํา โอนเพิ่ม เป็นเงิน 16,600.-บาท (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังนํ้าแบบโพลีเมอร์ ชนิดทึบแสง ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร 

จํานวน 2 ใบ ต้ังตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
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 ด้านบริการชุมชนและสังคม   
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ 
 งบดําเนินงาน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 

      1. ชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น โอนเพิ่ม เป็นเงิน 200,000.- บาท (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)   
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสําหรับติดตั้งในชุมชน เมื ่อติดตั้งแล้วเสร็จ      
มีขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 x 7.00 เมตร จํานวน 1 ชุด ตั้งตามราคาท้องตลาดทั่วไป เนื่องจาก
ต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์             

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 งบดําเนินงาน 
 หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

     1. ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน โอนเพิ่ม เป็นเงิน 25,000.- บาท (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ชนิดหลอด LED ฝาครอบสีเหลือง มีกล่องขยายเสียง 
กําลังขับไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ พร้อมลําโพง จํานวน 1 ชุด สําหรับติดต้ังบนรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้ใน
การออกตรวจพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร เพ่ือป้องกันด้านสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตําบลช่วงเวลากลางคืน ต้ังตามราคาท้องตลาดทั่วไป 
เน่ืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
งานไฟฟ้าถนน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

      1. รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า โอนเพิ่ม เป็นเงิน 2,400,000.-บาท (ต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังน้ี 
- เป็นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย  
- นํ้าหนักของรถ รวมนํ้าหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 8,500 กิโลกรัม 
- เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ 
- กําลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 
- ติดต้ังเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร 
  ต้ังตามราคาท้องตลาดทั่วไป เน่ืองจากต้องการรุ่นและคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  

2. กองช่าง ขอโอนเพิ่มงบประมาณ เป็นเงนิ 1,716,000.-บาท รายละเอียดดังน้ี 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานไฟฟ้าถนน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าสาธารณูปโภค 

                        ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
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                        1.โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 7 -หมู่ที่ 11 โอนเพิ่ม เป็นเงิน 1,716,000.-บาท 
 (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่)  

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 38 ต้น และหม้อแปลงไฟ      
30 KVA. จํานวน 1 ชุด ระยะทาง 1,455.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนดซึ่งไม่ได้ต้ัง
งบประมาณไว้ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 
7 ลําดับที่ 1 
ขอโอนลดงบประมาณ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น จํานวน 4,647,600.-บาท แยกเป็น    
1. โอนลดงบประมาณ จากสํานักงานปลัด เป็นเงิน 1,850,600.-บาท รายละเอียด ดังนี้  
ด้านบริหารทัว่ไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 2,200,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 150,000.-บาท ขอโอนลดครั้ ง น้ี เป็นเงิน 150,000.-บาท       
ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 2,553,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
71,937.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 71,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 937.-บาท 

 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 759,400.-บาท งบประมาณคงเหลือ       
เป็นเงิน 271,017.-บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 270,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน 
1,017.-บาท 
งบดําเนนิงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 70,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
เป็นเงิน 56,750.-บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 55,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน 
1,750.-บาท 

                 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน อบต. งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 150,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
เป็นเงิน 65,657.-บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 65,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน 
657.-บาท   

 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 795,480.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
574,780.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 574,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน 780.-
บาท 
หมวดค่าวัสดุ 
วัสดุสํานักงาน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 250,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 72,392.82 
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 71,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน 1,392.82 บาท 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
52,293.80 บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 50,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน 
2,293.80 บาท 
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                  งบลงทุน 



                หมวดค่าครุภัณฑ์ 
               ครุภัณฑ์สํานักงาน ถังนํ้า แบบไฟเบอร์กลาส งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 16,600.-บาท 

งบประมาณคงเหลือ  เป็นเง ิน  16,600.-บาท  ขอโอนลดครั ้ง นี ้ เป็นเง ิน  16,600.-บาท      
ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
เป็นเงิน 50,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 50,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภัีย 
งบดําเนนิงาน 
หมวดค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบประมาณ   ต้ังไว้ เป็น
เงิน 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 100,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี      เป็นเงิน 
100,000.-บาท  ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 

                หมวดค่าใช้สอย 
               รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

      โครงการฝึกอบรม อปพร. งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 60,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
21,188.60 บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 21,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน 188.60 
บาท 
หมวดค่าวัสดุ 
วัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 80,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 80,000.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 80,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบบุคลากร 
ประเภทเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 1,170,500.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
68,311.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 68,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน 311.-บาท 

        งบดําเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

 ค่าใช้จ่ายค่าทิ้งขยะ งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 350,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
136,913.47 บาท ขอโอนลดครั ้ง นี ้ เป็นเงิน 136,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ 
จํานวน 913.47 บาท  

              แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
               งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
               งบดําเนินงาน 

