
 

 

 

 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

อนุมัติเม่ือวันที่  21  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561 

                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอ ท่าเรือ  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
โอนครั้งที่ 1/2561 

 

แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย 

โครงการ/
รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณี 
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

แผนงาน 

สาธารณสุข 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ  

โครงการควบคมุ
โรคพิษสุนัขบ้า 
และคุมก าเนิดใน
สุนัขและแมว 

10,000 10,000 600 - 9,400 

                                                                                                                                                                        

โอนลด (ส านกัปลัด) 

รายการ  โครงการควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าและคมุก าเนิดในสุนัชและแมว 

แผนงาน      
สาธารณสุข 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

ค่าส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ 

0 0 600 + 600 ต้ังจ่ายรายการใหม่ (ส านักปลัด)       
รายการ  ส ารวจข้อมูลจ านวนสตัวแ์ละ
ขึ้นทะเบียนสตัว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิ
สุนัขบ้า ตัวละ 3 บาท  ต่อครั้ง จ านวน  
2 ครั้ง ปีละ 6 บาท 
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แผนงาน งาน งบ 
หมวด

รายจ่าย 
ประเภทรายจ่าย โครงการ/รายการ 

งบประมาณ
อนุมัติ 

งบประมา
ณก่อน
โอน 

(+/-) จ านวน
เงินที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกรณี 
มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

งบบุคลากร เงนิเดือน
(ฝายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน
พนักงานส่วน
ต าบล 

เงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล 

895,920 581,105 80,000 - 501,105 โอนลด (กองคลัง) 

รายการ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและ
ชุมชน 

งบบุคลากร เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน 

ส่วนต าบล 

เงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล 

746,520 516,820 100,000 - 416,820 โอนลด (กองช่าง) 

รายการ  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 

แผนงาน
สาธารณสุข 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข (หมู่ที่ 1-9) 
หมู่ละ 20,000 บาท 

0 0 180,000 + 

 

180,000 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

(ส านกัปลัด) ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 
0808.2/13720 ลงวันท่ี 2 พฤศจิกายน 
2560 ตามรายละเอียดประมาณการ
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561  เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
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1. หัวหน้าหน่วยงาน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านรอ่ม  เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพ่ิม 
    เนื่องจากต้ังงบประมาณที่ต้ังไว้ไม่พอจ่าย จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ิม การโอนงบประมาณคร้ังนี้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น      
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2541 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 1 พ.ศ.2543 ข้อ 26 
 

              (ลงชื่อ)........นางสาวปาณิศา พุ่มวันเพ็ญ........... 
                             (นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ) 
            ต าแหน่ง          หัวหน้าส านักงานปลัด 
                    วันที.่...21....เดือน....มีนาคม.....พ.ศ... 2561...... 
 

  (ลงชื่อ).......นางสาวกาญจนา วัฒนะจิตพงศ์..... 
                             (นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์) 
            ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านร่อม 
                    วันที.่...21....เดือน....มีนาคม.....พ.ศ... 2561...... 
2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง 
    ความเห็น.........มีงบประมาณตามเสนอ เห็นควรอนุมัติโอน............................................                                      (ลงช่ือ)....................นางวรนุช  เปรมใจ............... 
    ..........................................................................................................................................                                                           (นางวรนุช   เปรมใจ) 
    .........................................................................................................................................                                                      .ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง 

                                                                                                                                                 วันที.่...21....เดือน....มีนาคม.....พ.ศ... 2561...... 
 

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
    ความเห็น....เห็นควรอนุมัติ..............................................................................................           (ลงช่ือ)................นายสะอาด  บุญมี....................... 
    ..........................................................................................................................................                          (นายสะอาด  บุญมี) 
    ..........................................................................................................................................   ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านร่อม 
                              วันที.่...21....เดือน....มีนาคม.....พ.ศ... 2561......                   
4. การอนุมัติ 
    4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น 
    ความเห็น.....อนุมัติ...........................................................................................................   (ลงช่ือ)..................นายสัมภาษ  อยู่พร้อม................. 
    ..........................................................................................................................................                         (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
    ..........................................................................................................................................        ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
    4.2 ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติแล้ววันที.่..21.....เดือน..มีนาคม......พ.ศ. 2561......            วันที.่...21....เดือน....มีนาคม.....พ.ศ... 2561......               
         ตามหนังสือ......................-.........................................(ถ้ามี)                  
                                                                                                                               

 



 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
เร่ือง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

………………………………     
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินการต่าง ๆ ไม่เพียงพอ จึงต้องโอนงบประมาณดังกล่าว 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2543 ข้อ 26 ตามมติคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่        
21 มีนาคม  2561  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,600 บาท  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  ส านักงานปลัด 
โอนลด จ านวน 600 บาท     
1.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ โครงการควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดในสุนัชและแมว ส านักงานปลัด จ านวน 600 บาท 

กองคลัง 
โอนลด จ านวน 80,000 บาท     
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  

ประเภท เงินเดือนพนักงาน รายการ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล กองคลัง จ านวน 80,000 บาท 

