
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อนุมัติเม่ือวันที่  23  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                                                  องค์การบริหารส่วนต าบบบาานร่อม  อ าเภอ ท่าเรือ  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

โอนคร้ังที่ 10/2562 

 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หบังโอน 

เหตุผบ/ค าชี้แจง 
การโอนงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

10,000 10,000 10,000 - 0 โอนบด (ส านักปบัด)           
รายการ  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการเลือกต้ังของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม 

200,000 50,000 50,000 - 0 โอนบด (ส านักปบัด)           
รายการ  โครงการเลือกต้ังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

งบบุคลากร เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

เงินเพ่ิมต่างๆ ของ
พนักงาน 

ค่าเงินเพ่ิมต่างๆ ของ
พนักงาน 

31,800 31,800 30,000 - 1,800 โอนบด (กองคบัง)             
รายการ  ค่าเงินเพ่ิมต่างๆ ของ
พนักงาน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

190,380 190,380 90,000 + 280,380 ต้ังจ่ายไม่เพียงพอ (ส านักปบัด)             
รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อนุมัติเม่ือวันที่  23  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
                                                  องคก์ารบริหารส่วนต าบบบาานร่อม  อ าเภอ ท่าเรือ  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

โอนคร้ังที่ 10/2562 

 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หบังโอน 

เหตุผบ/ค าชี้แจง 
การโอนงบประมาณรายจ่าย 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

ค่าโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

20,000 20,000 20,000 - 0 โอนบด (ส านักปบัด)           
รายการ ค่าโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคม
สงเคราะห ์

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

37,410 37,410 20,000 + 57,410 ต้ังจ่ายไม่เพียงพอ (ส านักปบัด)             
รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
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1. หัวหนาาหน่วยงาน ส านักปลัด  เจาาของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม 
    เน่ืองจากต้ังงบประมาณที่ต้ังไวาไม่พอจ่าย จึงมีความจ าเป็นตาองโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนงบประมาณคร้ังน้ีเป็นอ านาจของคณะผูาบริหารทาองถ่ิน      
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดาวยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทาองถ่ิน พ.ศ. 2541 ที่แกาไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1 พ.ศ.2543 ขาอ 26 
 

              (ลงช่ือ)................................................................. 
                           (นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ) 
            ต าแหน่ง          หัวหน้าส านักปลัด 
                    วันที่....23...เดือน...กันยายน....พ.ศ... 2562...... 
 

  (ลงช่ือ).................................................................. 
                             (นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์) 
            ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
                    วันที่....23...เดือน...กันยายน....พ.ศ... 2562...... 
2. หัวหนาาหน่วยงานคบัง 
    ความเห็น.........มีงบประมาณตามเสนอ เห็นควรอนุมัติโอน............................................                                      (ลงชื่อ)..................................................................... 
    ............................................................................................................................. .............                                                           (นางวรนุช   เปรมใจ) 
    ............................................................................................................................. ............                                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                                                                                                วันที่....23...เดือน...กันยายน....พ.ศ... 2562...... 
3. เจาาหนาาที่งบประมาณ 
    ความเห็น....เห็นควรอนุมัติ..............................................................................................           (ลงชื่อ)...................................................................... 
    ................................................................................................................... .......................                          (นายสะอาด  บุญมี) 
    ............................................................................................................................. .............   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
                              วันที่....23...เดือน...กันยายน....พ.ศ... 2562...... 
4. การอนุมัติ 
    4.1 ผูาบริหารทาองถ่ิน 
    ความเห็น.....อนุมัติ...........................................................................................................    (ลงชื่อ)......................................................................... 
    ............................................................................................................................. .............                         (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
    ............................................................................................................................. .............        ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
    4.2 ผูาบริหารทาองถ่ินไดาอนุมัติแบาววันที่...23....เดือน...กันยายน...พ.ศ. 2562......           วันที่....23...เดือน...กันยายน....พ.ศ... 2562...... 
         ตามหนังสือ......................-.........................................(ถาามี)                  
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 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อนุมัติเม่ือวันที่  23  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

                                                  องค์การบริหารส่วนต าบบบาานร่อม  อ าเภอ ท่าเรือ  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
โอนคร้ังที่ 10/2562 

 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หบังโอน 

เหตุผบ/ค าชี้แจง 
การโอนงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน
บริหารงาน

ทัว่ไป 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

5,000 5,000 5,000 - 0 โอนบด (กองคบัง)             
รายการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

138,500 155,200 5,000 + 160,200 ต้ังจ่ายไม่เพียงพอ (กองคบัง)             
รายการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจ าปี) ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   
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1. หัวหนาาหน่วยงาน กองคลัง  เจาาของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม 
    เน่ืองจากต้ังงบประมาณที่ต้ังไวาไม่พอจ่าย จึงมีความจ าเป็นตาองโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนงบประมาณคร้ังน้ีเป็นอ านาจของคณะผูาบริหารทาองถ่ิน      
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดาวยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทาองถ่ิน พ.ศ. 2541 ที่แกาไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1 พ.ศ.2543 ขาอ 26 
 

(ลงช่ือ).................................................................... 
          (นางวรนุช   เปรมใจ) 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 

       วันที่....23...เดือน...กันยายน....พ.ศ... 2562...... 
 

