
 
การประชุมคณะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 ครั้งที่   7/2561  วันที่  16 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
ประชุมเวลา  10.30  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   7/2561 

 วันที่  16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ประชุมเวลา  10.30  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  ครั้งที่ 6/2561 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 
มติที่ประชุม  รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
3.1.1เรื่องพิจารณาอนุมัติบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 
ครั้งที่ 5/2561  (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 
   1.1 ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                  งานบริหารทั่วไป    งบบุคลากร  หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         
                 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

       รายการ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
       งบประมาณตั้งไว้            415,440    บาท  คงเหลือก่อนโอน       70,640  บาท 

         โอนลด                          40,800    บาท  คงเหลือหลังโอน        29,840  บาท 
                             ค าชีแ้จง   1. โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงาน และ  
                                             บริการต่างๆ กองช่าง จ านวน 40,000.- บาท 
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ปลัด อบต.            2. โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนขยาย 
                      เขตไฟฟ้าสาธารณบริเวณ หมู่ที่ 1 ต.บ้านร่อม  กองช่าง  จ านวน 800.- บาท 

    1.2 ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                  งานบริหารทั่วไป    งบด าเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทน         
                 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

       รายการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
       งบประมาณตั้งไว้            10,000    บาท  คงเหลือก่อนโอน       10,000  บาท

        โอนลด                      10,000    บาท  คงเหลือหลังโอน              -     บาท 
                             ค าชีแ้จง   1. โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนขยาย 

   เขตไฟฟ้าสาธารณบริเวณ หมู่ที่ 1 ต.บ้านร่อม  กองช่าง  จ านวน 10,000.- บาท 
 

            1.3 ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                  งานบริหารทั่วไป    งบด าเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทน         
                 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

       รายการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
       งบประมาณตัง้ไว้            10,000    บาท  คงเหลือก่อนโอน       10,000  บาท

        โอนลด                      10,000    บาท  คงเหลือหลังโอน              -     บาท 
                             ค าชีแ้จง   1. โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนขยาย 

   เขตไฟฟ้าสาธารณบริเวณ หมู่ที่ 1 ต.บ้านร่อม  กองช่าง  จ านวน 10,000.- บาท 
 

  1.4 ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                  งานบริหารทั่วไป    งบด าเนินงาน  หมวด ค่าตอบแทน         
                 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

       รายการ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
       งบประมาณตั้งไว้           80,000    บาท  คงเหลือก่อนโอน       68,900  บาท

        โอนลด                      52,100    บาท  คงเหลือหลังโอน        59,800   บาท 
                             ค าชีแ้จง   1. โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนขยาย 

   เขตไฟฟ้าสาธารณบริเวณ หมู่ที่ 4 ต.บ้านร่อม  กองช่าง  จ านวน 9,100.- บาท 
2. โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าตอบแทน   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านส านักปลัด 
   จ านวน 3,000.- บาท 
3. โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานและ 
   บริการต่างๆ ส านักปลัด  จ านวน 20,000.- บาท 
4. โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าวัสดุ   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น          
    ส านักปลัด  จ านวน 20,000.- บาท 
 

1.5   ด้านบริการชุมชนและสังคม          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน        งบด าเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย         
                 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       รายการ ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยต าบลบ้านร่อม 
       งบประมาณตั้งไว้           50,000    บาท  คงเหลือก่อนโอน       50,000  บาท

        โอนลด                      45,000    บาท  คงเหลือหลังโอน         5,000   บาท 
                             ค าชีแ้จง   1. โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการ 

    โทรคมนาคม ส านักปลัด จ านวน 20,000 บาท 
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ปลัด อบต.                     2. โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าวัสดุ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน  
        กองคลัง จ านวน 25,000.- บาท 

1.6   ด้านบริการชุมชนและสังคม          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน        งบด าเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย         
                 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       รายการ ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       งบประมาณตั้งไว้           60,000    บาท  คงเหลือก่อนโอน       60,000  บาท

        โอนลด                      55,000    บาท  คงเหลือหลังโอน         5,000   บาท 
                             ค าชีแ้จง   1. โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าสาธารณูปโภค   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการ 

    ประปา ส านักปลัด จ านวน 25,000 บาท 
2. โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าวัสดุ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
   กองช่าง จ านวน 20,000.- บาท 
3. โอนลดเพ่ือไปตั้งจ่ายในหมวดค่าวัสดุ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุประปา  
   กองช่าง จ านวน 10,000.- บาท 
 

1.โอนเพิ่ม    ส ำนักปลัด 
  1.1 ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                  งานบริหารทั่วไป    งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน          
                 ประเภท ค่าเช่าบ้าน 
                  รายการ ค่าเชา่บ้าน 

       งบประมาณตั้งไว้            126,000    บาท  คงเหลือก่อนโอน     33,855  บาท 
        โอนเพ่ิม                           3,000    บาท  คงเหลือหลังโอน      36,855  บาท

