
                ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
                 เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

………………………………     
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ครั้งท่ี 3/2563  ลงวันท่ี 14 มกราคม  2563  เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินการต่าง ๆ   
ไม่เพียงพอ จึงต้องโอนงบประมาณดังกล่าว 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2543 ข้อ 26 ตามมติคณะผู้บริหาร ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี        
14 มกราคม 2563  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 560,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  ส านักปลัด 
โอนลด จ านวน    90,000 บาท     
1.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน            

(ฝ่ายประจ า) ประเภท  เงินเดือนพนักงาน รายการ เงินเดือนพนักงาน  ส านักปลัด จ านวน 90,000 บาท 

  กองคลัง 
โอนลด จ านวน  230,000 บาท     
1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน รายการ เงินเดือนพนักงาน  กองคลัง จ านวน 100,000 บาท 
2.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน รายการ ค่าเช่าบ้าน  กองคลัง จ านวน 30,000 บาท 
3.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  กองคลัง จ านวน 50,000 บาท 
4.แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดท าแผนท่ีภาษและทะเบียนทรัพย์สิน  กองคลัง จ านวน 50,000 บาท 

กองช่าง 
โอนลด จ านวน  240,000 บาท     
1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินเดือนพนักงาน  รายการ เงินเดือนพนักงาน กองช่าง  200,000 บาท 
2.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง  รายการ เงินประจ าต าแหน่ง กองช่าง  40,000 บาท 

กองช่าง 
โอนเพิ่ม จ านวน  560,000 บาท     
1.แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบด าเนินงาน หมวดสาธารณูปโภค ประเภท  

ค่าไฟฟ้า  รายการ ค่าไฟฟ้าอาคารโรงสูบน้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม กองช่าง  560,000 บาท 
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  ระเบียบ/ข้อบังคับ 
 

  ระเบียบกะทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2543 ข้อ 26,27 
 

  จึงประกาศ ให้ทราบ โดยท่ัวกัน 
 
                ประกาศ    ณ   วันท่ี   17  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 
                                             (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ          ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                                                       .                      
ท่ี      อย 79301/                                                     วันที่            14 มกราคม  2563                  .                                 
เร่ือง    ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งท่ี 3/2563                .          .                      

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
  

1. เร่ืองเดิม 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต้ังจ่ายเป็น 

รายการใหม ่จ านวน 1 รายการ ดังต่อไปนี้ 
1 ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา งบด าเนินงาน  หมวด  

ค่าสาธารณูปโภค  ประเภท ค่าไฟฟ้า  รายการ  ค่าไฟฟ้าอาคารโรงสูบน้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ี
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.บ้านร่อม  กองช่าง    
 

     2.  ข้อเท็จจริง 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งท่ี 3/2563 เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ 

 โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งท่ี 3/2563  ดังนี้ 
 

 1.โอนลด  ส ำนักปลัด 
              1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา 
                             งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   
                            ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

                  รายการ เงินเดือนพนักงาน 
                   งบประมาณต้ังไว้            238,800   บาท คงเหลือก่อนโอน       95,880  บาท 

                    โอนลด                         90,000   บาท คงเหลือหลังโอน         5,880  บาท 
        ค าช้ีแจง   โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้าอาคารโรงสูบ 
                     น้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ                     
                     ของ อบต.บ้านร่อม กองช่าง จ านวนเงิน 90,000 บาท 

  

2.โอนลด  กองคลัง 
              2.1 ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                             งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   
                            ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

                  รายการ เงินเดือนพนักงาน 
                   งบประมาณต้ังไว้           1,149,840   บาท คงเหลือก่อนโอน      935,610  บาท 

                    โอนลด                         100,000   บาท คงเหลือหลังโอน      835,610  บาท 
        ค าช้ีแจง   โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้าอาคารโรงสูบ 
                     น้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ                     
                     ของ อบต.บ้านร่อม กองช่าง จ านวนเงิน 100,000 บาท 
   2.2 ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

                             งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน   
                            ประเภท ค่าเช่าบ้าน 

                  รายการ ค่าเช่าบ้าน 
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        งบประมาณต้ังไว้               36,000   บาท คงเหลือก่อนโอน       31,000  บาท 
                    โอนลด                          30,000   บาท คงเหลือหลังโอน         1,000  บาท 

        ค าช้ีแจง   โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้าอาคารโรงสูบ 
                     น้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ                     
                     ของ อบต.บ้านร่อม กองช่าง จ านวนเงิน 30,000 บาท 

   2.3 ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                             งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
                            ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

                  รายการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
        งบประมาณต้ังไว้             212,600   บาท คงเหลือก่อนโอน       187,700  บาท 

                    โอนลด                          50,000   บาท คงเหลือหลังโอน       137,700  บาท 
        ค าช้ีแจง   โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้าอาคารโรงสูบ 
                     น้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ                     
                     ของ อบต.บ้านร่อม กองช่าง จ านวนเงิน 50,000 บาท 
   2.4 ด้านบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

                             งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
                            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ
                            รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