กองช่าง 
โอนลด จ านวน 100,000 บาท     
1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน รายการ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล กองช่าง จ านวน 100,000 บาท 
 

  ส านักงานปลัด 
โอนเพิ่ม จ านวน 600 บาท     
1.แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   

ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  รายการ ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 3 บาท ต่อครั้ง จ านวน 2 ครั้ง ปีละ 6 บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ส านักงานปลัด จ านวน 50,000 บาท 

2.แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน   
ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน  รายการ โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ 1-9) หมู่ละ 20,000 บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ส านักงานปลัด จ านวน 180,000 บาท 
 
 
 

                  /ระเบียบ/ข้อบังคับ……………………………………….. 
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  ระเบียบ/ข้อบังคับ 
 

  ระเบียบกะทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 26,27 
 

  จึงประกาศ ให้ทราบ โดยทั่วกัน 
 
                ประกาศ    ณ   วันที่   26   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
                                             (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ          ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                                                       .                      
ที ่     อย 79301/                                                     วันที่            21 .มีนาคม  2561                  .                                 
เรื่อง    ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 1/2561                .          .                      

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
  

1. เรื่องเดิม 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ต้ังจ่ายรายการ 

ใหม่  จ านวน 2 รายการ ดังต่อไปนี้ 
1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  รายการ ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 3 บาท ต่อครั้ง จ านวน 2 ครั้ง ปีละ 6 บาท  
ส านักงานปลัด        
  1.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน  รายการ โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ 1-9) หมู่ละ 20,000 บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
ส านักงานปลัด             
 

     2.  ข้อเท็จจริง 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเป็นไปตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ 

 โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
 

 1.โอนลด  ส ำนักงำนปลัด 
   1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานสาธารณสุข 
                  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย          
                 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  

       รายการ โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดในสุนัขและแมว 
       งบประมาณตั้งไว้            10,000    บาท  คงเหลือก่อนโอน     10,000  บาท 

        โอนลด                             600     บาท  คงเหลือหลังโอน        9,400  บาท 
                          ค าชี้แจง    โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย  เพ่ือเป็นค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน 
                                       ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตัวละ 
                                       3 บาท ต่อครั้ง จ านวน 2 ครั้ง ปีละ 6 บาท ส านักปลัด  600.- บาท 

 

2.โอนลด  กองคลัง 
   2.1 ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                  งานบริหารงานคลัง    งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)          
                 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  

       รายการ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
       งบประมาณตั้งไว้          895,920    บาท  คงเหลือก่อนโอน     581,105  บาท 

        โอนลด                         80,000    บาท  คงเหลือหลังโอน      501,105  บาท 
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                         ค าชี้แจง   โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน  เพ่ือเป็นค่าโครงการเงินอุดหนุน 
                                       ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ 1-9)  
                                     หมู่ละ 20,000 บาท ส านักปลัด จ านวนเงิน 80,000 บาท 

3. โอนลด  กองช่ำง 
   3.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน 
                  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)          
                 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  

       รายการ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
       งบประมาณตั้งไว้          746,520    บาท  คงเหลือก่อนโอน     516,820  บาท 

        โอนลด                       100,000    บาท  คงเหลือหลังโอน      416,820  บาท 

                          ค าชี้แจง  โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน  เพ่ือเป็นค่าโครงการเงินอุดหนุน 
                                       ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ 1-9)  
                                     หมู่ละ 20,000 บาท ส านักปลัด จ านวนเงิน 100,000 บาท 

 

1.โอนเพิ่ม    ส ำนักปลัด 
  1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม        แผนงานสาธารณสุข 

        งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    งบด าเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย 
        ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

                   รายการ   ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค        
                                       คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ส านักปลัด 

                งบประมาณตั้งไว้                    0    บาท  คงเหลือก่อนโอน           0   บาท 
        โอนเพ่ิม                          600   บาท  คงเหลือหลังโอน        600   บาท 
       (เนื่องจากตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
 

  1.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม        แผนงานสาธารณสุข 
        งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    งบเงินอุดหนุน  หมวด เงินอุดหนุน 
        ประเภท   เงินอุดหนุนเอกชน 
        รายการ   โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 
                             ด้านสารณสุข (หมู่ที่  1-9) หมู่ละ 20,000 บาท 
                งบประมาณตั้งไว้                    0    บาท  คงเหลือก่อนโอน           0   บาท 
        โอนเพ่ิม                      180,000     บาท  คงเหลือหลังโอน     180,000 บาท 
       (เนื่องจากตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
       

3. ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 

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

/4. ความเห็นและข้อเสนอแนะ……………………………………………………….. 
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 4. ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้การด าเนินการในกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ ในข้อ 3 
เห็นควรโอนงบประมาณดังกล่าว 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

        (นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์) 
          รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

 
 

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



 
 

การประชุมคณะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 ครั้งที่   1/2561  วันที่ 21 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
ประชุมเวลา  10.00  น. 

 

ผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 
1. นายสัมภาษ  อยู่พร้อม นายก อบต.บ้านร่อม 

 
 

2. นายมนพ  ระษารักษ์ รองนายก อบต. 
 

