
 
การประชุมคณะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

 ครั้งที่   10/2562  วันที่  31  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

ประชุมเวลา  10.00  น. 
 

ผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 
1. นายสัมภาษ  อยู่พร้อม นายก อบต.บ้านร่อม 

 
สัมภาษ  อยู่พร้อม 

2. นายเฉลิมพร  อนุโชติ รอง นายก อบต. 
 

เฉลิมพร  อนุโชติ 

3. นายวิโรจน์  เอ้งฉ้วน รอง นายก อบต. 
 

วิโรจน์  เอ้งฉ้วน 

4. นายประเสริฐ  พุ่มวันเพ็ญ เลขานุการ นายก อบต. 
 

ประเสริฐ  พุ่มวันเพ็ญ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 
1. นายสะอาด  บุญมี 

 
ปลัด อบต.บ้านร่อม สะอาด บุญมี 

2. 
 

นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์ รองปลัด อบต.บ้านร่อม กาญจนา วัฒนะจิตพงศ์ 

3. 
 

นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลัด  
 

ปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ 

4. นายสนั่น  อู๋เจริญ 
 

นายช่างโยธา อาวุโส รักษาการ
แทน ผู้อ านวยการช่าง 

สนั่น อู๋เจริญ 

5. 
 

นางวรนุช  เปรมใจ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

วรนุช เปรมใจ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 ครั้งที่   10/2562 

 วันที่  31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
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 เป็นประธานที่ประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562  
มติที่ประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
3.1.1เรื่องพิจารณาอนุมัติบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
ครั้งที่ 7/2562  (ส านักปลัด) 

ประธานฯ  ขอเชิญปลัด อบต.  ชี้แจงรายละเอียด 
ปลัด อบต.ฯ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ได้ตั้ง

งบประมาณ บางรายการไว้ไม่เพียงพอ  และต้องโอนงบประมาณมาเพ่ิมเติมเสนอที่ประชุม
คณะผู้บริหารขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  หมวด  
4  ข้อ  26  รายละเอียดดังนี้ 

          1.โอนลด  ส ำนักปลัด 
            1.1 ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                           งานบริหารทั่วไป   งบบุคลากร   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)          
                          ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก  

                รายการ ค่าเงินเดือนนายก/รองนายก 
                งบประมาณตั้งไว้          514,080    บาท คงเหลือก่อนโอน      230,266      บาท 

                  โอนลด                         50,000    บาท คงเหลือหลังโอน       180,266      บาท 
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ปลัด อบต.ฯ                       ค าชี้แจง  โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 
        สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็ก 
        เล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอน 
        ประดู่  ส านักปลัด  จ านวนเงิน 50,000 บาท 

           1.2 ด้านบริหารงานทั่วไป        แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                           งานบริหารทั่วไป                  งบบุคลากร   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)          
                          ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

              รายการ ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                งบประมาณตั้งไว้       1,627,200    บาท  คงเหลือก่อนโอน     600,000     บาท 

                  โอนลด                        80,000    บาท  คงเหลือหลังโอน      520,000     บาท 
                                     ค าชี้แจง  1. โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 

           สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนา 
           เด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด 
           ดอนประดู่  ส านักปลัด จ านวนเงิน 20,000 บาท 

          2. โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าวัสดุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
                          และหล่อลื่น  ส านักปลัด จ านวนเงิน 60,000 บาท 

           1.3 ด้านบริหารงานทั่วไป         แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                      งานบริหารทั่วไป          งบบุคลากร   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)          
                          ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

                รายการ  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
                 งบประมาณตั้งไว้          216,000    บาท คงเหลือก่อนโอน     190,000      บาท 

                  โอนลด                          60,000    บาท คงเหลือหลังโอน      130,000      บาท 
                           ค าชี้แจง 1.โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                 
                                        ส านักปลัด จ านวนเงิน 10,000 บาท 

                             2.โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าวัสดุ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  
                                                  ส านักปลัด จ านวนเงิน 20,000 บาท 

