
บันทึกรายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

คร้ังที่ 5/๒๕61 
วันที่ 19 กุมภาพันธ  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 09.3๐ น. 
  เม่ือท่ีประชุมพรอมและครบองคประชุมแลว  นายภูริต  อภิรักษวรการ  นายกองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสด์ิ  ไดกลาวเปดประชุมพรอมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

การประชุมคณะผูบริหารเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 คร้ังที่ 5/2561  เพ่ือโอนลด และ โอนเพ่ิม ตามรายการดังตอไปน้ี 

1. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  (โอนลด) กองการศึกษาฯ 
2. หมวดคาใชสอย (โอนเพ่ิม) กองการศึกษาฯ 
3. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  (โอนลด) สํานักงานปลัด 
4. หมวดคาใชสอย (โอนเพ่ิม) สํานักงานปลัด 

-  ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
   - รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2561 
นายก อบต.  ตามระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 

4/2561 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 ท่ีไดสงรายงานการประชุมใหทุกทาน มีทานใดจะ
อภิปรายแกไขเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยการ
ยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม มติรับรองเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองดวน 
   - ไมมี 



ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 
นายก อบต.   เน่ืองจากไมไดต้ังงบประมาณไว แตมีเงินงบประมาณรายจายบางรายการสามารถโอน

ลดและโอนเพ่ิมได ดังน้ี 
 

*โอนลด  จํานวน 100,000.- บาท (กองการศึกษาฯ) 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา)  
ประเภทรายจาย  เงินเดือนพนักงาน 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหกับพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการศึกษา งบประมาณอนุมัติ 309,000 บาท งบประมาณกอน
โอน  309,000 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 100,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน 
จํานวน 209,000 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 100,000.- บาท (กองการศึกษาฯ) 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย  
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณอนุมัติ 30,000 บาท งบประมาณ
กอนโอน  2,316 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 100,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน 
จํานวน 102,316 บาท 
*โอนลด  จํานวน 150,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา)  
ประเภทรายจาย  เงินเดือนพนักงาน 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงาน 
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
งบประมาณอนุมัติ 401,940 บาท งบประมาณกอนโอน  371,940 บาท โอนลดคร้ังน้ี 
จํานวน 150,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 221,940 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 150,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย  
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ



รายการ  โครงการ อบรม สัมมนา เพ่ิมประสิทธิภาพของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา องคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง อนุมัติ 50,000 บาท งบประมาณ
กอนโอน  50,000 บาท โอนไปต้ังจายรายการใหมคร้ังน้ี จํานวน 150,000 บาท รวม
งบประมาณหลังโอน จํานวน 200,000 บาท 

ครับ น่ีคือรายการท่ีเสนอเพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณา ตอไปเชิญหัวหนาหนวยงานที่ขอ
โอน ไดช้ีแจงการโอนงบประมาณเพ่ือใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณาครับ 

นายสุทิน  วิจิรัมย   เรียนทานนายก รองนายก เลขาฯ ปลัด ผูอํานวยการกอง เน่ืองจากสํานักงาน

   ปลัดมีความตองการโอนงบประมาณ เพ่ือโอนลด และโอนเพ่ิมในหมวดคาใชสอย องคการ

   บริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ตระหนักและใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของคณะ 

   ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ใหมี

   ความรูความเขาในและประสบการณในการบริหารจัดการการทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ

   จึงกําหนดจัดโครงการสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพของคณะผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวน

   ตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง “ดานการจัดการทองเที่ยวชุมชน” ซ่ึงจะตอบสนองตอ

   นโยบายภาครัฐดานการพัฒนาบุคลากรในการสงเสริมการทองเท่ียวของชุมชนใหมีความย่ังยืน

   ตลอดไป เน่ืองจากงบประมาณท่ีต้ังไวไมเพียงพอตอการดําเนินโครงการ จึงขอโอนลดและโอน

   เพ่ิมตามรายการดังท่ีทานนายกไดแจงตอที่ประชุมครับ 

นางกัญชลิกา  วิจิรัมย   เรียนทานนายก รองนายก เลขาฯ ปลัด ผอ.กอง หัวหนาสวน ดิฉันนางกัญชลิกา     

วิจิรัมย ครู รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดวยกองการศึกษามี

ความจําเปนขอโอนลดและโอนเพ่ิม งบประมาณ ในหมวด คาใชสอย รายการ คาใชจายในการ

เดินทางไปราชการ เน่ืองจากมีบุคลากรบรรจุใหม จํานวน 1 ราย คือ นางสาวเมติยา  รักโสภา 

และทางจังหวัดไดมีหนังสือเพ่ือใหขาราชการที่บรรจุใหม เขารับการอบรม และงบประมาณที่ต้ัง

ไวในหมวดน้ี ไมเพียงพอตอการใชจาย จึงขอโอนลดและโอนเพ่ิมงบประมาณดังกลาวคะ 

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

-ไมมี 
 

ปดประชุมเวลา    11.00 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)   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


