
บันทึกรายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

คร้ังที่ 7/๒๕61 
วันที่ 9 เมษายน  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. นางกัญชลิกา  วิจิรัมย  ครู  (รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ) 
เปดประชุมเวลา 09.0๐ น. 
  เม่ือท่ีประชุมพรอมและครบองคประชุมแลว  นายภูริต  อภิรักษวรการ  นายกองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสด์ิ  ไดกลาวเปดประชุมพรอมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

การประชุมคณะผูบริหารเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 คร้ังที่ 6/2561  เพ่ือโอนลด และ โอนเพ่ิม ตามรายการดังตอไปน้ี 

1. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  (โอนลด) สํานักงานปลัด 
2. หมวดคาใชสอย (โอนเพ่ิม) สํานักงานปลัด 
3. หมวดคาตอบแทน (โอนลด) กองชาง 
4. หมวดคาใชสอย (โอนลด) กองชาง 
5. หมวดคาวัสดุ (โอนเพ่ิม) กองชาง 
6. หมวดคาตอบแทน (โอนลด) กองคลัง 
7. หมวดคาวัสดุ (โอนเพ่ิม) กองคลัง 

-  ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
   - รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2561 
นายก อบต.  ตามระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 

6/2561 เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2561 ที่ไดสงรายงานการประชุมใหทุกทาน มีทานใดจะ
อภิปรายแกไขเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยการ
ยกมือครับ 

 



มติที่ประชุม มติรับรองเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองดวน 
   - ไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 
นายก อบต.   เน่ืองจากงบประมาณไมเพียงพอตอการใชจาย แตมีเงินงบประมาณรายจายบาง

รายการสามารถโอนลดและโอนเพ่ิมได ดังน้ี 
 

*โอนลด  จํานวน 50,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา)  
ประเภทรายจาย  เงินเดือนพนักงาน 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงาน
สํานักงานปลัด ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณอนุมัติ 401,940 
บาท งบประมาณกอนโอน  221,940 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 50,000 บาท รวม
งบประมาณหลังโอน จํานวน 171,940 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 20,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  สาธารณสุข 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย  
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา งบประมาณอนุมัติ 
20,000 บาท งบประมาณกอนโอน  0 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 20,000 บาท รวม
งบประมาณหลังโอน จํานวน 20,000 บาท 
*โอนลด  จํานวน 100,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา)  
ประเภทรายจาย  เงินเดือนพนักงาน 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงาน 
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ งบประมาณอนุมัติ 
297,900 บาท งบประมาณกอนโอน  297,900 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 100,000 
บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 197,900 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 30,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 



งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย  
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/อบรม งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท 
งบประมาณกอนโอน  27,042 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 80,000 บาท รวมงบประมาณ
หลังโอน จํานวน 107,042 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 50,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย  
ประเภทรายจาย  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
รายการ  คาธรรมเนียม งบประมาณอนุมัติ 20,000 บาท งบประมาณกอนโอน  620 บาท 
โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 50,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 50,620 บาท 
*โอนลด  จํานวน 33,500.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาตอบแทน  
ประเภทรายจาย  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)สําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางกองชาง งบประมาณอนุมัติ 33,500 บาท งบประมาณ
กอนโอน  33,500 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 33,500 บาท รวมงบประมาณหลังโอน 
จํานวน 0 บาท 
*โอนลด  จํานวน 49,000.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  การพาณิชย 
งาน  กิจการประปา 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
รายการ  คาจางเหมาบริการ งบประมาณอนุมัติ 336,000 บาท งบประมาณกอนโอน  
203,000 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 49,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 
154,000 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 82,500.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  การพาณิชย 
งาน  กิจการประปา 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาวัสดุ  



ประเภทรายจาย  วัสดุอ่ืน 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินคาจัดซ้ือวัสดุในการผลิตนํ้าประปาจํานวน 6 แหง งบประมาณอนุมัติ 
100,000 บาท งบประมาณกอนโอน  515 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 82,500 บาท รวม
งบประมาณหลังโอน จํานวน 83,015 บาท 
*โอนลด  จํานวน 30,000.- บาท (กองคลัง) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาตอบแทน  
ประเภทรายจาย  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)สําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางกองคลัง งบประมาณอนุมัติ 58,260 บาท งบประมาณ
กอนโอน  58,260 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 30,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน 
จํานวน 28,260 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 30,000.- บาท (กองคลัง) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาวัสดุ 
ประเภทรายจาย  วัสดุคอมพิวเตอร 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร งบประมาณอนุมัติ 30,000 บาท 
งบประมาณกอนโอน  100 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 30,000 บาท รวมงบประมาณหลัง
โอน จํานวน 30,100 บาท 