              (ลงช่ือ)................................................................. 
                           (นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ) 
            ต าแหน่ง          หัวหน้าส านักปลัด 
                    วันที่....23...เดือน...กันยายน....พ.ศ... 2562...... 
 

  (ลงช่ือ).................................................................. 
                             (นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์) 
            ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
                    วันที่....23...เดือน...กันยายน....พ.ศ... 2562...... 
2. หัวหนาาหน่วยงานคบัง 
    ความเห็น.........มีงบประมาณตามเสนอ เห็นควรอนุมัติโอน............................................                                      (ลงช่ือ)..................................................................... 
    ............................................................................................................................. .............                                                           (นางวรนุช   เปรมใจ) 

    ............................................................................................................................. ............                                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                                                                                                วันที่....23...เดือน...กันยายน....พ.ศ... 2562...... 
3. เจาาหนาาที่งบประมาณ 
    ความเห็น....เห็นควรอนุมัติ..............................................................................................            (ลงชื่อ)...................................................................... 
    ..........................................................................................................................................                           (นายสะอาด  บุญมี) 
    ................................................................................................... .......................................   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
4. การอนุมัติ                  วันที่....23...เดือน...กันยายน....พ.ศ... 2562...... 
    4.1 ผูาบริหารทาองถ่ิน 
    ความเห็น.....อนุมัติ...........................................................................................................   (ลงชื่อ)......................................................................... 
    ................................................................................................... .......................................                         (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
   4.2 ผูาบริหารทาองถ่ินไดาอนุมัติแบาววันที่....23...เดือน...กันยายน....พ.ศ... 2562.......       ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                     
        ตามหนังสือ......................-.........................................(ถาามี)                                                           วันที่....23...เดือน...กันยายน....พ.ศ... 2562......  
 



          -6- 

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อนุมัติเม่ือวันที่  23  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

                                                  องค์การบริหารส่วนต าบบบาานร่อม  อ าเภอ ท่าเรือ  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
โอนคร้ังที่ 10/2562 

                     

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หบังโอน 

เหตุผบ/ค าชี้แจง 
การโอนงบประมาณรายจ่าย 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ 

รายจ่ายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ 

20,000 20,000 20,000 - 0 โอนบด (ส านักปบัด)           
รายการ  รายจ่ายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

221,000 51,200 20,000 - 31,200 โอนบด (ส านักปบัด)           
รายการ  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

20,000 20,000 20,000 - 0 โอนบด (ส านักปบัด)           
รายการ  ค่าบ ารงุรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 10,000 10,000 - 0 โอนบด (ส านักปบัด)           
รายการ  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องดับเพลิง ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000 20,000 - 0 โอนบด (ส านักปบัด)           
รายการ  ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อนุมัติเม่ือวันที่  23  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

                                                  องค์การบริหารส่วนต าบบบาานร่อม  อ าเภอ ท่าเรือ  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
โอนคร้ังที ่10/2562 

                     

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หบังโอน 

เหตุผบ/ค าชี้แจง 
การโอนงบประมาณรายจ่าย 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการป้องกัน
บรรเทาสาธารณะภัย
ต่างๆ 

20,000 20,000 10,000 - 10,000 โอนบด (ส านักปบัด)           
รายการ  โครงการป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยต่างๆ 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและ
ชุมชน 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

63,105 6,634 100,000 + 106,634 ต้ังจ่ายไม่เพียงพอ (กองช่าง)             
รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจ าปี)  ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
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บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อนุมัติเม่ือวันที่  23  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

                                                  องค์การบริหารส่วนต าบบบาานร่อม  อ าเภอ ท่าเรือ  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
โอนคร้ังที่ 10/2562 

                     

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หบังโอน 

เหตุผบ/ค าชี้แจง 
การโอนงบประมาณรายจ่าย 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

30,000 30,000 24,000 - 6,000 โอนบด (ส านักปบัด)           
รายการ  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและ
ชุมชน 

