
บันทึกรายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

คร้ังที่ 11/๒๕61 
วันที่ 1 มิถุนายน  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 08.30 น. 
  เม่ือท่ีประชุมพรอมและครบองคประชุมแลว  นายภูริต  อภิรักษวรการ  นายกองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสด์ิ  ไดกลาวเปดประชุมพรอมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

การประชุมคณะผูบริหารเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 คร้ังที่ 10/2561  เพ่ือโอนลด โอนเพ่ิม โอนไปต้ังจายเปนรายการใหมและ
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจง ตามรายการดังตอไปน้ี 

1. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  (โอนลด) สํานักงานปลัด 
2. หมวดเงินอุดหนุน   (โอนต้ังจายรายการใหม) สํานักงานปลัด 
3. หมวดคาใชสอย (โอนลด) สํานักงานปลัด 
4. หมวดเงินอุดหนุน (โอนเพ่ิม) สํานักงานปลัด 
5. หมวดคาใชสอย (โอนเพ่ิม) สํานักงานปลัด 
6. หมวดคาตอบแทน (โอนลด) สํานักงานปลัด 
7. หมวดคาตอบแทน (โอนลด) กองคลัง 
8. หมวดคาใชสอย (โอนเพ่ิม) กองคลัง 
9. หมวดคาใชสอย (โอนลด) กองคลัง 
10. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (โอนลด) กองการศึกษาฯ 
11. หมวดคาใชสอย (โอนเพ่ิม) กองชาง 
12. หมวดคาใชอสอย (โอนลด) กองชาง 
13. หมวดเงินอุดหนุน (เปล่ียนแปลงคําช้ีแจง) สํานักงานปลัด 

-  ท่ีประชุมรับทราบ 



ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
   - รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 10/2561 
นายก อบต.  ตามระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 

10/2561 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ที่ไดสงรายงานการประชุมใหทุกทาน มีทานใดจะ
อภิปรายแกไขเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยการ
ยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม มติรับรองเปนเอกฉันท 
 

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

รายการสามารถโอนลด โอนเพ่ิม โอนไปต้ังจายเปนรายการใหมและการเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ดังน้ี 

 

*โอนลด  จํานวน 1๗7,100.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา)  
ประเภทรายจาย  เงินเดือนพนักงาน 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงาน
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ งบประมาณอนุมัติ 
297,๙00 บาท งบประมาณกอนโอน  217,100 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 1๗7,100 
บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 40,00๐ บาท 
*โอนลด  จํานวน 20,640.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารท่ัวไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  โครงการเลือกต้ังผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
งบประมาณอนุมัติ 10๐,๐๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน  50,00๐ บาท โอนลดคร้ังน้ี 
จํานวน 44,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 6,000 บาท 
*โอนลด  จํานวน 14,785.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาตอบแทน  



ประเภทรายจาย  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางสํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2557 งบประมาณอนุมัติ 114,785 บาท งบประมาณกอนโอน  14,785 บาท โอนลด
คร้ังน้ี จํานวน 14,785 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 0 บาท 
*โอนลด  จํานวน 8,656.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย  
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสด์ิ งบประมาณอนุมัติ 10,000 บาท งบประมาณกอนโอน  8,656 บาท โอนลดคร้ังน้ี 
จํานวน 8,656 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 0 บาท 
*โอนลด  จํานวน 9,425.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  เกษตร 
งาน  สงเสริมการเกษตร 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาตอบแทน  
ประเภทรายจาย  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานจางสํานักงานปลัด โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก
พนักงานสวนทองถ่ินให เปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2557 
งบประมาณอนุมัติ 9,425 บาท งบประมาณกอนโอน  9,425 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 
9,425 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 0 บาท 
*โอนลด  จํานวน 28,260.- บาท (กองคลัง) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาตอบแทน  
ประเภทรายจาย  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางกองคลัง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ



กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ.2557 งบประมาณอนุมัติ 58,260 บาท งบประมาณกอนโอน  28,260 บาท โอนลด
คร้ังน้ี จํานวน 24,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 4,260 บาท 
*โอนลด  จํานวน 30,000.- บาท (กองคลัง) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย  
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  โครงการการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
งบประมาณอนุมัติ 30,000 บาท งบประมาณกอนโอน  30,000 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 
30,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 0 บาท 
*โอนลด  จํานวน 20,000.- บาท (กองการศึกษาฯ) 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภทรายจาย  เงินเดือนพนักงาน 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหกับพนักงาน
สวนตําบล งบประมาณอนุมัติ 1,193,400 บาท งบประมาณกอนโอน  585,480 บาท โอน
ลดคร้ังน้ี จํานวน 20,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 565,480 บาท 
*โอนลด  จํานวน 10,000.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  การพาณิชย 
งาน  กิจการประปา 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/อบรม งบประมาณอนุมัติ 10,000 บาท 
งบประมาณกอนโอน  10,000 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 10,000 บาท รวมงบประมาณ
หลังโอน จํานวน 0 บาท 
*โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน ๔๐,๒๘0.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  สาธารณสุข 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
งบ  เงินอุดหนุน 
หมวดรายจาย  เงินอุดหนุน 
ประเภทรายจาย กิจการที่เปนสาธารณประโยชน 
รายการ  เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
(แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป พ.ศ.2561-2564 แกไขหรือเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 แบบ ผ.02 ขอ 2 



หนา 36) งบประมาณอนุมัติ 0 บาท งบประมาณกอนโอน  ๐ บาท โอนไปต้ังจายเปนรายการ
ใหมคร้ังน้ี จํานวน 240,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 240,000 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 4,๐๐0.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  เงินอุดหนุน 
หมวดรายจาย  เงินอุดหนุน 
ประเภทรายจาย เงินอุดหนุนสวนราชการ 
รายการ  โครงการงานราชพิธี รัฐพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณอนุมัติ         
5๐,000 บาท งบประมาณกอนโอน  0 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 4,๐๐0 บาท รวม
งบประมาณหลังโอน จํานวน 4,000 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 4,๐๐0.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย คาบํารุงรักษาและซอมแซม 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติและ
ซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน เชน โตะ เกาอ้ี คอมพิวเตอร เคร่ืองถายเอกสาร ยานพาหนะและขนสง 
และทรัพยสินอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบดูแลขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ งบประมาณ
อนุมัติ 2๐,000 บาท งบประมาณกอนโอน  0.69 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 42,801 
บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 42,801.69 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 9,425.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  เกษตร 
งาน  สงเสริมการเกษตร 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/อบรม งบประมาณอนุมัติ 10,000 บาท 
งบประมาณกอนโอน  3,366 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 9,425 บาท รวมงบประมาณหลัง
โอน จํานวน 12,791 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 40,038.- บาท (กองคลัง) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ



รายการ  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/อบรม งบประมาณอนุมัติ 30,000 บาท 
งบประมาณกอนโอน  38 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 50,000 บาท รวมงบประมาณหลัง
โอน จํานวน 50,038 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 4,000.- บาท (กองคลัง) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
รายการ  คาจางเหมาบริการอ่ืนๆ งบประมาณอนุมัติ 5,000 บาท งบประมาณกอนโอน  0 
บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 4,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 4,000 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 52,800.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/อบรม งบประมาณอนุมัติ 30,000 บาท 
งบประมาณกอนโอน  22,800 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 30,000 บาท รวมงบประมาณ
หลังโอน จํานวน 52,800 บาท 
*แกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจง   (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  เงินอุดหนุน 
หมวดรายจาย  เงินอุดหนุน 
ประเภทรายจาย เงินอุดหนุนสวนราชการ 
รายการ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน งบประมาณอนุมัติ 30,000 บาท 
ขอความเดิม 
 อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการอุดหนุน
ศูนยขอมูลขาวสารอําเภอไพรบึง 
ขอความใหม 
 อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โครงการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป พ.ศ.2561-
2564 แกไขหรือเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 แบบ ผ.02 ขอ 1 หนา 36) 

ครับ น่ีคือรายการท่ีเสนอเพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณา ตอไปเชิญหัวหนาหนวยงาน
ตาง  ๆไดช้ีแจงเพ่ือใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณาครับ 

นายสุทิน  วิจิรัมย   เรียนทานนายก ทานรองนายก ทานเลขาฯ ปลัด ผูอํานวยการกองทุกทาน ตามท่ี

