
บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดบันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  

คร้ังที่ คร้ังที่ 33  (โอนคร้ังที่ (โอนคร้ังที่ 33))  

วันที่ วันที่ 66  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ พ.ศ.พ.ศ.22556622  

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  10.00  น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายก อบต. - แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
งบประมาณพ.ศ.2562 เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่พอจ่าย โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ และการแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

ที่ประชุม   - รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ที่ประชุม   - ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 3           เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา                                                          

นายก อบต.  3.1 การโอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีความประสงค์ให้คณะผู้บริหารพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 อาศัยอํานาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 26  
การโอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น    
โดยมีรายการท่ีมีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ จํานวน 3 รายการ ดังนี้ 

1.แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) ตั้งไว้ 660,000.- บาท เพ่ือ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 3 ศูนย์ คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านจ่ันโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่    
เจริญสุข  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถนนหักน้อยดอนกลอย แต่เนื่องจากงบประมาณ
ท่ีตั้งไว้มิพอจ่าย จึงมีความจําเป็นต้องขอโอนงบประมาณเพ่ิม จํานวน 113,000.- บาท 
โดยโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
(ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 40,000.- บาท  ,หมวดค่าวัสดุ ประเภท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000.- บาท  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติรายการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนโครงการเปิดโลกกว้างเพ่ือการเรียนรู้ฯ) จํานวน 15,000.- บาท และ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน จํานวน       
18,000.- บาท    

2.แผนงานการศึกษา หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินวิทยฐานะ     
แต่เนื่องจากประเภทรายจ่ายดังกล่าวมิได้ตั้งจ่ายไว้ทําให้ต้องมีการโอนเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จํานวน 38,500.- บาท  โดยโอนลดจากแผนงานการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรรม งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เจ้าหน้าท่ี เด็ก เยาวชนและประชาชน)  จํานวน 12,000.- บาท และ    
โอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
(ค่าเดินทางไปราชการ) จํานวน 26,500.- บาท 

3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่า
บํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆ วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล       
ด่านขุนทดท่ีชํารุดเสียหาย ได้แก่ เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ดีด  
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เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รถกระเช้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ตู้ โต๊ะ วิทยุส่ือสาร ฯลฯ แต่
เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้มิพอจ่าย จึงมีความจําเป็นต้องขอโอนงบประมาณเพ่ิม 
จํานวน 10,000.- บาท โดยโอนลดจากแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด)  

โอนเพ่ิม    1.หมวดค่าใช้สอย (กองการศึกษาฯ)   

-  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

-  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      ตั้งไว้     660,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                 254,820     บาท                                                      

                                          -  ขอโอนเพ่ิม                                            40,000     บาท                                                      

              -  งบประมาณหลังโอน                                        294,820     บาท 
 

โอนลด    1.หมวดค่าใช้สอย (กองการศึกษาฯ)   

-  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

-  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก           ตั้งไว้       40,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                   40,000     บาท                                                      

                                          -  ขอโอนลด                                            40,000     บาท                                                      

             -  งบประมาณหลังโอน                                              -         บาท 
 

โอนเพ่ิม    2.หมวดค่าใช้สอย (กองการศึกษาฯ)   

-  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

-  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      ตั้งไว้     660,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                 294,820     บาท                                                      

                                          -  ขอโอนเพ่ิม                                            40,000     บาท                                                      

              -  งบประมาณหลังโอน                                        334,820     บาท 
 

โอนลด    2.หมวดค่าใช้สอย (กองการศึกษาฯ)   

-  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว           ตั้งไว้       40,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                   40,000     บาท                                                      

                                          -  ขอโอนลด                                            40,000     บาท                                                      

             -  งบประมาณหลังโอน                                              -         บาท 
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โอนเพ่ิม    3.หมวดค่าใช้สอย (กองการศึกษาฯ)   

-  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

-  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      ตั้งไว้     660,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                 334,820     บาท                                                      

                                          -  ขอโอนเพ่ิม                                            15,000     บาท                                             

              -  งบประมาณหลังโอน                                        349,820     บาท 
 

โอนลด    3.หมวดค่าใช้สอย (กองการศึกษาฯ)   

-  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

-  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเปิดโลกกว้างฯ         ตั้งไว้       50,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                   50,000     บาท                                                      

                                          -  ขอโอนลด                                            15,000     บาท                                                      

             -  งบประมาณหลังโอน                                          35,000     บาท 

 

โอนเพ่ิม    4.หมวดค่าใช้สอย (กองการศึกษาฯ)   

-  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

-  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      ตั้งไว้     660,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                 349,820     บาท                                                      

                                          -  ขอโอนเพ่ิม                                            18,000     บาท                                              

              -  งบประมาณหลังโอน                                        367,820     บาท 
 

โอนลด    4.หมวดค่าใช้สอย (กองการศึกษาฯ)   

-  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

-  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ          ตั้งไว้       60,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                   60,000     บาท                                                      

                                          -  ขอโอนลด                                            18,000     บาท                                                      

             -  งบประมาณหลังโอน                                          42,000     บาท 
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โอนเพ่ิม    5.หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) (กองการศึกษาฯ)   

-  ประเภทเงินวิทยฐานะ                ตั้งไว้         -        บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                      -          บาท                                          

                                          -  ขอโอนเพ่ิม                                           12,000    บาท 

             -  งบประมาณหลังโอน                                           12,000   บาท 

 