งบบุคลากร เงินเดือน
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

280,380 80 24,000 + 24,080 ต้ังจ่ายไม่เพียงพอ (กองช่าง)             
รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา และพนักงาน
จ้างตามภารกิจ (คนงานทั่วไป)  
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1. หัวหนาาหน่วยงาน กองช่าง  เจาาของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม 
    เน่ืองจากต้ังงบประมาณที่ต้ังไวาไม่พอจ่าย จึงมีความจ าเป็นตาองโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนงบประมาณคร้ังน้ีเป็นอ านาจของคณะผูาบริหารทาองถ่ิน      
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดาวยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทาองถ่ิน พ.ศ. 2541 ที่แกาไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 1 พ.ศ.2543 ขาอ 26 
 

(ลงช่ือ)................................................................. 
                                (นายสน่ัน  อู๋เจริญ) 
                   ต าแหน่ง  นายช่างโยธา อาวุโส รักษาราชการแทน 

        ผู้อ านวยการกองช่าง 
                    วันที่....23...เดือน...กันยายน.....พ.ศ... 2562...... 
 

              (ลงช่ือ)................................................................. 
                           (นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ) 
            ต าแหน่ง          หัวหน้าส านักปลัด 
                    วันที่....23...เดือน...กันยายน.....พ.ศ... 2562...... 
 

  (ลงช่ือ).................................................................. 
                             (นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์) 
            ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
                    วันที่....23...เดือน...กันยายน.....พ.ศ... 2562...... 
2. หัวหนาาหน่วยงานคบัง 
    ความเห็น.........มีงบประมาณตามเสนอ เห็นควรอนุมัติโอน............................................                                      (ลงชื่อ)..................................................................... 
    ............................................................................................................................. .............                                                           (นางวรนุช   เปรมใจ) 
    ............................................................................................................................. ............                                                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                                                                                                วันที่....23...เดือน...กันยายน.....พ.ศ... 2562...... 
3. เจาาหนาาที่งบประมาณ 
    ความเห็น....เห็นควรอนุมัติ..............................................................................................            (ลงชื่อ)...................................................................... 
    ..........................................................................................................................................                           (นายสะอาด  บุญมี) 
    .............................................................................................................. ............................   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
4. การอนุมัติ                  วันที่....23...เดือน...กันยายน.....พ.ศ... 2562......     

    4.1 ผูาบริหารทาองถ่ิน 
    ความเห็น.....อนุมัติ...........................................................................................................        (ลงชื่อ)......................................................................... 
    .................................................................................................... ......................................                         (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
    4.2 ผูาบริหารทาองถ่ินไดาอนุมัติแบาววันที่....23...เดือน...กันยายน.....พ.ศ... 2562......                       ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
         ตามหนงัสือ......................-.........................................(ถาามี)                                             วันที่....23...เดือน...กันยายน.....พ.ศ... 2562...... 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบบบาานร่อม 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

………………………………     
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 10/2562 ลงวันท่ี 23 กันยายน 2562 เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินการต่าง ๆ ไม่เพียงพอ จึงต้องโอน
งบประมาณดังกล่าว 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2543 ข้อ 26 ตามมติคณะผู้บริหาร ครั้ง ท่ี 13/2562 เมื่อวันท่ี               
23  กันยายน  2562  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 239,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

  ส านักปบัด 
โอนบด จ านวน 204,000 บาท     
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  รายการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ส านักปลัด จ านวน 
10,000 บาท 

2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหาร   
ส่วนต าบลบ้านร่อม  ส านักปลัด จ านวน 50,000 บาท 

3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน              
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ 
ค่าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักปลัด จ านวน 20,000 บาท 

4. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท  
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รายการ รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ส านักปลัด จ านวน 20,000 บาท 

5. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน              
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            
ส านักปลัด จ านวน 20,000 บาท 

6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน              
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน รายการ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ส านักปลัด จ านวน 20,000 บาท 

7. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน              
งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส านักปลัด จ านวน 10,000 บาท 

8. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน              
งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง รายการ ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ส านักปลัด จ านวน 20,000 บาท 

9. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย              
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
รายการ โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยต่างๆ  ส านักปลัด  จ านวน 10,000 บาท 

10. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย              
งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักปลัด  จ านวน 24,000 บาท 

        /กองคบัง............................. 
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กองคบัง 
โอนบด จ านวน 35,000 บาท   
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนกังาน  รายการ ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน กองคลัง จ านวน 30,000 บาท 
2.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน หมวด  ค่าตอบแทน 

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  รายการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  กองคลัง 
จ านวน  5,000 บาท 

  

ส านักปบัด 
โอนเพิ่ม จ านวน  110,000 บาท  
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักปลัด จ านวน 90,000 บาท 
                    2. แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักปลัด จ านวน 20,000 บาท 
 