 

3. นายพีระพล  ลิ่มจันทร์ รองนายก 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 ช านาญงาน 
รักษาการแทน ผู้อ านวยการช่าง 

 

5. 
 

นางวรนุช  เปรมใจ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 ครั้งที่   1/2561 

 วันที่  21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
ประชุมเวลา  10.00  น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 

ผู้มาประชุม 
            1.นายสัมภาษ   อยู่พร้อม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล         ประธานกรรมการฯ 
   2.นายพีระพล  ลิ่มจันทร์          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล        กรรมการ 
   3.นายมนพ  ระษารักษ์  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 ช านาญงาน                  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 ครั้งที่แล้ว  
มติที่ประชุม  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
3.1.1เรื่องพิจารณาอนุมัติบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 
ครั้งที่ 1/2561  (ส านักปลัด) 

ประธานฯ  ขอเชิญปลัด อบต.  ชี้แจงรายละเอียด 
ปลัด อบต.  ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบประมาณ  พ.ศ.  2561             

ได้ตั้งงบประมาณ บางรายการไว้ไม่เพียงพอ  และต้องโอนงบประมาณมาเพ่ิมเติม  เสนอที่
ประชุมคณะผู้บริหารขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541  หมวด  4  ข้อ  26  รายละเอียดดังนี้ 

 

  1.โอนลด  ส ำนักงำนปลัด 
             1.1ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานสาธารณสุข 
                            งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย          
                           ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ          
                           รายการ โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิดในสุนัขและแมว 

                 งบประมาณตั้งไว้            10,000    บาท คงเหลือก่อนโอน     10,000  บาท 
                   โอนลด                            600     บาท คงเหลือหลังโอน        9,400  บาท 
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ประธานฯ                    ค าชี้แจง โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย  เพ่ือเป็นค่าส ารวจข้อมูลจ านวน 
                                               สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 

พิษสุนัขบ้า ตัวละ 3 บาท ต่อครั้ง จ านวน 2 ครั้ง ปีละ 6 บาท  ส านักปลัด  
600.- บาท  

         2.โอนลด  กองคลัง 
             2.1 ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                             งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)          
                            ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  

                 รายการ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
                 งบประมาณตั้งไว้          895,920    บาท คงเหลือก่อนโอน     581,105  บาท 

                    โอนลด                       80,000    บาท  คงเหลือหลังโอน      501,105 บาท 

                                     ค าชี้แจง   โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน  เพ่ือเป็นค่าโครงการเงิน 
 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน 
 สาธารณสุข (หมู่ที่ 1-9) หมู่ละ 20,000 บาท ส านักปลัด จ านวนเงิน  
 80,000 บาท 

         3. โอนลด  กองช่ำง 
              3.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน 
                             งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)          
                            ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  

                  รายการ เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล 
                  งบประมาณตั้งไว้          746,520    บาท คงเหลือก่อนโอน     516,820  บาท 

                    โอนลด                       100,000    บาท คงเหลือหลังโอน      416,820  บาท 

        ค าชี้แจง   โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน  เพ่ือเป็นค่าโครงการเงิน 
 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน 
 สาธารณสุข (หมู่ที่ 1-9) หมู่ละ 20,000 บาท ส านักปลัด จ านวนเงิน  
 100,000 บาท 

 

         1.โอนเพิ่ม    ส ำนักปลัด 
           1.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม        แผนงานสาธารณสุข 

                 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    งบด าเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย 
                 ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

                            รายการ   ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค        
                                               คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

                            งบประมาณตั้งไว้                   0    บาท  คงเหลือก่อนโอน        0   บาท 
                   โอนเพ่ิม                          600 บาท  คงเหลือหลังโอน     600   บาท 
                   (เนื่องจากตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
 

           1.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม        แผนงานสาธารณสุข 
                 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    งบเงินอุดหนุน  หมวด เงินอุดหนุน 
                 ประเภท   เงินอุดหนุนเอกชน 
                 รายการ   โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ 
                                      พระราชด าริด้านสารณสุข (หมู่ที่  1-9) หมู่ละ 20,000 บาท 



                                                    -3- 
 
                         งบประมาณตั้งไว้                      0    บาท  คงเหลือก่อนโอน              0   บาท 
                 โอนเพ่ิม                      180,000     บาท  คงเหลือหลังโอน     180,000 บาท
        (เนื่องจากตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
 

ประธานฯ                    ตามท่ีปลัด อบต.  ได้ชี้แจงแล้วนั้น  มีท่านใดสงสัยอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอให้ลงมติ 
 

มติที่ประชุม                      เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2561 ครั้งที่ 1/2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 4           เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
                                    -ไม่มี- 
 
ปิดประชุมเวลา  11.00  น. 
 
    ลงชื่อ    นายประเสริฐ พุ่มวันเพ็ญ       ผู้จดบันทึก 
       (นายประเสริฐ  พุ่มวันเพ็ญ) 
            ต าแหน่ง  เลขานุการนายก อบต.บ้านร่อม 
              
 

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