                   งบประมาณต้ังไว้             100,000   บาท คงเหลือก่อนโอน       100,000  บาท 
                    โอนลด                          50,000   บาท คงเหลือหลังโอน         50,000  บาท 

        ค าช้ีแจง   โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้าอาคารโรงสูบ 
                     น้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ                     
                     ของ อบต.บ้านร่อม กองช่าง จ านวนเงิน 50,000 บาท 
 

                    3.โอนลด   กองช่ำง 
             3.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม          แผนงานเคหะและชุมชน 

                    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า 
                    ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

                               รายการ  เงินเดือนพนักงาน 
                                        งบประมาณต้ังไว้      1,024,800    บาท  คงเหลือก่อนโอน     870,000   บาท 

         โอนลด                    200,000  บาท  คงเหลือหลังโอน     670,000   บาท 
         ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้าอาคารโรงสูบ 
                     น้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ                     
                     ของ อบต.บ้านร่อม กองช่าง จ านวนเงิน 200,000 บาท 

    3.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม          แผนงานเคหะและชุมชน 
                    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า 
                    ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 

                               รายการ  เงินประจ าต าแหน่ง 
                                        งบประมาณต้ังไว้          42,000    บาท  คงเหลือก่อนโอน      42,000   บาท 

         โอนลด                     40,000 บาท  คงเหลือหลังโอน        2,000   บาท 
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         ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้าอาคารโรงสูบ 
                     น้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ                     
                     ของ อบต.บ้านร่อม กองช่าง จ านวนเงิน 40,000 บาท 
 

                    1.โอนเพิ่ม    กองช่ำง 
             1.1 ด้านการเศรษฐกิจ     แผนงานการพาณิชย์ 

                    งานกิจการประปา     งบด าเนินงาน  หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
                    ประเภท ค่าไฟฟ้า 

                                        รายการ  ค่าไฟฟ้าอาคารโรงสูบน้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ีอยู่ใน 
                                                    ความดูแลรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
                                        งบประมาณต้ังไว้          300,000   บาท  คงเหลือก่อนโอน    76,549.47 บาท 

                    โอนเพิ่ม                     560,000  บาท  คงเหลือหลังโอน   636,549.47 บาท    
          (เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังจ่ายไม่เพียงพอ)  
 

3. ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

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

 4. ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
  เพื่อให้การด าเนินการในกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ ในข้อ 3 
เห็นควรโอนงบประมาณดังกล่าว 
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

        (นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์) 
          รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

 
 

ความเห็นปลัด อบต.        ความเห็นผู้บริหาร 
.....เห็นควรพิจารณา........................    ........อนุมัติ............................................ 
........................................................    ............................................................. 
      
           (นายสะอาด  บุญมี)                                         (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
 
 
 
 
 



 
 การประชุมคณะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

 คร้ังที่   3/2563  วันอังคารท่ี  14  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

ประชุมเวลา  10.00  น. 
 

ผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 
1. นายสัมภาษ  อยู่พร้อม นายก อบต.บ้านร่อม 

 
 

2. นายเฉลิมพร  อนุโชติ รอง นายก อบต. 
 

 

3. นายวิโรจน์  เอ้งฉ้วน รอง นายก อบต. 
 

 

4. นายประเสริฐ  พุ่มวันเพ็ญ เลขานุการ นายก อบต. 
 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 
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 าบลบ้านร่อม 
 คร้ังที่   3/2563 

 วันอังคารท่ี  14  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
ประชุมเวลา  10.00  น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 

ผู้มาประชุม 
            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 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

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 2/2563 ลงวันท่ี 25  พฤศจิกายน  2562 
มติท่ีประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
3.1.1เรื่องพิจารณาอนุมัติบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
ครั้งท่ี 3/2563  (ส านักปลัด) 

ประธานฯ  ขอเชิญปลัด อบต.  ช้ีแจงรายละเอียด 
ปลัด อบต.  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ได้ต้ัง

งบประมาณ บางรายการไว้ไม่เพียงพอ  และต้องโอนงบประมาณมาเพิ่มเติม  เสนอท่ี
ประชุมคณะผู้บริหารขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2543 หมวด  4  ข้อ  26  
รายละเอียดดังนี้ 

 

  1.โอนลด  ส ำนักปลัด 
            1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม        แผนงานการศึกษา 
                           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   
                          ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

                รายการ เงินเดือนพนักงาน 
                 งบประมาณต้ังไว้            238,800   บาท คงเหลือก่อนโอน       95,880  บาท 

                  โอนลด                         90,000   บาท คงเหลือหลังโอน         5,880  บาท 
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ปลัด อบต.             ค าช้ีแจง   โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้าอาคาร 
          โรงสูบน้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ีอยู่ในความดูแล 

                                                    รับผิดชอบของ อบต.บ้านร่อม กองช่าง จ านวนเงิน 90,000 บาท 
  

           2.โอนลด  กองคลัง 
              2.1 ด้านบริหารงานท่ัวไป             แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                            งานบริหารงานคลัง       งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   
                           ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

