
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นวงั 
เรือ่ง    การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕66  ครัง้ที ่ 4 

 
 
                 อาศัยอ านาจตามข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ 38 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕63  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว  ให้
ประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบภายในสิบห้าวัน   
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 
 

                 ดังนั้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕63  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  จึงขอประกาศ เรื่อง การ
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ครั้งที่  4  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน   สามารถ
เข้าตรวจดูรายละเอียด ได้ที่  www.banwang.go.th 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕66 

 
 
       

 ( นายลัด  นวนกลางดอน ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
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(-)
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(-)

(+)

เน่ืองจากมีความจ าเป็นที่

จะตอ้งด าเนินการ แตต่ ัง้

งบประมาณไวไ้มเ่พียงพอ

แผนงาน

อตุสาหกรรม

และการโยธา

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบั

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

งบด าเนินงาน คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 20,000.00 83,100.00 50,000.00 133,100.00

เน่ืองจากมีความจ าเป็นที่

จะตอ้งด าเนินการ แตไ่มไ่ดต้ ัง้

งบประมาณไว้

แผนงาน

การศกึษา

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร เงนิเดอืนขา้ราชการ หรือ

พนกังานสว่นทอ้งถิน่

559,000.00 360,827.74 50,000.00 310,827.74

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณ

ภยั

งบด าเนินงาน วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ 0.00 10,000.00 10,000.00

เน่ืองจากมีความจ าเป็นที่

จะตอ้งด าเนินการ แตไ่มไ่ดต้ ัง้

งบประมาณไว้

แผนงาน

การศกึษา

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร เงนิเดอืนขา้ราชการ หรือ

พนกังานสว่นทอ้งถิน่

559,000.00 370,827.74 10,000.00 360,827.74

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

งานวางแผนสถติิ

และวชิาการ

งบด าเนินงาน คา่เชา่บา้น 0.00 45,000.00 45,000.00

เน่ืองจากมีความจ าเป็นที่

จะตอ้งด าเนินการ แตต่ ัง้

งบประมาณไวไ้มเ่พียงพอ

แผนงาน

การศกึษา

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร เงนิเดอืนขา้ราชการ หรือ

พนกังานสว่นทอ้งถิน่

559,000.00 310,827.74 45,000.00 265,827.74

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป งบด าเนินงาน รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการ

ปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย

อืน่ ๆ

คา่ลงทะเบียนในการ

ฝึกอบรม

50,000.00 9,500.00 27,300.00 36,800.00

ค าช้ีแจงการโอน

เงนิงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณ

ภยั

งบด าเนินงาน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัิ

ราชการอนัเป็นประโยชน์

แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

67,300.00 51,200.00 27,300.00 23,900.00

แผนงาน งาน

งบ/

เงนิดือน/

ค่า.../

รายจ่ายอืน่

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/

รายการ

งบประมาณ

ทีอ่นุมตัติาม

ข้อบญัญตัิ

งบประมาณ

(คงเหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จ านวน

เงนิทีโ่อน

งบประมาณ

หลงัโอน

โอนคร ัง้ที ่4

วนัทีพ่มิพ์ : 16/1/2566  09:07:10

หน้า : 1/1

บญัชีโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมตัเิมือ่วนัที.่.....16......เดอืน....มกราคม....พ.ศ...2566...

องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั  อ าเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสมีา



วนัทีพ่มิพ์ : 16/1/2566  09:07:10

หน้า : 1/1
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(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

เน่ืองจากมีความจ าเป็นที่

จะตอ้งด าเนินการ แตต่ ัง้

งบประมาณไวไ้มเ่พียงพอ

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารงานคลงั งบด าเนินงาน คา่เชา่บา้น 70,000.00 52,000.00 65,000.00 117,000.00

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสงัคม

สงเคราะห์

งบบุคลากร เงนิเดอืนขา้ราชการ หรือ

พนกังานสว่นทอ้งถิน่

448,920.00

เน่ืองจากมีความจ าเป็นที่

จะตอ้งด าเนินการ แตต่ ัง้

ไมไ่ดต้ ัง้งบประมาณไว้

เงนิชว่ยเหลือ

การศกึษาบุตร

ขา้ราชการ/พนกังาน/

ลูกจา้งประจ า

346,590.00 65,000.00 281,590.00

งบประมาณ

(คงเหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จ านวน

เงนิทีโ่อน

งบประมาณ

หลงัโอน

ค าช้ีแจงการโอน

เงนิงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน งาน

งบ/

เงนิดือน/

ค่า.../

รายจ่ายอืน่

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/

รายการ

งบประมาณ

ทีอ่นุมตัติาม

ข้อบญัญตัิ

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสงัคม

สงเคราะห์

งบด าเนินงาน เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร 0.00 30,000.00 30,000.00