                 3.โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
                   โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมและโรงเรียนวัดดอนประดู่ ส านักปลัด จ านวนเงิน                  
                   20,000 บาท 
                 4.โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน 
                   นักพัฒนาชุมชน ส านักปลัด จ านวนเงิน 4,000 บาท 
                 5.โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดงบกลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุน 
                   ประกันสังคมของพนักงานจ้าง ส านักปลัด จ านวนเงิน 6,000 บาท 

           1.4 ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                           งานบริหารทั่วไป             งบด าเนินงาน   หมวดค่าตอบแทน          
                          ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  

                รายการ  ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
                งบประมาณตั้งไว้            49,400    บาท คงเหลือก่อนโอน       42,550      บาท 

                  โอนลด                         30,000    บาท คงเหลือหลังโอน        12,550       บาท 
                           ค าชี้แจง โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงาน                                               
                                       ส านักปลัด จ านวนเงิน 30,000 บาท 
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ปลัด อบต.ฯ     1.5 ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                           งานบริหารทั่วไป             งบด าเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย        
                          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

                รายการ โครงการพัฒนาบุคลากร(ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้าง อบต.) 
                งบประมาณตั้งไว้          100,000    บาท คงเหลือก่อนโอน      100,000      บาท 

                  โอนลด                       100,000    บาท คงเหลือหลังโอน                0      บาท 
                           ค าชี้แจง 1.โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงาน                                               
                                        ส านักปลัด จ านวนเงิน 40,000 บาท 

                 2.โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ 
                    ซ่อมแซม ส านักปลัด จ านวนเงิน 30,000 บาท 
                3.โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน 
                  พนักงาน ส านักปลัด จ านวนเงิน 30,000 บาท 

           1.6 ด้านบริหารงานทั่วไป         แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                           งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน งบบุคลากร    
                          หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)         
                          ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

                รายการ  ค่าเงินเดือนพนักงาน 
                งบประมาณตั้งไว้           143,520    บาท คงเหลือก่อนโอน      143,520      บาท 

                  โอนลด                          70,000    บาท คงเหลือหลังโอน         73,520      บาท 
                           ค าชี้แจง  1.โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
                                           ซ่ึงบริการ ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน เก็บค่าน้ าประปา ค่าขยะ  กองคลัง  
                                           จ านวนเงิน 30,000 บาท 

        2.โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
           ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร กองคลัง จ านวนเงิน  
           30,000 บาท 

                                       3.โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
                    กองคลัง จ านวนเงิน 10,000 บาท 

           1.7 ด้านบริหารงานทั่วไป          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบบุคลากร    
                          หมวด    เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)         
                          ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

                รายการ  ค่าเงินเดือนพนักงาน 
                งบประมาณตั้งไว้          143,520    บาท คงเหลือก่อนโอน       73,520      บาท 

                  โอนลด                         70,000    บาท คงเหลือหลังโอน          3,520      บาท 
                           ค าชี้แจง  โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าวัสดุ เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
                                       กองช่าง  จ านวนเงิน  70,000 บาท 

           1.8 ด้านบริการชุมชนและสังคม          แผนงานการศึกษา 
                           งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา         งบด าเนินงาน    
                          หมวด    ค่าใช้สอย         
                          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

                รายการ  โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
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ปลัด อบต.ฯ        งบประมาณตั้งไว้            40,000    บาท คงเหลือก่อนโอน       13,750      บาท 
                  โอนลด                         13,000    บาท คงเหลือหลังโอน            750      บาท 
                           ค าชี้แจง  โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
                                       กองช่าง  จ านวนเงิน  13,000 บาท 

           1.9 ด้านบริการชุมชนและสังคม          แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์         งบบุคลากร    
                          หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         
                          ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

                รายการ   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
                งบประมาณตั้งไว้            143,280    บาท คงเหลือก่อนโอน       65,995      บาท 