                 รายการ เงินเดือนพนักงาน 
                  งบประมาณต้ังไว้     1,149,840   บาท  คงเหลือก่อนโอน  935,610  บาท 

                   โอนลด                   100,000   บาท  คงเหลือหลังโอน  835,610  บาท 
        ค าช้ีแจง   โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้าอาคาร 
                     โรงสูบน้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ีอยู่ในความดูแล 
                     รับผิดชอบ ของ อบต.บ้านร่อม กองช่าง จ านวนเงิน 100,000 บาท 
  2.2 ด้านบริหารงานท่ัวไป      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

                            งานบริหารงานคลัง       งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน   
                           ประเภท ค่าเช่าบ้าน 

                 รายการ ค่าเช่าบ้าน 
        งบประมาณต้ังไว้          36,000   บาท  คงเหลือก่อนโอน     31,000  บาท 

                   โอนลด                     30,000   บาท   คงเหลือหลังโอน       1,000  บาท 
        ค าช้ีแจง   โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้าอาคาร 
                     โรงสูบน้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ีอยู่ในความดูแล 
                     รับผิดชอบของ อบต.บ้านร่อม กองช่าง จ านวนเงิน 30,000 บาท 

  2.3 ด้านบริหารงานท่ัวไป      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
                             งานบริหารงานคลัง      งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
                            ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

                  รายการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
        งบประมาณต้ังไว้      212,600   บาท   คงเหลือก่อนโอน       187,700  บาท 

                    โอนลด                   50,000   บาท   คงเหลือหลังโอน       137,700  บาท 
         ค าช้ีแจง   โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้าอาคาร 
                      โรงสูบน้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ีอยู่ในความ 
                      ดูแลรับผิดชอบของ อบต.บ้านร่อม กองช่าง จ านวนเงิน  50,000 บาท 
   2.4 ด้านบริหารงานท่ัวไป      แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

                             งานบริหารงานคลัง      งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
                            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
                                       หมวดอื่นๆ 
                             รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

                    งบประมาณต้ังไว้    100,000   บาท   คงเหลือก่อนโอน       100,000  บาท 
                     โอนลด                 50,000   บาท   คงเหลือหลังโอน         50,000  บาท 
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ปลัด อบต.                           ค าช้ีแจง   โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้าอาคาร 
                                                     โรงสูบน้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ีอยู่ในความ 

                       ดูแลรับผิดชอบของ อบต.บ้านร่อม กองช่าง จ านวนเงิน 50,000 บาท 
 

                                3.โอนลด   กองช่ำง 
                                 3.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม          แผนงานเคหะและชุมชน 

                    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า 
                    ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

                               รายการ  เงินเดือนพนักงาน 
                                        งบประมาณต้ังไว้      1,024,800    บาท  คงเหลือก่อนโอน     870,000   บาท 

         โอนลด                    200,000  บาท  คงเหลือหลังโอน     670,000   บาท 
         ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้าอาคารโรงสูบ 
                     น้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ                     
                     ของ อบต.บ้านร่อม กองช่าง จ านวนเงิน 200,000 บาท 

    3.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม          แผนงานเคหะและชุมชน 
                    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า 
                    ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 

                               รายการ  เงินประจ าต าแหน่ง 
                                        งบประมาณต้ังไว้          42,000    บาท  คงเหลือก่อนโอน      42,000   บาท 

         โอนลด                     40,000 บาท  คงเหลือหลังโอน        2,000   บาท 
         ค าช้ีแจง  โอนลดเพื่อไปต้ังจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้าอาคารโรงสูบ 
                     น้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ                     
                     ของ อบต.บ้านร่อม กองช่าง จ านวนเงิน 40,000 บาท 
 

                                1.โอนเพิ่ม    กองช่ำง 
             1.1 ด้านการเศรษฐกิจ          แผนงานการพาณิชย์ 

                    งานกิจการประปา          งบด าเนินงาน  หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
                    ประเภท ค่าไฟฟ้า 

                                        รายการ  ค่าไฟฟ้าอาคารโรงสูบน้ าประปาและระบบไฟฟ้าของกิจการประปาท่ีอยู่ใน 
                                                    ความดูแลรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
                                        งบประมาณต้ังไว้          300,000   บาท   คงเหลือก่อนโอน       76,549.47 บาท 

                    โอนเพิ่ม                     560,000  บาท   คงเหลือหลังโอน   636,549.47 บาท    
           (เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังจ่ายไม่เพียงพอ) 

 

ประธานฯ                        ตามท่ีปลัด อบต.  ได้ช้ีแจงแล้วนั้น  มีท่านใดสงสัยอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอให้ลงมติ 
 
 

มติที่ประชุม                         เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2563  ครั้งท่ี 3/2563 
 

ระเบียบวาระที่ 4               เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
                                        -ไม่มี- 
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ปิดประชุมเวลา  11.20  น. 
 
    ลงช่ือ                             ผู้จดบันทึก 
       (นายประเสริฐ  พุ่มวันเพ็ญ) 
            ต าแหน่ง  เลขานุการนายก อบต.บ้านร่อม 
              
 

ลงช่ือ                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
                ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


