
  

 

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

อนุมัติสภาฯ เมื่อวันที ่  3   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอ ท่าเรือ  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
โอนสภาฯครั้งที ่1/2561 

 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ 

งบประมา
ณอนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณี 
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับ
รับรองและพิธีการ 

 30,000 30,000 18,500 - 11,500 

                                                                                                                                                                        

โอนลด (ส านกัปลัด)                
รายการ  รายจ่ายเกี่ยวกับรับรอง     
และพิธีการ 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชนนิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบา้นนายขจร 
อาจหาญ หมู่ที่ 1       
ต.บ้านร่อม 

0 0 3,200 + 3,200 ต้ังจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบหรือควบคุม
งานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก บริเวณบ้านนายขจร    
อาจหาญ  หมู่ที่ 1 ต.บ้านร่อม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร เททับยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีตปดิทับ 
บริเวณทางเข้าอาคาร
ส านักงาน อบต.หมู่ที่ 2 
ต.บ้านร่อม 

0 0 1,500 + 1,500 ต้ังจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) 

เพื่อจ่ายโครงการปรับปรุงผิวจราจรเท
ทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีปิดทบั
บริเวณทางเข้าอาคารส านักงาน อบต.
หมู่ที่ 2 ต.บ้านร่อม 
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

อนุมัติสภาฯ เม่ือวันที่   3   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอ ท่าเรือ  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
โอนสภาฯครั้งที ่1/2561 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณี 
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุง
พื้นผิวถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็กโดยการปู
ยางแอสฟัลติกคอนก
รีตปิดทับบริเวณหน้า
บ้านนายด าเนิน ภมร 
ถึงหน้าบ้านนางวัน
เพ็ญ ยุกิจภตูิ หมู่ที่ 5 
ต.บ้านร่อม 

0 0 4,800 + 4,800 ต้ังจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) 

เพื่อจ่ายค่าออกแบบหรือควบคมุงาน
โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลตกิ  
คอนกรีต ปิดทับบรเิวณหนา้บ้านนาย
ด าเนิน ภมร  ถึงบ้านนางวันเพ็ญ ยุกิจ
ภูติ .หมู่ที่ 5 ต.บ้านร่อม 

 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า ค.ส.ล.และบ่อพัก 
จากบ้านนายประสงค์
ถึงบ้านนายพนม  พุ่ม
วันเพ็ญ  หมู่ที่ 6       
ต.บ้านร่อม 

0 0 4,500 + 4,500 ต้ังจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล.และบ่อพัก จากบ้าน
นายประสงค์ถึงบ้านนายพนม  พุ่มวัน
เพ็ญ  หมู่ท่ี 6 ต.บ้านร่อม 
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

อนุมัติสภาฯ เมื่อวันที ่  3   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอ ท่าเรือ  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
โอนสภาฯครั้งที ่1/2561 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
กรณี 

มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
แผนงานเคหะ

และชุมชน 
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุง
พื้นผิวถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กโดยการปู
ยางแอสฟัลก์ติกคอนก
รีตปิดทับบริเวณหน้า
บ้านนายทองมากถึง
โรงยาม หมู่ที่ 4       
ต.บ้านร่อม 

0 0 4,500 + 4,500 ต้ังจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) 

โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปู
ยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีตปิดทับ
บริเวณหน้าบ้านนายทองมากถึง
โรงยาม หมู่ที่ 4 ต.บ้านร่อม 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งบด าเนินงาน ค่าวัสด ุ วัสดุอื่น ค่าวัสดุอื่น 20,000 20,000 11,500 - 8,500 โอนลด (ส านกัปลัด)                
รายการ  วัสดุอื่น 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบา้นนางอมรา
ม่วงศรี  หมู่ที่ 2       
ต.บ้านร่อม 

0 0 2,500 + 2,500 ต้ังจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณบ้านนางอมรา
ม่วงศรี  หมู่ที่ 2 ต.บ้านร่อม 
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

อนุมัติสภาฯ เมื่อวันที ่  3   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอ ท่าเรือ  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
โอนสภาฯครั้งที ่1/2561 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
กรณี 

มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
แผนงานเคหะ

และชุมชน 
งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ตรงข้ามบ้านนาย
สยาม แจม่จ ารสั  ถึง
บ้านนายฉลอง โมรา
วงษ์ หมู่ที่8 ต.      
บ้านร่อม 

0 0 3,000 + 3,000 ต้ังจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กตรงข้ามบ้านนาย
สยาม แจม่จ ารสั  ถึงบ้านนาย
ฉลอง โมราวงษ์ หมู่ที่8           
ต.บ้านร่อม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหน้าบ้านนาง
ร าพึง พุทธศรีระ ถึง
บ้านนายประสาน  
หมู่ที่ 4 ต.บ้านร่อม 

0 0 3,500 + 3,500 ต้ังจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณหน้าบา้นนาง
ร าพึง พุทธศรีระ ถึงบ้านนาย
ประสาน  หมู่ที่ 4 ต.บ้านร่อม 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุง
พื้นผิวถนน โดยการปู
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตปิดทับ หมู่ที่ 
4 ต.บ้านร่อม 

0 0 2,500 + 2,500 ต้ังจ่ายรายการใหม่ (กองช่าง) 

โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนน 
โดยการปูลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีตปิดทับ หมู่ที่ 4 ต.บ้าน
ร่อม 
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1. หัวหน้าหน่วยงาน  ส านักปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพ่ิม 
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    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 1 พ.ศ.2543 ข้อ 27 
 
             

                              (ลงชื่อ).....นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ........... 
                                            (นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ) 
                                    ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักปลัด 
                                      วันที.่....3....เดือน..สิงหาคม.....พ.ศ. 2561.... 
 

                  (ลงชื่อ)...นางสาวกาญจนา วฒันะจิตพงศ์........ 
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2. เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
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3. หัวหน้าหน่วยงานคลัง 
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    ..........................................................................................................................................                      (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม)           

    .........................................................................................................................................             ต าแหน่ง นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านร่อม                    
    4.2 สภาท้องถิ่นได้อนุมัติในการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  คร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันที.่3...เดือน..สิงหาคม...พ.ศ. 2561  .  .              วันที.่....3....เดือน..สิงหาคม.....พ.ศ. 2561.... 
    หรือผู้มีอ านาจได้อนุมัติแล้ววันที่.......เดือน.............................................พ.ศ................           
    ตามหนังสือ......................-.........................................(ถ้ามี)                                    



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
เร่ือง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

………………………………     
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินการต่าง ๆ ไม่เพียงพอ จึงต้องโอนงบประมาณดังกล่าว 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2543 ข้อ 27 ตามมตสิภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม       
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ส านักปลัด 
 

โอนลด จ านวน 30,000 บาท   
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน รายการ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ส านักปลัด จ านวน 50,000 บาท 
 

ส านักปลัด 
 

โอนเพิ่ม จ านวน 50,000 บาท   
1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                   

หมวดงบลงทุน ประเภท ค่าครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  ส านักปลัด จ านวน  50,000  บาท 
 

  ระเบียบ/ข้อบังคับ 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 และข้อ 32 
  

  จึงประกาศ ให้ทราบ โดยทั่วกัน 
 
                ประกาศ    ณ   วันที่ 23  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
                                            (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  
 
 
 
 