                  โอนลด                           18,000    บาท คงเหลือหลังโอน        47,995      บาท 
                           ค าชี้แจง  โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
                                       กองช่าง  จ านวนเงิน  18,000 บาท 

                            1.10  ด้านบริการชุมชนและสังคม      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                           งานกฬีาและนันทนาการ                    งบด าเนินงาน   
                          หมวด   ค่าใช้สอย         
                          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

                รายการ  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
                งบประมาณตั้งไว้              40,000    บาท คงเหลือก่อนโอน       33,178      บาท 

                  โอนลด                           30,000    บาท คงเหลือหลังโอน          3,178      บาท 
                           ค าชี้แจง โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการ 
                                 ประปา กองช่าง  จ านวนเงิน  30,000 บาท 

         1.11 ด้านการด าเนินงานอ่ืน        แผนงานงบกลาง 
                           งานงบกลาง                            งบกลาง   
                          หมวด   งบกลาง         
                          ประเภท เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

                รายการ  ค่าเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
                งบประมาณตั้งไว้            179,060    บาท คงเหลือก่อนโอน       30,060      บาท 

                  โอนลด                           30,000    บาท คงเหลือหลังโอน              60      บาท 
                           ค าชี้แจง โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการ 
                                      ประปา กองช่าง  จ านวนเงิน  30,000 บาท 

                          1.12 ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                           งานบริหารทั่วไป             งบด าเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย        
                           ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

                 รายการ  โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
                 งบประมาณตั้งไว้          200,000    บาท คงเหลือก่อนโอน      200,000      บาท 

                   โอนลด                         50,000    บาท คงเหลือหลังโอน       150,000      บาท 
                                       ค าชี้แจง  โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มา                 
                                                   ซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ กองช่าง จ านวนเงิน    50,000  บาท 
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ปลัด อบต.ฯ  1.13 ด้านบริหารงานทั่วไป          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบบุคลากร  
                 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)        

                           ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
                 รายการ  ค่าเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 
                 งบประมาณตั้งไว้            15,900    บาท คงเหลือก่อนโอน        15,900      บาท 

                   โอนลด                          15,000    บาท คงเหลือหลังโอน             900      บาท 
                                       ค าชี้แจง  โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
                                                   บริการ ค่าจ้างเหมาบริการ กองช่าง จ านวนเงิน  15,000  บาท 

          1.14 ด้านการด าเนินงานอ่ืน        แผนงานงบกลาง 
                            งานงบกลาง                            งบกลาง   
                           หมวด  งบกลาง         
                           ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

                 รายการ  ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
                 งบประมาณตั้งไว้        4,892,400   บาท คงเหลือก่อนโอน   1,795,900      บาท 

                   โอนลด                       150,000   บาท คงเหลือหลังโอน    1,645,900      บาท 
                                       ค าชี้แจง  โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มา 
                                                   ซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ กองช่าง จ านวนเงิน    150,000  บาท 

          1.15 ด้านการด าเนินงานอ่ืน        แผนงานงบกลาง 
                            งานงบกลาง                            งบกลาง   
                           หมวด   งบกลาง         
                           ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ 

                 รายการ  ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ 
                 งบประมาณตั้งไว้        1,440,000   บาท คงเหลือก่อนโอน      665,600      บาท 

                   โอนลด                        100,000   บาท คงเหลือหลังโอน       565,600      บาท
         ค าชี้แจง  โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
                                        ซึ่งบริการ คา่จ้างเหมาบริการ กองช่าง จ านวนเงิน    100,000  บาท 
 
                2.โอนลด  กองคลัง 
              2.1 ด้านบริหารงานทั่วไป                 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                             งานบริหารงานคลัง                 งบบุคลากร   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)          
                             ประเภท เงินเดือนพนักงาน  

                   รายการ ค่าเงินเดือนพนักงาน 
                   งบประมาณตั้งไว้        1,089,840    บาท คงเหลือก่อนโอน      346,720      บาท 

