
บันทึกรายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

คร้ังที่ 15/๒๕61 
วันที่  7  กันยายน  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 13.30 น. 
  เม่ือท่ีประชุมพรอมและครบองคประชุมแลว  นายภูริต  อภิรักษวรการ  นายกองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสด์ิ  ไดกลาวเปดประชุมพรอมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

การประชุมคณะผูบริหารเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 คร้ังที่ 14/2561  เพ่ือโอนลด โอนเพ่ิม และโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ตาม
รายการดังตอไปน้ี 

1. หมวดคาใชสอย (โอนลด) สํานักงานปลัด 
2. หมวดเงินดือน (ฝายการเมือง)   (โอนลด) สํานักงานปลัด 
3. หมวดเงินดือน (ฝายประจํา)   (โอนลด) สํานักงานปลัด 
4. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (โอนเพ่ิม) สํานักงานปลัด 
5. หมวดคาตอบแทน (โอนเพ่ิม) สํานักงานปลัด 
6. หมวดคาสาธารณูปโภค (โอนเพ่ิม) สํานักงานปลัด 
7. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) กองการศึกษาฯ 
8. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (โอนลด) กองชาง 
9. หมวดคาใชสอย (โอนเพ่ิม) กองชาง 
10. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (โอนเพ่ิม) กองการศึกษาฯ 
11. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (โอนไปต้ังจายรายการใหม) กองการศึกษาฯ 

-  ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
   - รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 14/2561 



นายก อบต.  ตามระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 
14/2561 เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ท่ีไดสงรายงานการประชุมใหทุกทาน มีทานใดจะ
อภิปรายแกไขเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยการ
ยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม มติรับรองเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองดวน 
   - ไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 
นายก อบต.   เน่ืองจากมีบางรายการตองโอนลด โอนเพ่ิม และโอนไปต้ังจายเปนราบการใหม 

เพ่ือใหใชจายงบประมาณไดดังน้ี 
*โอนลด  จํานวน 1,080.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  การเกษตร 
งาน  สงเสริมการเกษตร 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/อบรม งบประมาณอนุมัติ 226,200 บาท 
งบประมาณกอนโอน  17,860 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 1,080 บาท รวมงบประมาณหลัง
โอน จํานวน 2,747 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 1,080.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  การเกษตร 
งาน  สงเสริมการเกษตร 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภทรายจาย  คาตอบแทนพนักงานจาง 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานจางตามภารกิจของสํานักงานปลัด องคการ
บริหารสวนตําบล ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการเกษตร งบประมาณกอนโอน  226,200 บาท 
โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 1,080 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 18,940 บาท 
*โอนลด  จํานวน 86,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายการเมือง) 
ประเภทรายจาย  เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รายการ  เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งบประมาณอนุมัติ 
2,232,000 บาท งบประมาณกอนโอน  265,200 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 86,000 
บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 179,200 บาท 
 
*โอนลด  จํานวน 12,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 



แผนงาน  บริหารท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภทรายจาย  เงินเดือนพนักงาน 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงาน 
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล งบประมาณอนุมัติ 2,619,240 บาท งบประมาณ
กอนโอน  178,923 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 12,000 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 
166,923 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 91,350.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาตอบแทน 
ประเภทรายจาย  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินผูใปฏิบัติราชการแกองคการบริหารสวนตําบลตามท่ีไดรับมอบหมาย 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนแก งบประมาณอนุมัติ 127,785 บาท งบประมาณกอน
โอน  4,850 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 91,350 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 
96,200 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 16,650.- 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  19,387.20 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 16,650 
บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 36,037.20 บาท 
*โอนลด  จํานวน 43,๐๐0.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภทรายจาย  คาตอบแทนพนักงานจาง 
รายการ เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป ของ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล งบประมาณอนุมัติ 835,440 บาท งบประมาณ
กอนโอน  104,037 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 43,000 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 
61,037 บาท 