กองคบัง 
โอนเพิ่ม จ านวน  5,000 บาท     
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภท  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองคลัง จ านวน 5,000  บาท 
 

กองช่าง 
โอนเพิ่ม จ านวน  124,000 บาท     
1. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวด 

ค่าตอบแทน ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการ ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองคลัง จ านวน 100,000  บาท 

2. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวด 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รายการ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กองช่าง จ านวน 24,000  บาท 
 

ระเบียบ/ขาอบังคับ 
 

  ระเบียบกะทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  และแก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 26,27 
 

  จึงประกาศ ให้ทราบ โดยท่ัวกัน 
 

                ประกาศ    ณ   วันท่ี   25  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

                                             (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
 
 



 
 

      บันทึกขาอความ 
ส่วนราชการ          ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                                                       .                      
ท่ี      อย 79301/                                                     วันที่           23  กันยายน  2562                  .                                
เร่ือง    ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ครั้งท่ี 10/2562                           .       
                

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบบบาานร่อม 
  

1. เร่ืองเดิม 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต้ังจ่ายไม่เพียงพอ  

จ านวน 5 รายการ ดังต่อไปนี้ 
1.1 ดาานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบด าเนินงาน  หมวด 

ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการ ค่าตอบแทน       
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักปลัด ต้ังจ่ายไม่เพียงพอ 
                    1.2 ดาานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
งบด าเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทน  ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักปลัด ต้ังจ่ายไม่เพียงพอ 

1.3 ดาานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน  หมวด 
ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการ ค่าตอบแทน      
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองคลัง ต้ังจ่ายไม่เพียงพอ 
                   1.4 ดาานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายการ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองช่าง ต้ังจ่ายไม่เพียงพอ 

1.5 ดาานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รายการ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง            
กองช่าง ต้ังจ่ายไม่เพียงพอ 
 

               2.  ขาอเท็จจริง 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 10/2562 เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ 

 โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 10/2562 ดังนี้ 
1.โอนบด  ส ำนักปลัด 

   1.1 ดาานบริหารงานท่ัวไป   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                  งานบริหารทั่วไป             งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน          
                 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

       รายการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
       งบประมาณต้ังไว้            10,000    บาท คงเหลือก่อนโอน       10,000      บาท 

         โอนลด                       10,000    บาท คงเหลือหลังโอน               0      บาท 
                             ค าช้ีแจง  1. โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 

            อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
   งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด เป็นเงิน 10,000 บาท 
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  1.2 ดาานบริหารงานท่ัวไป   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
       งานบริหารทั่วไป             งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย                            
       ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
       รายการ โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
       งบประมาณต้ังไว้             200,000 บาท คงเหลือก่อนโอน       50,000      บาท 

        โอนลด                          50,000 บาท คงเหลือหลังโอน               0      บาท 
                            ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 

         อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด เป็นเงิน 50,000 บาท 
 

 1.3  ดาานบริหารงานท่ัวไป    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย                            
       ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
       รายการ  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       งบประมาณต้ังไว้              20,000 บาท คงเหลือก่อนโอน       20,000      บาท 

        โอนลด                         20,000 บาท คงเหลือหลังโอน               0      บาท 
                            ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 

         อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร 
         ท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด เป็นเงิน 20,000 บาท 
 

  1.4 ดาานบริหารงานท่ัวไป    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
       งานบริหารทั่วไป     งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย                            
       ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
       รายการ   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
       งบประมาณต้ังไว้              20,000 บาท คงเหลือก่อนโอน       20,000      บาท 

        โอนลด                         20,000 บาท คงเหลือหลังโอน               0      บาท 
                            ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 

         อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร 
         ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท 
 

1.5  ดาานบริหารงานท่ัวไป     แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย                            
      ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
      รายการ   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
      งบประมาณต้ังไว้              221,000 บาท คงเหลือก่อนโอน        51,200      บาท 

       โอนลด                           20,000 บาท คงเหลือหลังโอน        31,200      บาท 
                           ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 

       อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร 
       ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท 

 
 
 
 

              /1.6  ดาานบริหารงานท่ัวไป……………………… 
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1.6  ดาานบริหารงานท่ัวไป     แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย                            
      ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
      รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
      งบประมาณต้ังไว้                20,000 บาท คงเหลือก่อนโอน        20,000      บาท 

       โอนลด                           20,000 บาท คงเหลือหลังโอน                0      บาท 
                           ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 

       อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร 
       ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท 

 

1.7  ดาานบริหารงานท่ัวไป     แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ                            
      ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
      รายการ   ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
      งบประมาณต้ังไว้                10,000 บาท คงเหลือก่อนโอน        10,000      บาท 

