
บันทึกรายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

คร้ังที่ 14/๒๕61 
วันที่  1  สิงหาคม  ๒๕61 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
 

 
รายช่ือผูเขาประชุม 
  ๑. นายภูริต       อภิรักษวรการ นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ   
  ๒. นายชานนท   พรมโลก  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  
  ๓. นายตุม        บุทธนา  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
  ๔. นายสมภาร บัวจันทร เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
  ๑. นายเฉลียว    แกวหิน  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
  ๒. นางสุกัญญา รัตนรัก  ผูอํานวยการกองคลัง 
  ๓. นายวิจิตร นรสิงห  ผูอํานวยการกองชาง 
  ๔. นายสุทิน      วิจิรัมย  หัวหนาสํานักปลัด 
  5. นางราตรี   เงินดี  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  (รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ) 

เปดประชุมเวลา 10.00 น. 
  เม่ือท่ีประชุมพรอมและครบองคประชุมแลว  นายภูริต  อภิรักษวรการ  นายกองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสด์ิ  ไดกลาวเปดประชุมพรอมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

การประชุมคณะผูบริหารเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 คร้ังที่ 13/2561  เพ่ือโอนลด และโอนเพ่ิม ตามรายการดังตอไปน้ี 

1. หมวดคาใชสอย (โอนลด) สํานักงานปลัด 
2. หมวดคาสาธารณูปโภค   (โอนเพ่ิม) สํานักงานปลัด 
3. หมวดคาใชสอย (โอนเพ่ิม) สํานักงานปลัด 

-  ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
   - รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 13/2561 
นายก อบต.  ตามระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 

13/2561 เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ที่ไดสงรายงานการประชุมใหทุกทาน มีทานใดจะ
อภิปรายแกไขเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยการ
ยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม มติรับรองเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองดวน 
   - ไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 



นายก อบต.   เน่ืองจากมีบางรายการตองโอนลดและโอนเพ่ิม เพ่ือใหใชจายงบประมาณไดดังน้ี 
*โอนลด  จํานวน 6,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  โครงการเลือกต้ังผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ งบประมาณ
อนุมัติ 100,000 บาท งบประมาณกอนโอน  6,000 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 3,000 
บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 3,000 บาท 
*โอนลด  จํานวน 20,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/อบรม งบประมาณอนุมัติ 40,000 บาท 
งบประมาณกอนโอน  31,096 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 20,000 บาท งบประมาณหลัง
โอน จํานวน 11,096 บาท 
*โอนลด  จํานวน 20,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  โครงการฝกอบรมกูชีพ กูภัยฉุกเฉิน ชวยเหลือประชาชน งบประมาณอนุมัติ 20,000 
บาท งบประมาณกอนโอน  20,000 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 20,000 บาท งบประมาณ
หลังโอน จํานวน 0 บาท 
*โอนลด  จํานวน 20,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน 
งาน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือจัด
กระบวนการเรียนรูทางการศึกษา การสงเสริมอาชีพและการพัฒนารายไดเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินการอาหารกลางวันในสถานศึกษา งบประมาณอนุมัติ 20,000 บาท งบประมาณกอนโอน  
20,000 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 20,000 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 0 บาท 
 



*โอนลด  จํานวน 20,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน 
งาน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูปวยดอยโอกาสและครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพ่ึง 
งบประมาณอนุมัติ 20,000 บาท งบประมาณกอนโอน  20,000 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 
20,000 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 0 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 3,๐๐0.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาสาธารณูปโภค 
ประเภทรายจาย  คาบริการส่ือสารและคมนาคม 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต การดและคาส่ือสารอ่ืน  ๆเชน 
คาดูแลเว็บไซต คาเชาพ้ืนที่เว็ปไซต คาโดเมนเนม คาเคเบิลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม 
ฯลฯ และคาใชจายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการบริการส่ือสารและโทรคมนาคม งบประมาณอนุมัติ 
80,000 บาท งบประมาณกอนโอน  25,387.20 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 3,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน จํานวน 28,387.20 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 50,๐๐0.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/อบรม งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท 
งบประมาณกอนโอน  10,896 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 50,000 บาท งบประมาณหลัง
โอน จํานวน 60,896 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 30,๐๐0.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาสาธารณูปโภค 
ประเภทรายจาย  คาไฟฟา 
รายการ เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ งบประมาณอนุมัติ 180,000 บาท งบประมาณ
กอนโอน  12,648 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 30,000 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 
42,648 บาท 



 
ครับ น่ีคือรายการท่ีเสนอเพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณา ตอไปเชิญหัวหนาหนวยงาน

ตาง  ๆไดช้ีแจงเพ่ือใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณาครับ 
นายสุทิน  วิจิรัมย   เรียนทานนายก ทานรองนายก ทานเลขาฯ ทานปลัด ผูอํานวยการกองทุกทาน ตามท่ี

สํานักงานปลัดขอโอนเพ่ิมงบประมาณ สืบเน่ืองจากไดรับหนังสือจากสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน ท่ี มท 0807.2/ว 123 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 วา เพ่ือเตรียมความพรอม
บุคลากรซึงมีหนาที่เก่ียวของในการจัดการเลือกต้ังทองถ่ินเขารับการอบรม พรอมท้ังสํานักงาน
ปลัด ไดตรวจสอบยอดเงินรายจายประจํา เชน คาไฟฟา คาบริการอินเตอรเนต และคาเดินทาง
ไปราชการ/อบรม พบวา มีจํานวนยอดเงินท่ีไมเพียงพอตอการใชจายจนส้ินปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ดังน้ัน จึงมีความจําเปนท่ีจะขอโอนเพ่ิมงบประมาณเหลาน้ี เพ่ือใหเพียงพอตอการใช
จายครับ 

นายก อบต.   มีทานใดจะเสนอความคิดเห็นตอที่ประชุม เชิญครับ ถาไมมีผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม    -มีมติเปนเอกฉันท 
  
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืน  ๆ

-ไมมี 
 

ปดประชุมเวลา    11.30 น. 
 
                            (ลงช่ือ).........................................ผูจดรายงานการประชุม 
                                             (นายสมภาร     บัวจันทร) 
                                  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 
 
 
                              (ลงช่ือ)...........................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายภูริต  อภิรักษวรการ) 
                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อผูเขาประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

คร้ังที่ 15/2561 
วันที่ 7 กันยายน 2561 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
 
ผูเขาประชุม 
 
ที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายภูริต  อภิรักษวรการ นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ   
2 นายชานนท  พรมโลก รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ   
3 นายตุม  บุทธนา รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ   
4 นายสมภาร  บัวจันทร เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ   

 
ผูเขารวมประชุม 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายเฉลียว  แกวหิน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ   
2 นางสุกัญญา  รัตนรัก ผูอํานวยการกองคลัง   
3 นายวิจิตร  นรสิงห ผูอํานวยการกองชาง   
4 นายสุทิน  วิจิรัมย หัวหนาสํานักปลัด   
5 นางราตรี  เงินดี นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (รักษาราชการแทน ผอ.

กองการศึกษาฯ) 
  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