*โอนลด  จํานวน 5,๐๐0.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภทรายจาย  เงินเดือนพนักงาน 
รายการ เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตําแหนง เจา
พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ งบประมาณอนุมัติ 232,920 บาท 
งบประมาณกอนโอน  24,680 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 5,000 บาท งบประมาณหลังโอน 
จํานวน 19,680 บาท 
*โอนลด  จํานวน 178,๐๐0.- บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภทรายจาย  เงินเดือนพนักงาน 
รายการ เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหกับพนักงานสวน
ตําบล งบประมาณอนุมัติ 1,193,400 บาท งบประมาณกอนโอน  236,250 บาท โอนลด
คร้ังน้ี จํานวน 178,000 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 58,250 บาท 
*โอนลด  จํานวน 5,๐๐0.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภทรายจาย  เงินเดือนพนักงาน 
รายการ เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตําแหนง เจา
พนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ งบประมาณอนุมัติ 232,920 บาท 
งบประมาณกอนโอน  24,680 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 5,000 บาท งบประมาณหลังโอน 
จํานวน 19,680 บาท 
*โอนลด  จํานวน 19,๐๐0.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภทรายจาย  เงินเดือนพนักงาน 
รายการ เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหกับพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบล งบประมาณอนุมัติ 572,160 บาท 
งบประมาณกอนโอน  65,650 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 19,000 บาท งบประมาณหลัง
โอน จํานวน 46,650 บาท 
*โอนลด  จํานวน 20,๐๐0.- บาท (สํานักงานปลัด) 



แผนงาน  บริหารท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ โครงการจัดทําแนวเขตการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
งบประมาณอนุมัติ 20,000 บาท งบประมาณกอนโอน  20,000 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 
20,000 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 0 บาท 
*โอนลด  จํานวน 20,๐๐0.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ โครงการสงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน งบประมาณอนุมัติ 20,000 บาท งบประมาณกอนโอน  20,000 บาท โอนลดคร้ังน้ี 
จํานวน 20,000 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 0 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 285,๐๐0.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  คาบํารุงและรักษาซอมแซม 
รายการ เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหใชงานไดปกติ คาซอม
บํารุงรักษา ถนน สะพาน ฝายทอเหล่ียม ระบบประปาหมูบาน บอนํ้าบาดาล เสียงตามสาย หอ
กระจายขาว คลองสงนํ้า ประตูระบายนํ้า ทอระบายนํ้า ทางนํ้า ฯลฯ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต. และท่ีไดรับการถายโอน งบประมาณอนุมัติ 100,300 บาท งบประมาณกอนโอน  
1,300 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 285,000 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 
286,300 บาท 
*โอนลด  จํานวน 18,340.- บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภทรายจาย  เงินประจําตําแหนง 
รายการ เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งบประมาณอนุมัติ 42,000 บาท งบประมาณกอนโอน  28,000 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 
18,340 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 9,660 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 120.- บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
แผนงาน  การศึกษา 



งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภทรายจาย  คาตอบแทนพนักงานจาง 
รายการ เพ่ือจายเปนเงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหกับพนักงานางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไป งบประมาณอนุมัติ 622,200 บาท งบประมาณกอนโอน  51,740 บาท โอนเพ่ิมคร้ัง
น้ี จํานวน 120 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 51,860 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 720.- บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภทรายจาย  เงินเพ่ิมตาง  ๆของพนักงานจาง 
รายการ เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมหรือเงินที่จายเพ่ิมใหกับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไป งบประมาณอนุมัติ 29,940 บาท งบประมาณกอนโอน  1,835 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี 
จํานวน 720 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 2,555 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 120.- บาท (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภทรายจาย  เงินวิทยฐานะ 
รายการ เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะครูผูดูแลเด็ก งบประมาณอนุมัติ 0 บาท งบประมาณกอน
โอน  0 บาท โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม จํานวน 17,500 บาท งบประมาณหลังโอน 
จํานวน 17,500 บาท 

ครับ น่ีคือรายการท่ีเสนอเพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณา ตอไปเชิญหัวหนาหนวยงาน
ตาง  ๆไดช้ีแจงเพ่ือใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณาครับ 