       โอนลด                           10,000 บาท คงเหลือหลังโอน                0      บาท 
                           ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 

       อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร 
       ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท 
 

1.8  ดาานบริหารงานท่ัวไป     แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ                            
      ประเภท  วัสดุเครื่องดับเพลิง 
      รายการ   ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 
      งบประมาณต้ังไว้                20,000 บาท คงเหลือก่อนโอน        20,000      บาท 

       โอนลด                            20,000 บาท คงเหลือหลังโอน                0      บาท 
                           ค าช้ีแจง    โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 

         อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร 
         ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท 
 

1.9  ดาานบริหารงานท่ัวไป     แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
      งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย                        
      ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
      รายการ   โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยต่างๆ  
      งบประมาณต้ังไว้                20,000 บาท คงเหลือก่อนโอน        20,000      บาท 

       โอนลด                           10,000 บาท คงเหลือหลังโอน        10,000       บาท 
                           ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 

        อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร 
        ท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท 
 
 
 
 
 

1.10 ดาานบริหารงานท่ัวไป………………………..... 
 



   - 4 - 
1.10  ดาานบริหารงานท่ัวไป     แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
        งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน                        
        ประเภท   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        รายการ   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        งบประมาณต้ังไว้               30,000 บาท คงเหลือก่อนโอน        30,000      บาท 

         โอนลด                           24,000 บาท คงเหลือหลังโอน          6,000      บาท 
                             ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
                                         พนักงานจ้าง กองช่าง  เป็นเงิน 24,000 บาท 

 

 2.โอนบด  กองคลัง 
    2.1 ดาานบริหารงานท่ัวไป   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                   งานบริหารงานคลัง            งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
                  ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 

        รายการ ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 
        งบประมาณต้ังไว้            31,800    บาท คงเหลือก่อนโอน       31,800      บาท 

         โอนลด                         30,000    บาท คงเหลือหลังโอน          1,800      บาท 
                             ค าช้ีแจง  1. โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 

            อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักปลัด เป็นเงิน 30,000 บาท 

  2.2 ดาานบริหารงานท่ัวไป   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                  งานบริหารงานคลัง            งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 
                 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

       รายการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
       งบประมาณต้ังไว้              5,000    บาท คงเหลือก่อนโอน        5,000      บาท 

        โอนลด                           5,000    บาท คงเหลือหลังโอน               0       บาท 
                            ค าช้ีแจง  1. โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 

            อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
            งานบริหารงานคลัง กองคลัง เป็นเงิน 5,000 บาท 
 

1.โอนเพิ่ม  ส ำนักปลัด 
   1.1 ดาานบริหารงานท่ัวไป   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                  งานบริหารทั่วไป    งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          
รายการ  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           

       งบประมาณต้ังไว้        190,380   บาท คงเหลือก่อนโอน    190,380       บาท 
        โอนเพิ่ม                   90,000   บาท คงเหลือหลังโอน     280,380       บาท 
                 (เนื่องจากงบประมาณต้ังจ่ายไม่เพียงพอ)                                 

  1.2 ดาานบริการชุมชนและสังคม   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 

ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          
รายการ  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           

       งบประมาณต้ังไว้          37,410   บาท คงเหลือก่อนโอน     37,410       บาท 
        โอนเพิ่ม                    20,000   บาท คงเหลือหลังโอน      57,410       บาท 
                 (เนื่องจากงบประมาณต้ังจ่ายไม่เพียงพอ) 

     2.โอนเพิ่ม  กองคลัง........................ 
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2.โอนเพิ่ม  กองคลัง 
   2.1 ดาานบริหารงานท่ัวไป   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                  งานบริหารงานคลัง    งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 
                 ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่                           

                           รายการ  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           
       งบประมาณต้ังไว้        138,500   บาท คงเหลือก่อนโอน    155,200      บาท 

        โอนเพิ่ม                     5,000   บาท คงเหลือหลังโอน     160,200     บาท 
                 (เนื่องจากงบประมาณต้ังจ่ายไม่เพียงพอ) 
 

 3.โอนเพิ่ม  กองช่ำง 
   3.1 ดาานบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน 
                  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 
                 ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่                           

                           รายการ  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           
       งบประมาณต้ังไว้        63,105   บาท คงเหลือก่อนโอน      6,634       บาท             
       โอนเพิ่ม                 100,000   บาท คงเหลือหลังโอน    106,634      บาท 

                  (เนื่องจากงบประมาณต้ังจ่ายไม่เพียงพอ) 
3.2   ดาานบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน 

                  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
                 ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                           