        (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ)  
  1.2 ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                  งานบริหารทั่วไป    งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
                 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
                  รายการ ค่าจ้างเหมาคนงานและบริการต่างๆ 
                  งบประมาณตั้งไว้           1,145,000    บาท  คงเหลือก่อนโอน  189,678.03  บาท 

        โอนเพ่ิม                          20,000    บาท  คงเหลือหลังโอน   209,678.03  บาท
         (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ)  

  1.3 ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                  งานบริหารทั่วไป    งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  

       ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
       รายการ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
       งบประมาณตั้งไว้              60,000  บาท  คงเหลือก่อนโอน    10,258     บาท 
        โอนเพ่ิม                          20,000  บาท  คงเหลือหลังโอน     30,258     บาท

         (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ)  
1.4   ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                  งานบริหารทั่วไป    งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
       ประเภท ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
       รายการ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
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ปลัด อบต.        งบประมาณตั้งไว้              90,000  บาท  คงเหลือก่อนโอน    18,952     บาท 
          โอนเพ่ิม                          20,000  บาท  คงเหลือหลังโอน     38,952     บาท
                   (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ) 

  

2.โอนเพิ่ม   กองคลัง 
  2.1 ด้านบริหารงานทั่วไป   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                  งานบริหารงานคลัง    งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ   
                 ประเภท วัสดุส านักงาน 
                  รายการ ค่าวสัดุส านักงาน 

       งบประมาณตั้งไว้              50,000    บาท  คงเหลือก่อนโอน      8,595  บาท 
        โอนเพ่ิม                         25,000    บาท  คงเหลือหลังโอน      33,595  บาท 
        (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ) 
 

3.โอนเพิ่ม   กองช่ำง 
  3.1 ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน 

                  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 
                 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
                  รายการ ค่าจ้างเหมาคนงานและบริการต่าง ๆ 

       งบประมาณตั้งไว้             632,000    บาท  คงเหลือก่อนโอน     48,345  บาท 
        โอนเพ่ิม                          40,000    บาท  คงเหลือหลังโอน      88,345  บาท 
  3.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน 

                  งานไฟฟ้าถนน    งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน 
                 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
                  รายการ อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 1 ต.บ้านร่อม  

       งบประมาณตั้งไว้             400,920    บาท  คงเหลือก่อนโอน   400,920  บาท 
        โอนเพ่ิม                          10,800    บาท  คงเหลือหลังโอน    411,720  บาท 
  3.3 ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน 

                  งานไฟฟ้าถนน    งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน 
                 ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
                  รายการ อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ 4 ต.บ้านร่อม  

       งบประมาณตั้งไว้             400,920    บาท  คงเหลือก่อนโอน   411,720  บาท 
        โอนเพ่ิม                            9,100    บาท คงเหลือหลังโอน    420,800  บาท 
  3.4 ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน 

                  งานไฟฟ้าถนน    งบเงินอุดหนุน  หมวดค่าวัสดุ 
                 ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
                  รายการ ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 

       งบประมาณตั้งไว้               70,000    บาท  คงเหลือก่อนโอน   33,811.50 บาท 
        โอนเพ่ิม                          20,000    บาท            คงเหลือหลังโอน    53,811.50 บาท 
  3.5 ด้านการเศรษฐกิจ    แผนงานการพาณิชย์ 

                  งานกิจการประปา    งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
                 ประเภท ค่าไฟฟ้า 
                  รายการ ค่าไฟฟ้า 

       งบประมาณตั้งไว้              675,740    บาท  คงเหลือก่อนโอน   106,609.25 บาท 
        โอนเพ่ิม                          25,000    บาท            คงเหลือหลังโอน    131,609.25 บาท 
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ปลัด อบต.   3.6 ด้านการเศรษฐกิจ    แผนงานการพาณิชย์ 
                  งานกิจการประปา    งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
                 ประเภท ค่าวัสดุ 
                  รายการ ค่าวสัดุอื่น 

       งบประมาณตั้งไว้              72,400    บาท  คงเหลือก่อนโอน   24,256.36   บาท 
        โอนเพ่ิม                          10,000    บาท            คงเหลือหลังโอน    34,256.36  บาท 
        (เนื่องจากงบประมาณตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ) 
      

 

ประธานฯ               ตามท่ีปลัด อบต.  ได้ชี้แจงแล้วนั้น  มีท่านใดสงสัยอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอให้ลงมติ 
 

มติที่ประชุม               เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2561 ครั้งที่ 5/2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
                                -ไม่มี- 
 
ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 
    ลงชื่อ   นายประเสริฐ  พุ่มวันเพ็ญ          ผู้จดบันทึก 
       (นายประเสริฐ  พุ่มวันเพ็ญ) 
            ต าแหน่ง  เลขานุการนายก อบต.บ้านร่อม 
              
    

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