                     โอนลด                         70,000    บาท คงเหลือหลังโอน       276,720      บาท 
                              ค าชีแ้จง  โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการ 
                                           ประปา กองช่าง  จ านวนเงิน  70,000 บาท 

 

                    3.โอนลด  กองช่ำง 
               3.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม         แผนงานเคหะและชุมชน 
                             งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        งบบุคลากร   
                            หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         
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ปลัด อบต.ฯ           ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
                  รายการ  ค่าเงินเดือนพนักงาน 
                  งบประมาณตั้งไว้           991,260   บาท คงเหลือก่อนโอน        288,140  บาท 

                    โอนลด                          80,000   บาท คงเหลือหลังโอน          208,140  บาท 
                                        ค าชี้แจง   โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
                                                     ซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ กองช่าง จ านวนเงิน    80,000  บาท 

             3.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม         แผนงานเคหะและชุมชน 
                             งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  
                            หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         
                             ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

                  รายการ  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
                  งบประมาณตั้งไว้           280,380   บาท คงเหลือก่อนโอน       129,980  บาท 

                     โอนลด                        60,000   บาท คงเหลือหลังโอน         69,980  บาท 
                                         ค าชี้แจง  โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มา 
                                                    ซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ กองช่าง จ านวนเงิน    60,000  บาท 
 
 

                    1.โอนเพิ่ม    ส ำนักปลัด 
             1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม     แผนงานการศึกษา 

                   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย 
                   ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

                              รายการ  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  
                                                 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                                                     โรงเรียนวัดดอนประดู่  
                                         งบประมาณตั้งไว้      127,400     บาท  คงเหลือก่อนโอน      23,400   บาท 

                     โอนเพ่ิม                  70,000     บาท  คงเหลือหลังโอน       93,400   บาท
           (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ)  

             1.2 ด้านบริหารงานทั่วไป     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                   งานบริหารทั่วไป      งบด าเนินงาน หมวด ค่าวัสดุ 
                   ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

                              รายการ   ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
                                      งบประมาณตั้งไว้         100,000     บาท  คงเหลือก่อนโอน     15,285   บาท 

                     โอนเพ่ิม                    70,000  บาท  คงเหลือหลังโอน      85,285   บาท
            (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ) 

            1.3 ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานการศึกษา 
                            งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      งบด าเนินงาน   หมวดค่าวัสดุ          
                            ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) 

                          รายการ  ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม  
                                                 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนประดู่ 

                 งบประมาณตั้งไว้          281,683    บาท คงเหลือก่อนโอน     130,453.12   บาท 
                    โอนเพ่ิม                      20,000    บาท คงเหลือหลังโอน      150,453.12   บาท 

                 (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ) 
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ปลัด อบต.ฯ              1.4 ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานการศึกษา 
                             งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      งบเงินอุดหนุน   หมวดเงินอุดหนุน          
                            ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

                           รายการ  ค่าอุดหนุนส าหรับโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
                   โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม และโรงเรียนวัดดอนประดู่ 

                 งบประมาณตั้งไว้          484,000    บาท คงเหลือก่อนโอน     240,000       บาท 
                    โอนเพ่ิม                       20,000    บาท คงเหลือหลังโอน      260,000       บาท 
                           (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ) 

             1.5 ด้านบริการชุมชนและสังคม          แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                             งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   งบบุคลากร   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)          
                            ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

                          รายการ  ค่าเงินเดือนพนักงาน 
                 งบประมาณตั้งไว้          305,640    บาท คงเหลือก่อนโอน     100,880       บาท 

                    โอนเพ่ิม                        4,000    บาท คงเหลือหลังโอน      104,880       บาท 
                           (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ) 

            1.6 ด้านการด าเนินงานอ่ืน        แผนงานงบกลาง 
                            งานงบกลาง                            งบกลาง   
                           หมวด   งบกลาง         
                           ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