                           รายการ  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                           
       งบประมาณต้ังไว้       280,380   บาท คงเหลือก่อนโอน           80       บาท             
       โอนเพิ่ม                   24,000   บาท คงเหลือหลังโอน      24,080       บาท 

                  (เนื่องจากงบประมาณต้ังจ่ายไม่เพียงพอ) 
  

3.ระเบียบแบะหนังสือสั่งการที่เกี่ยวขาอง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  

2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 26   ก าหนด “ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี         เป็น
อ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น” 
 

  4. ความเห็นแบะขาอเสนอแนะ 
  เพื่อให้การด าเนินการในกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ ในข้อ 3 เห็นควร
โอนงบประมาณดังกล่าว 
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

             (นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์) 
                   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 

ความเห็นปลัด อบต.        ความเห็นผู้บริหาร 
.....เห็นควรพิจารณา........................    .......อนุมัติ....................................... 
 
 

           (นายสะอาด  บุญมี)                                         (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 



 
 

การประชุมคณะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบบบาานร่อม 
 คร้ังที่   13/2562  วันที่  23  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

ณ หาองประชุมองค์การบริหารส่วนต าบบบาานร่อม 
ประชุมเวบา  10.00  น. 

 

ผูาเขาาประชุม 
 
บ าดับ ชื่อ-สกุบ ต าแหน่ง บายมือชื่อ 

 
1. นายสัมภาษ  อยู่พร้อม นายก อบต.บ้านร่อม 

 
 

2. นายเฉลิมพร  อนุโชติ รอง นายก อบต. 
 

 

3. นายวิโรจน์  เอ้งฉ้วน รอง นายก อบต. 
 

 

4. นายประเสริฐ  พุ่มวันเพ็ญ เลขานุการ นายก อบต. 
 

 

 

ผูาเขาาร่วมประชุม 
 
บ าดับ ชื่อ-สกุบ ต าแหน่ง บายมือชื่อ 

 
1. นายสะอาด  บุญมี 

 
ปลัด อบต.บ้านร่อม  

2. 
 

นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์ รองปลัด อบต.บ้านร่อม  

3. 
 

นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลัด  
 

 

4. นายสนั่น  อู๋เจริญ 
 

นายช่างโยธา อาวุโส รักษาการ
แทน ผู้อ านวยการช่าง 

 

5. 
 

นางวรนุช  เปรมใจ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบบบาานร่อม 

 คร้ังที่   13/2562 
 วันที่  23 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 

ประชุมเวบา  10.00  น. 
ณ หาองประชุมองค์การบริหารส่วนต าบบบาานร่อม 

 

ผูามาประชุม 
            1.นายสัมภาษ   อยู่พร้อม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล         ประธานกรรมการฯ 
            2.นายเฉลิมพร  อนุโชติ            รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                  กรรมการ  
            3.นายวิโรจน์  เอ้งฉ้วน             รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                  กรรมการ  
            4 .นายประเสริฐ  พุ่มวันเพ็ญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล          กรรมการ/เลขานุการ 
ผูาเขาาร่วมประชุม 

1. นายสะอาด  บุญมี   ปลัด อบต.บ้านร่อม         กรรมการ 
2. นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์      รองปลัด อบต.บ้านร่อม         กรรมการ 
3. นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ           หัวหน้าส านักงานปลัด                      กรรมการ 
4. นายสนั่น  อู๋เจริญ                        นายช่างโยธา อาวุโส                        กรรมการ 

                                             รักษาการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. นางวรนุช  เปรมใจ                      ผู้อ านวยการกองคลัง         กรรมการ 

 

เมื่อคณะผู้บริหารเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นายสัมภาษ  อยู่พร้อม  นายกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ้านร่อม เป็นประธานท่ีประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/2562 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม  2562  
มติท่ีประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
3.1.1เรื่องพิจารณาอนุมัติบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
ครั้งท่ี 10/2562  (ส านักปลัด) 

ประธานฯ  ขอเชิญปลัด อบต.  ช้ีแจงรายละเอียด 
ปบัด อบต.ฯ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ได้ต้ังงบประมาณ 

บางรายการไว้ไม่เพียงพอ  และต้องโอนงบประมาณมาเพิ่มเติมเสนอท่ีประชุมคณะผู้บริหารขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  หมวด   4  ข้อ  26  รายละเอียดดังนี้ 

          1.โอนบด  ส ำนักปลัด 
             1.1 ดาานบริหารงานท่ัวไป   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                            งานบริหารทั่วไป             งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน          
                           ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

                 รายการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
                 งบประมาณต้ังไว้            10,000    บาท คงเหลือก่อนโอน       10,000      บาท 