ครับ น่ีคือรายการท่ีเสนอเพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณา ตอไปเชิญหัวหนาหนวยงานที่ขอ
โอน ไดช้ีแจงการโอนงบประมาณเพ่ือใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณาครับ 

นายสุทิน  วิจิรัมย   เรียนทานนายก รองนายก เลขาฯ ปลัด ผูอํานวยการกอง เน่ืองจากตาม 

 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดคาใชสอย โครงการ

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ต้ังงบประมาณไว ๒๐,๐๐๐ บาท และทาง

สํานักงานปลัดไดดําเนินงานตามโครงการดังกลาว ปรากฏวา วัคซีนที่จัดซ้ือไมเพียงพอตอ

จํานวนสัตวท่ีสํารวจ จึงขอโอนงบประมาณเพ่ิมเพ่ือดําเนินการฉีดวัคซีนใหกับสัตวที่อยูในพ้ืนท่ี 

ปองกันการเกิดโรคพิษสุนัขบา ซ่ึงกําลังระบาดอยูในขณะน้ี พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษถูกประกาศ

เปนพ้ืนท่ีสีแดง ขอโอนเพ่ิมรายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ/อบรม เน่ืองจากเพ่ือเปน

การเพ่ิมพูนความรูของพนักงานในสํานักงานปลัด อีกท้ังมีพนักงานมาบรรจุใหม ตําแหนงเจา

พนักงานธุรการ และตองเขาอบรมในหลักสูตรขาราชการบรรจุใหม ขอโอนเพ่ิมรายการ

คาธรรมเนียม เน่ืองจากงบประมาณท่ีต้ังไวมีไมเพียงพอ จากกรณีการกอสรางถนนสาย บาน

หนองยาว-สลักได มีบางชวงผานพ้ืนท่ีชาวบานพะแวะเหนือ เกิดกรณีความไมชัดเจนในขนาด



ความกวางของถนน จึงทําหนังสือถึงท่ีดินขุนหาญ เพ่ือเขามารังวัด ทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน 

ครับ 

นายวิจิตร  นรสิงห   เรียนทานนายก รองนายก เลขาฯ ปลัด ผอ.กอง หัวหนาสวน ทางกองชางมีความ

ประสงคขอโอนเพ่ิมในหมวดวัสดุประปา เพ่ือจายเปนเงินคาจัดซ้ือวัสดุในการผลิตนํ้าประปา 

จํานวน 6 แหง สืบเน่ืองจากมีชาวบานในพ้ืนที่ตองการใชนํ้าประปาจํานวนมาก มิเตอรที่จัดซ้ือ

มาไวไมเพียงพอตอความตองการ จึงขอโอนงบประมาณมาเพ่ิมเพ่ือดําเนินการใหกับประชาชน

ครับ 

นางสุกัญญา  รัตนรัก   เรียนทานนายก รองนายก เลขาฯ ปลัด กองคลังมีความประสงคขอโอนเพ่ิมในหมวด

คาวัสดุ เน่ืองจากมีเคร่ืองพิมพที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง จํานวน 4 เคร่ือง 

ประกอบดวย เคร่ืองพิมพเลเซอรสี จํานวน 2 เคร่ือง และเคร่ืองพิมพเลเซอรขาวดํา จํานวน 2 

เคร่ือง ซ่ึงการจัดซ้ือหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพเลเซอรสีน้ัน จะตองจัดซ้ือพรอมกันคร้ังละ 4 สี จึง

จะทําใหเคร่ืองพิมพดังกลาวสามารถใชงานได ประกอบกับปงบประมาณ พ.ศ.2561 กองคลัง

ไดใชงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรไปแลวบางสวน จึงทําใหเหลืองบประมาณ

จํานวนไมมาก ซ่ึงคาดวาจะไมพียงพอกับการใชจายคะ 

นายก อบต.   ครับ จากท่ีไดฟงแตละหนวยงานท่ีขอโอนงบประมาณ ช้ีแจงเหตุผลและ ขอใหท่ี

ประชุมไดแสดงความเห็นครับ  

นายชานนท  พรมโลก   เรียนทานนายก ผูเขารวมประชุมทุกทาน จากที่ไดฟงเหตุผลและความจําเปน ผมคิด

วา เม่ือมีงบประมาณท่ีพอจะโอนลดได ก็สมควรที่จะโอนเพ่ิมไป เพราะความจําเปนก็จําเปน

จริง  ๆผมเห็นดวยครับ 

นายก อบต.   มีทานใดเพ่ิมเติมครับ ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
มติที่ประชุม    -มีมติเปนเอกฉันท  
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืน  ๆ

-ไมมี 
 

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



 
 

รายชื่อผูเขาประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
คร้ังที่ 6/2561 

วันที่ 9 เมษายน 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 นางกัญชลิกา  วิจิรัมย ครู อันดับ คศ.1 (รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ)   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