เน่ืองจากมีความจ าเป็นที่

จะตอ้งด าเนินการ แตต่ ัง้

งบประมาณไวไ้มเ่พียงพอ

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์

งานสวสัดกิาร

สงัคมและสงัคม

สงเคราะห์

งบด าเนินงาน เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร เงนิชว่ยเหลือ

การศกึษาบุตร

ขา้ราชการ/พนกังาน/

ลูกจา้งประจ า

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00

แผนงาน

การศกึษา

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

งบด าเนินงาน รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการ

ปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย

อืน่ ๆ

คา่ลงทะเบียนในการ

ฝึกอบรม

15,000.00 11,100.00 10,000.00 21,100.00

แผนงาน

การศกึษา

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

งบบุคลากร เงนิเดอืนขา้ราชการ หรือ

พนกังานสว่นทอ้งถิน่

559,000.00 265,827.74 10,000.00 255,827.74

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัสงัคม

สงเคราะห์

งบบุคลากร เงนิเดอืนขา้ราชการ หรือ

พนกังานสว่นทอ้งถิน่

448,920.00 281,590.00 210,600.00 70,990.00

แผนงาน

การศกึษา

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

งบเงนิอดุหนุน เงนิอดุหนุนสว่นราชการ อดุหนุนคา่อาหาร

กลางวนัส าหรบั

นกัเรียนขาดแคลนใน

โรงเรียนในพ้ืนที่

1,386,000.00 1,045,800.00 210,600.00 1,256,400.00 เน่ืองจากมีความจ าเป็นที่

จะตอ้งด าเนินการ แตต่ ัง้

งบประมาณไวไ้มเ่พียงพอ



วนัทีพ่มิพ์ : 16/1/2566  09:07:10

หน้า : 1/1

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

แผนงาน งาน

งบ/

เงนิดือน/

ค่า.../

รายจ่ายอืน่

ประเภทรายจ่าย
โครงการ/

รายการ

งบประมาณ

ทีอ่นุมตัติาม

ข้อบญัญตัิ

งบประมาณ

(คงเหลือ)ก่อนโอน

(+/-) จ านวน

เงนิทีโ่อน

งบประมาณ

หลงัโอน

ค าช้ีแจงการโอน

เงนิงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป งบด าเนินงาน รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรอง

และพธีิการ

60,000.00 56,900.00 12,020.00 44,880.00

แผนงาน

การศกึษา

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

งบด าเนินงาน รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการ

ปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย

อืน่ ๆ

โครงการสนบัสนุน

คา่ใชจ้า่ยในการ

บรหิารสถานศกึษา

262,200.00 198,780.00 12,020.00 210,800.00 เน่ืองจากมีความจ าเป็นที่

จะตอ้งด าเนินการ แตต่ ัง้

งบประมาณไวไ้มเ่พียงพอ

แผนงาน

การศกึษา

งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัการศกึษา

งบด าเนินงาน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัิ

ราชการอนัเป็นประโยชน์

แกอ่งค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00

แผนงาน

การศกึษา

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

งบด าเนินงาน รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการ

ปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย

อืน่ ๆ

โครงการสนบัสนุน

คา่ใชจ้า่ยในการ

บรหิารสถานศกึษา

262,200.00 229,800.00 50,000.00 279,800.00 เน่ืองจากมีความจ าเป็นที่

จะตอ้งด าเนินการ แตต่ ัง้

งบประมาณไวไ้มเ่พียงพอ

แผนงาน

สาธารณสขุ

งานบรหิาร

สาธารณสขุและ

งานสาธารณสขุอืน่

งบด าเนินงาน รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการ

ปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย

อืน่ ๆ

โครงการรณรงค์การ

คดัแยกขยะ

74,600.00 19,195.00 19,000.00 195.00

แผนงาน

การศกึษา

งานระดบักอ่นวยั

เรียนและ

ประถมศกึษา

งบด าเนินงาน รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการ

ปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจา่ยงบรายจา่ย

อืน่ ๆ

โครงการสนบัสนุน

คา่ใชจ้า่ยในการ

บรหิารสถานศกึษา

262,200.00 260,800.00 19,000.00 279,800.00 เน่ืองจากมีความจ าเป็นที่

จะตอ้งด าเนินการ แตต่ ัง้

งบประมาณไวไ้มเ่พียงพอ