                    โอนลด                         10,000    บาท คงเหลือหลังโอน                0      บาท 
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   ปบัด อบต.ฯ                 ค าช้ีแจง  1. โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ 
                                                     ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แผนงานบริหารงาน 
                                                     ท่ัวไป งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด เป็นเงิน 10,000 บาท 

            1.2 ดาานบริหารงานท่ัวไป    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
               งานบริหารทั่วไป     งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย                            
               ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
               รายการ โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
                งบประมาณต้ังไว้             200,000 บาท คงเหลือก่อนโอน       50,000      บาท 

                 โอนลด                           50,000 บาท คงเหลือหลังโอน                0      บาท 
                                     ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ 
                                              ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานบริหารงาน 
                                              ท่ัวไป งานบริหารทั่วไป ส านักปลัด เป็นเงิน 50,000 บาท 

          1.3 ดาานบริหารงานท่ัวไป                      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย                            
               ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
               รายการ  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                งบประมาณต้ังไว้              20,000 บาท คงเหลือก่อนโอน       20,000      บาท 

                 โอนลด                           20,000 บาท คงเหลือหลังโอน                0      บาท 
                                     ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ 
                                                 ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานสังคม 
                                                 สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด เป็นเงิน  
                                                   20,000 บาท 

          1.4 ดาานบริหารงานท่ัวไป                    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                งานบริหารทั่วไป           งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย                            
               ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
                รายการ   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
                งบประมาณต้ังไว้              20,000 บาท คงเหลือก่อนโอน       20,000      บาท 

                 โอนลด                           20,000 บาท  คงเหลือหลังโอน               0       บาท 
                                     ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
                                                 ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงาน 
                                                  เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง  
                                                  เป็นเงิน 20,000 บาท 

 

         1.5  ดาานบริหารงานท่ัวไป                             แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
               งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  งบด าเนินงาน   
               หมวดค่าใช้สอย                            
               ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
               รายการ   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
                งบประมาณต้ังไว้              221,000 บาท  คงเหลือก่อนโอน       51,200      บาท 

                 โอนลด                           20,000 บาท  คงเหลือหลังโอน        31,200      บาท 
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ปบัด อบต.ฯ       ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
                                                ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงาน 

       เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง  เป็นเงิน  
       20,000 บาท 

         1.6  ดาานบริหารงานท่ัวไป                         แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
               งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย                            
               ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
                รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
                งบประมาณต้ังไว้              20,000 บาท  คงเหลือก่อนโอน        20,000      บาท 

                 โอนลด                          20,000 บาท        คงเหลือหลังโอน                0      บาท 
                                     ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
                                                 ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                                 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
                                                 กองช่าง  เป็นเงิน 20,000 บาท 

         1.7  ดาานบริหารงานท่ัวไป                               แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
               งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน     งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ                            
                ประเภท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
                รายการ   ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
                 งบประมาณต้ังไว้           10,000 บาท        คงเหลือก่อนโอน        10,000      บาท 

                  โอนลด                       10,000 บาท        คงเหลือหลังโอน                0      บาท 
                                      ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
                                                  ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
                                                  กองช่าง  เป็นเงิน 10,000 บาท 

          1.8  ดาานบริหารงานท่ัวไป            แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
                งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ                            
                 ประเภท  วัสดุเครื่องดับเพลิง 
                 รายการ   ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง 
                 งบประมาณต้ังไว้              20,000 บาท      คงเหลือก่อนโอน        20,000      บาท 

                  โอนลด                          20,000 บาท คงเหลือหลังโอน               0       บาท 
                                      ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ 
                                              ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานเคหะ 
                                              และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง  
                                              เป็นเงิน 20,000 บาท 

         1.9  ดาานบริหารงานท่ัวไป                      แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
               งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย            งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย                        
                ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                รายการ   โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยต่างๆ  
                 งบประมาณต้ังไว้               20,000 บาท คงเหลือก่อนโอน        20,000      บาท 

                  โอนลด                           10,000 บาท คงเหลือหลังโอน        10,000       บาท 
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ปบัด อบต.ฯ                         ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ 
                                                    ราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานเคหะ 
                                                    และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน กองช่าง 
                                                    เป็นเงนิ 10,000 บาท  

1.10  ดาานบริหารงานท่ัวไป    แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
                  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน                        
                  ประเภท   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  รายการ   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   งบประมาณต้ังไว้               30,000 บาท คงเหลือก่อนโอน        30,000      บาท 

                    โอนลด                           24,000 บาท คงเหลือหลังโอน          6,000      บาท 
                                        ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน 
                                                พนักงานจ้าง  กองช่าง เป็นเงิน 24,000 บาท 
 

              2. โอนบด  กองคลัง 
             2.1 ดาานบริหารงานท่ัวไป                 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                            งานบริหารงานคลัง            งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
                           ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 

