บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อนุมัติเมื่อวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอ ท่าเรือ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
โอนสภาฯครั้งที่ 1/2560
แผนงาน

งาน

งบ

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

งาน
บริหารงาน
ทั่วไป

งบบุคลากร

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

งบลงทุน

หมวด
ประเภทรายจ่าย
รายจ่าย
เงินเดือน เงินเดือนพนักงาน
(ฝ่ายประจา)
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์เครื่องดับเพลิง

โครงการ/
รายการ

งบประมาณ
อนุมัติ
2,061,900

ป้องกันและ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่เกิด
ภัย

0

งบประมาณ (+/-) จานวน งบประมาณ คาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณี
ก่อนโอน
เงินที่โอน
หลังโอน
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
870,780
50,000 - 820,780 โอนลด (สานักปลัด)
รายการ เงินเดือนพนักงาน
0

50,000 +

50,000

โอนเพิ่ม (สานักปลัด)
1. เพื่อจัดซื้อสายดับเพลิงพร้อมหัว
ทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20
เมตร จานวน 2 เส้นๆ ละ 12,000
บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาท ให้ใช้
งานได้สะดวกและเข้าถึงประชาชนที่
เกิดภัย ได้สะดวกและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
2. เพื่อจัดซื้อหัวฉีดน้า สามารถปรับ
ปริมาณน้าได้ 4 ระดับ หัวฉีดน้า
สามารถปรับเป็นแบบ ลาตรง กึ่งลา
กึ่งฝอย และแบบม่านน้า จานวน 1
ชุด ๆ ละ 26,000 บาท เพื่อให้สะดวก
และรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือ
ประชาชนเวลาเกิดภัย
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

-21. หัวหน้าหน่วยงาน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย จึงมีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นอานาจของสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1 พ.ศ.2543 ข้อ 27

(ลงชื่อ)......นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ............
(นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด
วันที.่ ....24....เดือน..เมษายน.....พ.ศ. 2560....

(ลงชื่อ)..นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์........
(นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์)
ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
วันที.่ ....24....เดือน....เมษายน.....พ.ศ. 2560....
2. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น....เห็นควรอนุมัติ...............................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

(ลงชื่อ)................นายสะอาด บุญมี...............

(นายสะอาด บุญมี)
ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
วันที.่ ....24....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ. 2560....

3. หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ความเห็น......มีงบประมาณตามเสนอ เห็นควรอนุมัติโอน............................................
..........................................................................................................................................

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

(ลงชื่อ).............นางวรนุช เปรมใจ.................

(นางวรนุช เปรมใจ)
ตาแหน่ง
หัวหน้าส่วนการคลัง

4. การอนุมัติ
วันที.่ ....24....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ. 2560....
4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น
ความเห็น.....เห็นควรนาเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ..........................................
(ลงชื่อ)...........นายสัมภาษ อยู่พร้อม.............
..........................................................................................................................................
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
.........................................................................................................................................
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
4.2 สภาท้องถิ่นได้อนุมัติในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที.่ .29...เดือน...เมษายน...พ.ศ. 2560 . .
วันที.่ ....29....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ. 2560....
หรือผู้มีอานาจได้อนุมัติแล้ววันที่.......เดือน.............................................พ.ศ................
ตามหนังสือ......................-.........................................(ถ้ามี)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
………………………………

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม มีความจาเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เนื่องจากงบประมาณในการดาเนินการต่าง ๆ ไม่เพียงพอ จึงต้องโอนงบประมาณ
ดังกล่าว
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2543 ข้อ 27 ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
คณะผู้ บ ริ ห าร ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่ 29 เมษายน 2560 รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 50,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
สานักปลัด
โอนลด จานวน 50,000 บาท
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ประเภท เงินเดือนพนักงาน รายการ เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล สานักปลัด จานวน 50,000 บาท
สานักปลัด
โอนเพิ่ม จานวน 50,000 บาท
1.แผนงานสร้ า งความเข้ม แข็ง ของชุ มชน งานบริห ารทั่ ว ไปเกี่ย วกับ สร้า งความเข้ มแข็ ง
ของชุ ม ชน หมวดงบลงทุ น
ประเภท ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ รายการ ครุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดั บ เพลิ ง ส านั ก ปลั ด
จานวน 50,000 บาท
ระเบียบ/ข้อบังคับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 และข้อ 32
จึงประกาศ ให้ทราบ โดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
นายสัมภาษ อยู่พร้อม
(นายสัมภาษ อยู่พร้อม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม

