
  

บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดบันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  

คร้ังที่ คร้ังที่ 22  (โอนคร้ังที่ (โอนคร้ังที่ 22,,33))  

วันที่ วันที่ 44    ธันวาคม  ธันวาคม  พ.ศ.พ.ศ.22556600  

ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  
 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นายวาเรนทร์    ประภาสุชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

 

2. นายอนันต์  พูนสวาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

 

3. นายชาญชัย    เพียงขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

 

4. นายวินัย  เกียรติศรีสิริ เลขานุการนายก อบต.ด่านขุนทด 
 

 

5. นายเมืองแมน  ศิษย์สุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  

เปิดประชุมเวลา  13.00  น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายก อบต. - แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบประมาณพ.ศ.2561 เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่พอจ่าย 

ที่ประชุม   - รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุม   - ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 3           เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา                                                          

นายก อบต.  3.1 การโอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีความประสงค์ให้คณะผู้บริหารพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 อาศัยอํานาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 26  
การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น    
โดยมีรายการท่ีมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 5 รายการ ดังนี้ 

1. สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัย         
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    
ตั้งไว้  50,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
กระจกโค้ง กรวยจราจร ไฟกระพริบฯลฯ  แต่เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้มิพอจ่ายจึงมี
ความจําเป็นต้องขอโอนงบประมาณเพ่ิมจํานวน 9,400.- บาท โดยโอนลดจากแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 

2. สํานักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย          
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  ตั้งไว้ 
20,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองแต่งกายชุดอปพร. เคร่ืองแบบ 
เส้ือ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก  เส้ือก๊ักสะท้อนแสงฯลฯ งานป้องกัน    
และบรรเทาสาธารณภัยจําเป็นต้องจัดซ้ือเส้ือก๊ักสะท้อนแสง จํานวน 60 ตัวๆละ        
550.- บาท เป็นเงิน 33,000.- บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน แต่เนื่องจากงบประมาณ
ท่ีตั้งไว้มิพอจ่ายจึงมีความจําเป็นต้องขอโอนงบประมาณเพ่ิมจํานวน 13,000.-บาท          
โดยโอนลดจากแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  

3. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    
ตั้งไว้ 659,160.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ท่ัวไปของกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องจากได้มีการจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการของกองการศึกษาฯ เพ่ิมขึ้นจํานวน 1 ตําแหน่งและตําแหน่งดังกล่าว 
มิได้ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ทําให้ต้องมีการโอนงบประมาณเพ่ิม จํานวน 138,000.- บาท  
โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ    
พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 48,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพลูกจ้างของกองการศึกษาฯ
เนื่องจากได้มีการจ้างตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการของกองการศึกษาฯ เพ่ิมขึ้น
จํานวน 1 ตําแหน่งและตําแหน่งดังกล่าว มิได้ตั้งจ่ายเงินค่าครองชีพไว้ทําให้ต้องมีการ 
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โอนงบประมาณเพ่ิม จํานวน 21,420.- บาท โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) ประเภท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

5. กองสวัสดิการสังคม แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  
ประเภทเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 11,029,200.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์    
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมส่งใช้เงินยืมเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุผิด
ประเภทจํานวน 1 ราย ทําให้ต้องมีการโอนงบประมาณเป็นจํานวนเงิน 800.- บาท  
โดยโอนลดจากแผนงานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเบ้ียยังชีพคนพิการ 

 

โอนเพ่ิม    1.หมวดค่าวัสดุ (สํานักงานปลัด)   

- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง              ตั้งไว้     50,000    บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                  50,000    บาท                                                      

                                          -  ขอโอนเพ่ิม                                             9,400    บาท 

             -  งบประมาณหลังโอน                                           59,400    บาท 

โอนลด    1.หมวดค่าวัสดุ (สํานักงานปลัด)   

- ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง               ตั้งไว้      50,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                   50,000     บาท                                                      

                                          -  ขอโอนลด                                              9,400     บาท                                                      

             -  งบประมาณหลังโอน                                          40,600     บาท 
 

โอนเพ่ิม    2.หมวดค่าวัสดุ (สํานักงานปลัด)   

- ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย               ตั้งไว้     20,000    บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                  20,000    บาท                                                      

                                          -  ขอโอนเพ่ิม                                           13,000    บาท 

             -  งบประมาณหลังโอน                                           33,000    บาท 

 

โอนลด    2.หมวดค่าวัสดุ (สํานักงานปลัด)   

- ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง               ตั้งไว้      50,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                   40,600     บาท                                                      

                                          -  ขอโอนลด                                            13,000     บาท                                                      

             -  งบประมาณหลังโอน                                          27,600     บาท 
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โอนเพ่ิม    3.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (กองการศึกษาฯ)   

- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง              ตั้งไว้     659,160    บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                  567,300    บาท                       

                                          -  ขอโอนเพ่ิม                                           138,000    บาท 

             -  งบประมาณหลังโอน                                           705,300    บาท 

 

โอนลด    3.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (กองช่าง)   

- ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง              ตั้งไว้     545,400    บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                  478,940    บาท                                    

                                          -  ขอโอนลด                                            138,000    บาท 

             -  งบประมาณหลังโอน                                           340,940    บาท 

 

โอนเพ่ิม    4.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (กองการศึกษาฯ)   

- ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง              ตั้งไว้       48,000    บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                    42,000    บาท                               

                                          -  ขอโอนเพ่ิม                                             21,420    บาท 

             -  งบประมาณหลังโอน                                             63,420    บาท 

 

โอนลด    4.หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) (กองช่าง)   

- ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             ตั้งไว้     52,860    บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                    46,180    บาท                                 

                                          -  ขอโอนลด                                                 21,420    บาท 

             -  งบประมาณหลังโอน                                             24,760    บาท 

 

โอนเพ่ิม    5.หมวดงบกลาง (กองสวัสดิการสังคม)   

- ประเภทเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ                     ตั้งไว้      11,029,200   บาท   

    -  คงเหลือก่อนโอน                                 8,351,000   บาท   

                                          -  ขอโอนเพ่ิม                                                  800   บาท 

             -  งบประมาณหลังโอน             8,351,800   บาท   
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โอนลด    5.หมวดงบกลาง (กองสวัสดิการสังคม)    

- ประเภทเบ้ียยังชีพผู้พิการ                     ตั้งไว้        2,131,200   บาท   

    -  คงเหลือก่อนโอน                                 1,572,000   บาท   

                                          -  ขอโอนลด                                                  800   บาท 

             -  งบประมาณหลังโอน             1,571,200   บาท   

นายก อบต.    - ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561               

ที่ประชุม                              -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว  

นายก อบต.      3.2 การแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายรับหรือรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีความประสงค์ให้คณะผู้บริหาร
พิจารณาแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2561 อาศัยอํานาจตาม
ความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543     หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 28 การเปล่ียนแปลงงบประมาณรายรับหรือ
รายจ่ายให้เป็นอํานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีรายการท่ีมีความ
จําเป็นต้องขออนุมัติเปล่ียนแปลงงบประมาณ จํานวน 3 รายการ ดังนี ้

 
รายละเอียดการแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ  
สํานักงานปลัด 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
1.2.7 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
ตั้งไว้ 786,200.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้าง จํานวน   6  อัตรา ดังต่อไปนี้ 
  1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
  2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
  3) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 ตําแหน่ง                      
  4) คนงานท่ัวไป    จํานวน 2 ตําแหน่ง  
  (สํานักงานปลัด) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
1.2.7 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ตั้งไว้ 786,200.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน   6  อัตรา 
ดังต่อไปนี้ 
 1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
 2) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 3 
ตําแหน่ง 
 3) คนงานท่ัวไป   จํานวน 2 ตําแหน่ง       
  (สํานักงานปลัด) 
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 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
ตั้งไว้ 659,160.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป  
จํานวน 5 อัตราดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
  2) ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 3 
อัตรา 
  3) คนงานท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา        
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
ตั้ ง ไ ว้  659,160.-บาท  เ พ่ื อ จ่ าย เ ป็น
ค่าจ้างพนักงานตามภารกิจและพนักงาน
จ้างท่ัวไป  จํานวน 5 อัตราดังนี้ 
  1) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
  2) ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย     
จํานวน 3 อัตรา 
  3) คนงานท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา    
  4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
จํานวน   1 อัตรา 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
 

  
 กองช่าง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      
ตั้งไว้ 545,400.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ท่ัวไป  จํานวน  4  อัตรา ดังนี้ 
 1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา              
 2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า           
 3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ         
 4) คนงานท่ัวไป  (กองช่าง) 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชนหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      
ตั้งไว้ 545,400.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างท่ัวไป  จํานวน  3  อัตรา 
ดังนี้ 
 1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา              
 2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า           
 3) คนงานท่ัวไป (กองช่าง) 

นายก อบต.   - ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติการเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561            

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติการเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย             
   ประจําปี พ.ศ.2561  
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ระเบียบวาระที่ 4                    เรื่องอื่น ๆ  

-  ไม่มี       

ปิดประชุมเวลา  14.30  

 

 

(ลงช่ือ) .............................................  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นายวินัย    เกียรติศรีสิริ) 
          เลขานุการคณะผู้บริหาร 
 
 

(ลงช่ือ) ...............................................  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