                 รายการ ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน 
                   งบประมาณต้ังไว้      31,800   บาท คงเหลือก่อนโอน   31,800 บาท 

                    โอนลด                  30,000   บาท          คงเหลือหลังโอน     1,800 บาท 
                                        ค าช้ีแจง  1. โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็น 
                                                       ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
                                                       ส่วนท้องถิ่น แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารทัว่ไป ส านักปลัด เป็นเงิน  
                                                       30,000 บาท 

             2.2 ดาานบริหารงานท่ัวไป   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                              งานบริหารงานคลัง   งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 
                             ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

                  รายการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
                    งบประมาณต้ังไว้     5,000   บาท            คงเหลือก่อนโอน  5,000  บาท 

                     โอนลด                 5,000   บาท            คงเหลือหลังโอน        0  บาท 
                                         ค าช้ีแจง  1. โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าตอบแทน  เพื่อจ่ายเป็น 
                                                        ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
                                                        ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง    
                                                        กองคลัง เป็นเงิน 5,000 บาท 

 

                1.โอนเพิ่ม  ส ำนักปลัด 
               1.1 ดาานบริหารงานท่ัวไป   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                              งานบริหารทั่วไป    งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 

            ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
                                                   ส่วนท้องถิ่น                           
                                       รายการ   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 

 ส่วนท้องถิ่น       
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ปบัด อบต.ฯ                          งบประมาณต้ังไว้     190,380  บาท คงเหลือก่อนโอน   190,380  บาท 
                      โอนเพิ่ม                 90,000  บาท คงเหลือหลังโอน   280,380  บาท 
                               (เนื่องจากงบประมาณต้ังจ่ายไม่เพียงพอ)                                 

               1.2 ดาานบริการชุมชนและสังคม      แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                               งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 

                                        ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น                          

                                          รายการ  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง            
  ส่วนท้องถิ่น                  

                                  งบประมาณต้ังไว้        37,410   บาท    คงเหลือก่อนโอน  37,410      บาท 
                      โอนเพิ่ม                  20,000   บาท    คงเหลือหลังโอน   57,410      บาท 
                               (เนื่องจากงบประมาณต้ังจ่ายไม่เพียงพอ) 

 

                2.โอนเพิ่ม  กองคลัง 
               2.1 ดาานบริหารงานท่ัวไป                    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                               งานบริหารงานคลัง                         งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน 
                              ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
                                         ส่วนท้องถิ่น                           

                                        รายการ  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
                                                     ส่วนท้องถิ่น                           

                    งบประมาณต้ังไว้     138,500   บาท     คงเหลือก่อนโอน  155,200  บาท 
                     โอนเพิ่ม                   5,000   บาท     คงเหลือหลังโอน  160,200  บาท 
                              (เนื่องจากงบประมาณต้ังจ่ายไม่เพียงพอ) 
 

               3.โอนเพิ่ม  กองช่ำง 
                3.1 ดาานบริการชุมชนและสังคม           แผนงานเคหะและชุมชน 
                              งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบด าเนินงาน   หมวดค่าตอบแทน 
                             ประเภท  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
                                           ส่วนท้องถิ่น                           

                                        รายการ   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
                                                       ส่วนท้องถิ่น                           

                    งบประมาณต้ังไว้      63,105   บาท        คงเหลือก่อนโอน       6,634  บาท               
                    โอนเพิ่ม               100,000   บาท        คงเหลือหลังโอน    106,634  บาท 

                              (เนื่องจากงบประมาณต้ังจ่ายไม่เพียงพอ) 
                                   3.2 ดาานบริการชุมชนและสังคม            แผนงานเคหะและชุมชน 

                              งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
                            ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                           

                                       รายการ  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                           
                   งบประมาณต้ังไว้      280,380   บาท  คงเหลือก่อนโอน           80  บาท                            
                   โอนเพิ่ม                  24,000   บาท  คงเหลือหลังโอน      24,080  บาท 

                             (เนื่องจากงบประมาณต้ังจ่ายไม่เพียงพอ) 
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ประธานฯ                           ตามท่ีปลัด อบต.  ได้ช้ีแจงแล้วนั้น  มีท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอให้ลงมติ 
 

มติที่ประชุม                        เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 10/2562 
  

ระเบียบวาระที่ 4                  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
                               

         -ไม่ม-ี 

 
 

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 

    ลงช่ือ                                ผู้จดบันทึก 
       (นายประเสริฐ  พุ่มวันเพ็ญ) 
            ต าแหน่ง  เลขานุการนายก อบต.บ้านร่อม 
 
              

ลงช่ือ                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
                 ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


