
 
 

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 



      -2- 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     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 านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2543 ข้อ 26  โดยผู้บริหารอนุมัติ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557  
โดยมีจ านวน 6  รายการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และตามวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน จึงขอส่งเอกสาร  
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณพ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558 ให้หัวหน้าส่วนการคลัง ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 เพ่ือบริหำรงำนในหน้ำที่ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนร่อม โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม ในกำรประชุมคณะ
ผู้บริหำร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  22  พฤศจิกำยน  2559 และ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2560  นัน้   
 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม  จึงขอรำยงำนกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี             
งบประมำณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2559 และครั้งที่ 2/2560 โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

             ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

           (นำยสัมภำษ  อยู่พร้อม) 
                    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 
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