
 

บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดบันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  

คร้ัคร้ังที่ งที่ 55  (โอนคร้ังที่ (โอนคร้ังที่ 55))  

วันที่ วันที่ 55  เมษายน เมษายน 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 และโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 

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.กองสวัสดิการสังคม แผนงานสวัสดิการสังคม  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์  งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมิได้ตั้งจ่ายไว้ทําให้ต้องมีการโอนเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จํานวน 8,000.- บาท โดยโอนลดจากงบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
(โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว)   

2. สํานักงานปลัด แผนงานบริหารงานท่ัวไป งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร    
ส่วนตําบลด่านขุนทดท่ีชํารุดเสียหาย ได้แก่ เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองถ่ายเอกสาร      
เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร์ รถกระเช้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ตู้  โต๊ะ       
วิทยุส่ือสาร ฯลฯ แต่เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้มิพอจ่าย จึงมีความจําเป็นต้องขอโอน
งบประมาณเพ่ิม จํานวน 20,000.- บาท โดยโอนลดจากงบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
(โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว)   

3.กองคลัง แผนงานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ ประเภท
วัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  50,000.- บาท เพ่ือจ่ายค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ แต่
เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไว้มิพอจ่าย จึงมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณเพ่ิมจํานวน 
20,000.- บาท  โดยโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
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โอนเพ่ิม    1.หมวดค่าใช้สอย (กองสวัสดิการสังคม)   

-  ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม          ตั้งไว้            -        บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                        -        บาท                                                      

                                          -  ขอโอนเพ่ิม                                              8,000     บาท                                                      

              -  งบประมาณหลังโอน                                            8,000     บาท 
 

โอนลด    1.หมวดค่าใช้สอย (กองสวัสดิการสังคม)   

-  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

-  โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว           ตั้งไว้      200,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                   51,650     บาท                                                      

                                          -  ขอโอนลด                                              8,000     บาท                                                      

              -  งบประมาณหลังโอน                                          43,650     บาท 
 

โอนเพ่ิม    2.หมวดค่าใช้สอย (สํานักงานปลัด)   

-  ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม          ตั้งไว้       80,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                 3,895.76    บาท                                                      

                                          -  ขอโอนเพ่ิม                                            20,000     บาท                                                      

              -  งบประมาณหลังโอน                                      23,895.76     บาท 
 

โอนลด    2.หมวดค่าใช้สอย (กองสวัสดิการสังคม)   

-  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

-  โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว           ตั้งไว้     200,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                   43,650     บาท                                                      

                                          -  ขอโอนลด                                            20,000     บาท                                                      

              -  งบประมาณหลังโอน                                          23,650     บาท 
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โอนเพ่ิม    3.หมวดค่าวัสดุ (กองคลัง)   

-  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์            ตั้งไว้      50,000     บาท                                                    

    -  คงเหลือก่อนโอน                                    9,150     บาท                                                      

                                          -  ขอโอนเพ่ิม                                            20,000     บาท                      

              -  งบประมาณหลังโอน                                          29,150     บาท 
 

โอนลด    3.หมวดเงินเดือน (กองการศึกษาฯ)   

-  ประเภทเงินเดือนพนักงาน        ตั้งไว้     1,430,160     บาท                             

    -  คงเหลือก่อนโอน                                777,675     บาท                                                      

                                          -  ขอโอนลด                                           20,000      บาท                                                      

              -  งบประมาณหลังโอน                                        757,675     บาท 

นายก อบต. - ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 
และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่              

ที่ประชุม                              -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว  

 

ระเบียบวาระที่ 4                    เรื่องอื่น ๆ  

-  ไม่มี       

 

ปิดประชุมเวลา  12.00  

 

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

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

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 