นายสุทิน  วิจิรัมย   เรียนทานนายก ทานรองนายก ทานเลขาฯ ทานปลัด ผูอํานวยการกองทุกทาน ตามท่ี
สํานักงานปลัด ขอโอนลด โอนเพ่ิมงบประมาณรายจายในหมวดคาตอบแทน เน่ืองจากตาม
พระราชบัญญัติจัดซ้ือจัดจางพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา (23 
สิงหาคม 2560) โดยพระราชบัญญัติน้ีไดกําหนดใหบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐไดรับคาตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 156 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2560 
ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการใหหนวยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน และเพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหกับบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบและตามขอ 2.4 หัวหนาหนวยงานของรัฐ อาจกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการ
บริหารงบประมาณรายจาย เพ่ือควบคุมคาตอบแทนหรือ คณะกรรมการได ตามความจําเปน 
ประหยัดและเหมาะสม ภายใตหลักเกณฑดังกลาว ดังน้ันเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบจึงขอโอน
งบประมาณเพ่ิม เพ่ือใหเพียงพอตอการใชจายครับ 



นางราตรี  เงินดี   กราบเรียนทานนายก ทานรอง ทานเลขา ทานปลัด สําหรับกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ขอโอนงบประมาณ เพ่ือไปต้ังจายเปนรายการใหมและโอนเพ่ิมในหมวดของ
เงินเดือน (ฝายประจํา) เน่ืองจากไมไดต้ังงบประมาณไว และต้ังงบประมาณไมเพียงพอตอการ
ใชจาย ในสวนของเงินวิทยฐานะ เน่ืองจากมี ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สุขสวัสด์ิ ไดย่ืนเสนอ
ขอรับเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ (คศ.2) จํานวน 1 ราย เพ่ือใหมีงบประมาณในการเบิกจาย 
จึงขอโอนงบประมาณ เพ่ือต้ังจายเปนรายการใหมใหกับครูที่ย่ืนเสนอขอรับเงินวิทยฐานะ ตาม
สิทธิ และระเบียบคะ 

นายวิจิตร  นรสิงห   เรียนทานนายก คณะผูบริหาร ทานปลัด ผอ.กอง ทุกทาน กองชาง มีความจําเปนขอ
โอนงบประมาณ เพ่ิมในหมวดคาใชสอย ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม เน่ืองจาก ในชวง
น้ี เปนฤดูฝน ทําใหถนนบางสายภายในตําบลสุขสวัสด์ิชํารุดเสียหาย และไดรับแจงจากทาน
สมาชิก สภา อบต.สุขสวัสด์ิ ไดขอใหคณะผูบริหารซอมแซมถนนที่ชํารุด ในคราวประชุมสภาฯ 
มีงบประมาณที่สามารถโอนลด เพ่ือนํามาใชจายในหมวดน้ีได ซ่ึงมีรายละเอียดของถนนท่ี
เสียหายและตองซอมแซม  ตามแบบสํารวจท่ีตองการซอมแซมเรงดวน ป 2561 และ
งบประมาณที่ตองใช ที่กระผมไดแจกจายใหกับคณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม 

นายก อบต.   มีทานใดจะเสนอความคิดเห็นตอที่ประชุม เชิญครับ  

นายชานนท  พรมโลก   เรียนทานนายก ปลัด ผอ.กองทุกคน ในสวนของผมเห็นดวยกับการขอโอน

งบประมาณในคร้ังน้ี ในสวนของการซอมแซม ฝากใหดําเนินการโดยดวน เพราะเปนความ

จําเปนตอพ่ีนองประชาชน ท่ีไดรับความลําบากในการเดินทาง ครับ 

นายก อบต.   ครับ ถาไมมีใครแสดงความคิดเห็น ผมขอติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม    -มีมติเปนเอกฉันท 
  
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืน  ๆ

-ไมมี 
 

ปดประชุมเวลา    15.30 น. 
 
                            (ลงช่ือ).........................................ผูจดรายงานการประชุม 
                                             (นายสมภาร     บัวจันทร) 
                                  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 
 
                              (ลงช่ือ)...........................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายภูริต  อภิรักษวรการ) 
                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผูเขาประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
คร้ังที่ 15/2561 

วันที่ 1 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) 
  

     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     

 