                 รายการ  ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

                 งบประมาณตั้งไว้            60,000   บาท คงเหลือก่อนโอน        25,766      บาท 
                    โอนเพ่ิม                         6,000   บาท คงเหลือหลังโอน         31,766      บาท 
                           (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ) 

            1.7 ด้านบริหารงานทั่วไป     แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                  งานบริหารทั่วไป      งบด าเนินงาน หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
                  ประเภท  ค่าไฟฟ้า 

                             รายการ   ค่าไฟฟ้าส านักงาน 
                                     งบประมาณตั้งไว้         200,000     บาท  คงเหลือก่อนโอน      47,070.47   บาท 

                   โอนเพ่ิม                    70,000  บาท  คงเหลือหลังโอน     117,070.47   บาท
          (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ) 

            1.8 ด้านบริหารงานทั่วไป    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                  งานบริหารทั่วไป     งบด าเนินงาน หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
                  ประเภท  ค่าไฟฟ้า 

                             รายการ   ค่าไฟฟ้าส านักงาน 
        งบประมาณตั้งไว้         200,000     บาท  คงเหลือก่อนโอน      47,070.47   บาท 

                   โอนเพ่ิม                    70,000   บาท  คงเหลือหลังโอน     117,070.47   บาท
          (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ) 

                               1.9  ด้านบริหารงานทั่วไป    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                   งานบริหารทั่วไป     งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย 
                   ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

                              รายการ   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
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ปลัด อบต.ฯ                      งบประมาณตั้งไว้          50,000     บาท  คงเหลือก่อนโอน         165.38   บาท 
                  โอนเพ่ิม                    30,000  บาท  คงเหลือหลังโอน      30,165.38   บาท
         (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ) 

          1.10 ด้านบริหารงานทั่วไป          แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                  งานบริหารทั่วไป                  งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
                  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน 

                            รายการ   ค่าเงินเดือนพนักงาน 
                                    งบประมาณตั้งไว้       2,068,560     บาท  คงเหลือก่อนโอน      681,840     บาท 

                  โอนเพ่ิม                      30,000  บาท  คงเหลือหลังโอน      711,840     บาท
         (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ) 

 

                  2.โอนเพิ่ม    กองคลัง 
           2.1 ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                            งานบริหารงานคลัง        งบด าเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย          
                           ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

                รายการ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
                งบประมาณตั้งไว้          212,600    บาท คงเหลือก่อนโอน       18,500      บาท 

                   โอนเพ่ิม                      30,000    บาท คงเหลือหลังโอน        48,500      บาท 
                          (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ) 

          2.2  ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                           งานบริหารงานคลัง      งบด าเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย          
                           ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

                รายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
                งบประมาณตั้งไว้           20,000    บาท คงเหลือก่อนโอน         6,740      บาท 

                   โอนเพ่ิม                      30,000    บาท คงเหลือหลังโอน        36,740      บาท 
                          (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ) 

          2.3  ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                           งานบริหารงานคลัง      งบด าเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย          
                          ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

                รายการ  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
                งบประมาณตั้งไว้           10,000    บาท คงเหลือก่อนโอน         1,473.09  บาท 

                   โอนเพ่ิม                      10,000    บาท คงเหลือหลังโอน        11,473.09  บาท 
                          (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ) 

 

ปลัด อบต.ฯ          3.โอนเพิ่ม  กองช่ำง 
           3.1 ด้านการเศรษฐกิจ    แผนงานการพาณิชย์ 
                          งานกิจการประปา    งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
                          ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

               รายการ  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
               งบประมาณตั้งไว้           50,000   บาท คงเหลือก่อนโอน            212.90  บาท 

                  โอนเพ่ิม                    101,000   บาท คงเหลือหลังโอน       101,212.90  บาท 
                           (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ) 

    -9- 
 



ปลัด อบต.ฯ   3.2 ด้านการเศรษฐกิจ    แผนงานการพาณิชย์ 
                           งานกจิการประปา    งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
                          ประเภท ค่าไฟฟ้า 

