
บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดบันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  

คร้ังที่ คร้ังที่ 44  (โอนคร้ังที่ (โอนคร้ังที่ 55))  

วันที่ วันที่ 1166    กุมภาพันธ์ พ.ศ.กุมภาพันธ์ พ.ศ.22556611  

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 1 รายการ ดังนี้ 

1. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม แผนงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว้ 
150,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จํานวน 15 
หมู่บ้าน โดยเฉล่ียตามประชากรแต่ละหมู่บ้าน แต่เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณโครงการ
ตามแนวพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 17 หมู่บ้านไว้ ทําให้งบประมาณท่ีตั้งไว้มิ
พอจ่าย 

 

โอนเพ่ิม    1.หมวดเงินอุดหนุน (กองสาธารณสุขส่ิงแวดล้อม)   

- ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน              ตั้งไว้    150,000    บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                150,000    บาท                                     

                                          -  ขอโอนเพ่ิม                                         340,000    บาท 

             -  งบประมาณหลังโอน                                         490,000    บาท 

 

โอนลด    1.หมวดค่าใช้สอย (กองสาธารณสุขส่ิงแวดล้อม)   

- ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ             ตั้งไว้    900,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                 471,660     บาท                                         

                                          -  ขอโอนลด                                          340,000     บาท                                                      

             -  งบประมาณหลังโอน                                         131,660     บาท 
 

นายก อบต.    - ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561               

ที่ประชุม                              -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว  
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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 การโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 28 การเปล่ียนแปลงงบประมาณรายรับหรือรายจ่ายให้
เป็นอํานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีรายการท่ีมีความจําเป็นต้องขออนุมัติ
เปล่ียนแปลงงบประมาณ จํานวน 1 รายการ ดังนี ้

 
รายละเอียดการแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ  
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน   
(อสม.)ประจําหมู่บ้าน ตั้งไว้ 150,000.- 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
(อสม.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่าน
ขุนทด  จํานวน 15  หมู่บ้านๆ  โดยเฉล่ีย
ตามจํานวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน (กอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)         ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 
– 2564 หน้า 85 ข้อ 1 

แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

1.อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐาน(อสม.)ประจําหมู่บ้าน ตั้งไว้ 
150 , 000 . - บาท    เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน
ทด  จํานวน 15  หมู่บ้านๆ  โดยเฉล่ีย
ตามจํานวนประชากรแต่ละหมู่บ้าน 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)  ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 
2561 – 2564 หน้า 85 ข้อ 1 

2.โครงการพระราชดําริด้ าน
สาธารณสุข ตั้งไว้  340,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
จํานวน 17 หมู่บ้าน (กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม) โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนท่ีสุด ท่ี 
นม 0023 .3/ว6909 ลง วัน ท่ี   19  
กันยายน 2560 ดังปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 1 
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นายก อบต. - ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติการเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย        

ประจําปี พ.ศ.2561               

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติการเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย             
   ประจําปี พ.ศ.2561  

 

ระเบียบวาระที่ 4                    เรื่องอื่น ๆ  

-  ไม่มี       

ปิดประชุมเวลา  14.30  

 

 

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

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

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