               หมวดค่าใช้สอย 
                 รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
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      โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผู้นําและเครือข่ายการดําเนินงานด้านสุขภาพ 
งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 250,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 49,520.-บาท     
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 49,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน 520.-บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 
งบดําเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการปลูกป่าทดแทน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน
24,580.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 24,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน 580.-บาท 
2. โอนลดงบประมาณ จากกองคลัง เป็นเงิน 850,840.-บาท รายละเอียด ดังนี้  
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 1,894,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
647,320.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 647,320.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
เงินประจําตําแหน่ง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 42,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 41,300.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 41,300.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 135,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
7,920.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 7,920.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
งบดําเนินงาน 
ค่าตอบแทน 
ค่าเบี้ยประชุม งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 5,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 5,000.-บาท    
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 5,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 5,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือ เป็นเงิน 5,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 5,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าเช่าบ้าน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 150,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 30,000.-บาท 
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 30,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 25,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
17,600.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 17,600.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
16,400.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 16,400.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 6,400.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 6,400.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
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โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 150,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 8,600.-บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 8,600.-บาท ไม่มีงบประมาณ
เหลือจ่าย 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
16,500.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 16,500.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าวัสดุ 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 3,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
3,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 3,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 40,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 35,800.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 35,800.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงคุภัณฑ์ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ   
เป็นเงิน 10,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 10,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
3. โอนลดงบประมาณ จากกองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 1,946,160.-บาท รายละเอียด ดังนี้  
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 198,700.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 6,340.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 6,340.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
งบดําเนินการ 
หมวดค่าตอบแทน 
ค่าเช่าบ้าน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 10,000.-บาท ขอ
โอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 10,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
10,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 10,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้มาซ่ึงบริการ  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 5,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
5,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 5,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 10,000.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 10,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 8,368.-บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 8,368.-บาท ไม่มีงบประมาณ
เหลือจ่าย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 35,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
เป็นเงิน 29,245.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 29,245.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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งบบุคลากร 



หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 542,500.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 26,800.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 26,800.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
10,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 10,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 907,500.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
211,920.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 211,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน      
920.-บาท  
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 40,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ      
เป็นเงิน 38,020.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 38,020.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
งบดําเนินการ 
หมวดค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
5,800.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 5,800.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้มาซ่ึงบริการ  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 5,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
5,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 5,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 50,000.-บาท โอนลดคร้ังที่ 1     
เป็นเงิน 35,030.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 14,970.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 
14,970.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
50,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 50,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 
ค่าไฟฟ้า งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 20,000.-บาท      
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 20,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
14,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 14,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ    
เป็นเงิน 42,852.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 42,852.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ 
งบดําเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการจัดงานวันเด็ก งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 80,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
2,730.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 2,730.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าวัสดุ 
ค่าอาหารเสริม (นม) งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 775,900.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
106,504.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 106,504.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 



งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 776,500.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 37,780.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 37,780.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 260,300.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
14,060.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 14,060.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
งบดําเนินการ 
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งบประมาณต้ังไว้      
เป็นเงิน 15,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 15,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 
15,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าเบี้ยประชุม งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 5,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 5,000.-บาท    
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 5,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 8,000.-บาท งบประมาณ
คงเหลือ เป็นเงิน 8,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 8,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 35,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
11,800.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 11,800.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
6,400.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 6,400.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 5,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 5,000.-บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 5,000.-บาท ไม่มีงบประมาณ
เหลือจ่าย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของ อบต. งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
เป็นเงิน 50,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 50,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 40,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
40,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 40,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ค่าวัสดุ 
วัสดุสํานักงาน งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 19,787.-บาท 
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 19,787.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
9,754.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 9,754.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
วัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 80,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 39,850.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 39,850.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
งบดําเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 
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ค่าจ้างเหมาบริการ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 20,000.-
บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 20,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 



ค่าวัสดุ 
วัสดุก่อสร้าง งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 20,000.-บาท 
ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 20,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
งบดําเนินการ 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 81,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
เป็นเงิน 81,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 81,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ตําบลบางขุนไทร งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 20,000.-
บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 20,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 20,000.-บาท ไม่มี
งบประมาณเหลือจ่าย 
งานกีฬาและนันทนาการ 
ค่าวัสดุ 
วัสดุกีฬา งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 20,000.-บาท ขอ
โอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 20,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 

        แผนงานงบกลาง 
       งานงบกลาง 
       หมวดงบกลาง 
       งบกลาง 

     เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 10,140,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
471,200.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 470,000.-บาท คงเหลือเงินงบประมาณ จํานวน 1,200.-
บาท 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณต้ังไว้ เป็นเงิน 312,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 
5,000.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 5,000.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 

                รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (องค์กรสวัสดิการชุมชน) งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 400,000.-

บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 400,000.-บาท ขอโอนลดคร้ังน้ี เป็นเงิน 400,000.- บาท       
ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
เงินสมทบโครงการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่ งบประมาณต้ังไว้ 
เป็นเงิน 150,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 21,100.-บาท ขอโอนลดครั้งน้ี เป็นเงิน 
21,100.-บาท ไม่มีงบประมาณเหลือจ่าย 
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