               รายการ  ค่าไฟฟ้ากิจการประปา 
               งบประมาณตั้งไว้         600,000   บาท คงเหลือก่อนโอน      191,406.35  บาท 

                  โอนเพ่ิม                    130,000   บาท คงเหลือหลังโอน       321,406.35  บาท 
                           (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ) 

          3.3 ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน 
                           งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
                          ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

               รายการ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
               งบประมาณตั้งไว้         374,000   บาท คงเหลือก่อนโอน            290     บาท 

                  โอนเพ่ิม                    455,000   บาท คงเหลือหลังโอน        455,290     บาท 
                           (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไม่เพียงพอ) 
  

ประธานฯ                         ตามท่ีปลัด อบต.  ได้ชี้แจงแล้วนั้น  มีท่านใดสงสัยอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอให้ลงมติ 
 

มติที่ประชุม                      เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2562 ครั้งที่ 7/2562 
 

ระเบียบวาระท่ี 4                เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
                               

       -ไม่มี- 
 

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 

    ลงชื่อ       ประเสริฐ  พุ่มวันเพ็ญ        ผู้จดบันทึก 
       (นายประเสริฐ  พุ่มวันเพ็ญ) 
            ต าแหน่ง  เลขานุการนายก อบต.บ้านร่อม 
              

ลงชื่อ        สัมภาษ  อยู่พร้อม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
                ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    บันทึกข้อความ 



ส่วนราชการ          ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                                                     .                        
ที ่   อย 79301/                                                   วันที ่       11 ธันวาคม  2557                    .                                 
เรื่อง    ส่งเอกสารการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558   ครั้งที่ 1/2558                 .                                                                          

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
  

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณพ.ศ.2558 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2543 ข้อ 26  โดยผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557  โดยมี
จ านวน 6  รายการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และตามวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน จึงขอส่งเอกสาร  
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณพ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558 ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และด าเนินการต่อไป 

 

 
       (นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ) 

                     หวัหน้าส านกังานปลัด 

 
 
      (นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์) 

                         รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 
(ลงชื่อ) ...................................................             ด าเนินการ เบิกจ่ายตามระเบียบต่อไป 
               (นายสะอาด  บุญมี)                                            ไม่ด าเนินการ เพราะ      
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                                               
                                                                                 (ลงชื่อ…………………………………………………… 
 

              (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม)       
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 

 
 

 
 
 
 



ที่ อย 79301/                                                ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 
                                        หมู่ที่ 2   อ ำเภอท่ำเรือ   อย    13130 
       

      12  เมษำยน  2560 
 

เรื่อง รำยงำนกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
 

เรียน นำยอ ำเภอท่ำเรือ 
 

อ้ำงถึง ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 32 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1.บัญชีโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560                        จ ำนวน  2  ชุด 
                  2. ส ำเนำประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม            จ ำนวน  2  ชุด 
                  3. ส ำเนำบันทึกกำรประชุมคณะผู้บริหำร ครั้งที่ 1/59 วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2559 จ ำนวน  1  ชุด 
                 4. ส ำเนำบันทึกกำรประชุมคณะผู้บริหำร ครั้งที่ 2/60 วันที่ 16 มกรำคม 2560     จ ำนวน  1  ชุด 

 

  ตำมระเบียบที่อ้ำงถึง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม ได้ด ำเนินกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2560 ครั้งที่ 1/2559 และครั้งที่ 2/2560 เพ่ือบริหำรงำนในหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนร่อม โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม ในกำรประชุมคณะผู้บริหำร 
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  22  พฤศจิกำยน  2559 และ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560  นั้น   
 

  องค์กำรบริหำรส่ วนต ำบลบ้ำนร่อม  จึ งขอรำยงำนกำรโอนงบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี             
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2559 และครั้งที่ 2/2560 โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

             ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

           (นำยสัมภำษ  อยู่พร้อม) 
                    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 
 
 
 
 
 
 
ส ำนักงำนปลัด 
โทรศัพท์/โทรสำร 0-3534-0736 