โอนลด    5.หมวดค่าใช้สอย (กองการศึกษาฯ)   

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

-  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ           ตั้งไว้       60,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                   42,000     บาท                                                      

                                          -  ขอโอนลด                                            12,000     บาท                                                      

             -  งบประมาณหลังโอน                                          30,000     บาท 

 

โอนเพ่ิม    6.หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) (กองการศึกษาฯ)   

-  ประเภทเงินวิทยฐานะ                ตั้งไว้          -        บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                    12,000    บาท                                                    

                                          -  ขอโอนเพ่ิม                                             26,500    บาท 

             -  งบประมาณหลังโอน                                             38,500   บาท 

 

โอนลด    6.หมวดค่าใช้สอย (กองการศึกษาฯ)   

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

-  ค่าเดินทางไปราชการ                  ตั้งไว้       80,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                   73,830     บาท                                                      

                                          -  ขอโอนลด                                            26,500     บาท                                                      

             -  งบประมาณหลังโอน                                          47,330     บาท 
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โอนเพ่ิม    7.หมวดค่าใช้สอย (สํานักงานปลัด)   

- ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม              ตั้งไว้     80,000    บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                  641.19    บาท                                                      

                                          -  ขอโอนเพ่ิม                                           10,000    บาท 

             -  งบประมาณหลังโอน                                       10,641.19   บาท 

 

โอนลด    7.หมวดค่าใช้สอย (สํานักงานปลัด)   

- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

-  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด          ตั้งไว้       30,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                   30,000     บาท                        

                                          -  ขอโอนลด                                            10,000     บาท                                                      

             -  งบประมาณหลังโอน                                          20,000     บาท 
 

นายก อบต. - ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 
และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              

ที่ประชุม                              -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว  

นายก อบต.      3.2 การแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายรับหรือรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีความประสงค์ให้คณะผู้บริหาร
พิจารณาแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2562 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 ้
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รายละเอียดการแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
3.โครงการสนับสนุนค่า ใ ช้ จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ตั้งไว้ 660,000.- บาท 

  1. ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด   ตั้งไว้ 490,000.- บาท เพ่ือ
สนับสนุนค่าใ ช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 3 ศูนย์คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขตาม
หนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ใช้
ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2561 
จํานวน 100 คน จัดสรรในอัตราม้ือละ  20 บาท
ต่ อ ค น  จํ า น ว น  2 4 5  วั น  ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.2/ 
ว3274  ลงวันท่ี  19  มิถุนายน  2561  ดัง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 – 
2564   หน้า 70 ลําดับท่ี 6 

2. ประเภทค่าการจัดการศึกษา (รายหัว) 
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ตั้งไว้ 170,000.- 
บาท  เ พ่ือสนับสนุนค่ า ใ ช้ จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 3 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบ้านจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอน
กลอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่
เจริญสุขตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก  

 

แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ตั้งไว้  773,000.- บาท 
  1. ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด   ตั้งไว้ 490,000.- บาท เพ่ือ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 3 ศูนย์คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์)ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
ตามหนั ง สื อ ซั ก ซ้ อมแนวทา งการ จั ด ทํ า
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 ใ ช้ข้ อ มูล จํ านวน เด็ ก  ณ วัน ท่ี  10  
มิถุนายน  2561 จํานวน 100 คน จัดสรรใน
อัตราม้ือละ  20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี 
มท 0816.2/ ว3274  ลงวันท่ี  19  มิถุนายน  
2561  ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
พ.ศ. 2561 – 2564   หน้า 70 ลําดับท่ี 6   
       2. ประเภทค่าการจัดการศึกษา (รายหัว) 
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ตั้งไว้ 170,000.- 
บาท  เ พ่ือสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 3 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชา
สรรค์)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหัก
น้อยดอนกลอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านใหม่เจริญสุขตามหนังสือซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2560  จํานวน 100 คน 
จัดสรรในอัตราคนละ 1,700 บาทต่อคน  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 
0816.2/ว3274  ลงวันท่ี 19  มิถุนายน  2561  
ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 
– 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 3 ลําดับท่ี 1 

 
ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2560 จํานวน 100 คน 
จัดสรรในอัตราคนละ 1,700 บาทต่อคนตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 
0816.2/ว3274  ลงวันท่ี  19  มิถุนายน  2561  
ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 
– 2564 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 หน้า 3 ลําดับท่ี 1 

3.โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเ ล็ก(ศพด.)   ตั้ ง ไ ว้  
113,000.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  
จํานวน 3 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์)ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 
จํานวน 100 คน เป็นค่าหนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี,  ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
อัตราคนละ 300 บาท/ปี ,ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี    เป็นไปตาม
หนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี 
มท 0808.2/ว3028  ลงวันท่ี  6 มิถุนายน 
2561 เร่ืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หนังสือ
ส่ังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0816.2/ว3274  ลงวันท่ี  19 มิถุนายน 2561 
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ,หนังสือส่ังการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว
1918  ลงวันท่ี  16 มิถุนายน 2552  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0893.3/ ว 1658  ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2558 
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นายก อบต.   - ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติการเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562            

ที่ประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติการเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย             
   ประจําปี พ.ศ.2562  

ระเบียบวาระที่ 4                    เรื่องอื่น ๆ  

-  ไม่มี       

 

ปิดประชุมเวลา  12.00  

 

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

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

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