สํานักงานปลัด ไดขอโอนงบประมาณ โดยมีการ โอนลด โอนเพ่ิม โอนไปต้ังจายเปนรายการ

ใหม และ แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง น้ัน ขอช้ีแจงใหกับคณะผูบริหารไดพิจารณา ดังน้ี 



   กรณีขอโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ก็สืบเน่ืองจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดแจง
รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน สําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และขอความรวมมือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงคณะกรรมการหมูบาน/ชุมชน จัดทําโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข อยางนอย 3 โครงการ โดยทําโครงการขอรับงบประมาณจากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และไดมีหนังสือแจงแนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขเพ่ิมเติม 
วา ไดแจงแนวทางการต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุน
สําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข โดยใหองคกรปกครอง
ส วนท อง ถ่ินต้ังงบประมาณในหมวดเ งินอุดหนุน โดยให ถือปฏิ บั ติตามระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 ดังน้ี 

   1. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และการจัดทําเทศ
บัญญัติ/ขอบัญญัติ เปนที่เรียบรอยแลว และไดรับการสนับสนุนงบประมาณในรายการที่ไมได 
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน และในเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ ใหพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 

    1.1 ใหดําเนินการแกไข การเพ่ิมเติมหรือการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เร่ือง แนวทางการ
ดําเนินการแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    1.2 โครงการท่ีเพ่ิมข้ึนใหบรรจุในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2561 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปน
แนวทาง โดยกรณี โดยกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมิไดต้ังงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให
คณะกรรมการชุมชน/หมูบาน เพ่ือจัดทําโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใหพิจารณาโอน
งบประมาณรายการที่เหลือจายจากการกอหน้ีหรือโครงการไมมีความจําเปนตองจาย มาต้ังเปน
รายการใหมในหมวดเงินอุดหนุน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และที่แกไขเพ่ิมเติม ขอ 26 และขอ 
27 

   2. การดําเนินโครงการ 
    2.1 ใหคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน จัดทําประชาคม ชุมชน/หมูบาน 

เพ่ือใหไดมติท่ีประชุม วาในชุมชน/หมูบาน จะเลือกทําโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุขโครงการใดบาง โดยใหเลือกทํา ชุมชน/หมูบานละ 3 โครงการ ในกรอบวงเงิน
งบประมาณ 20,000 บาท 

    2.2 กรณีที่ชุมชน/หมูบาน มีความประสงคไมขอรับงบประมาณสําหรับ
ดําเนินโครงการใหทําหนังสือแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พรอมแนบมติท่ีประชุมวาไม
ประสงคขอรับงบประมาณและใหเหตุผลในการไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกลาว และ
ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินโครงการแทน ท้ังน้ี การใชจายงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 จะใชเปนขอมูลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ตอไป 



    2.3 คณะกรรมการชุมชน/หมูบาน จัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

    2.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินโอนงบประมาณใหแกคณะกรรมการชุมชน/
หมูบาน เพ่ือใหดําเนินการตามโครงการที่ เสนอขอ โดยอาจพิจารณาโอนผานบัญชีท่ี
คณะกรรมการชุมชน/หมูบาน ท่ีมีอยูแลวหรืออาจพิจารณาเปดบัญชีใหมตามที่เห็นสมควร 

    2.5 ในกรณีที่ชุมชน/หมูบาน ในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเดียวกัน มี
การดําเนินโครงการท่ีเหมือนกันอาจพิจารณาดําเนินการบูรณาการโครงการรวมกันได แตตองมี
การประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน ใหเปนมติท่ีประชุมวาโครงการท่ี
เหมือนกัน ชุมชน/หมูบานใดจะรับผิดชอบคาใชจายในเร่ืองใด เพ่ือความถูกตองของการ
เบิกจายงบประมาณ 

   ครับน่ีคือ แนวทางตางๆ ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ไดดําเนินการ แกไข 
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ฉบับที่ 2 เรียบรอยแลว จึงขอนําโครงการดังกลาว บรรจุไวใน
ขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 ตอไป 
 ขอเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง ตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอ ที่ ศก 
89401/ว 243 ลงวันท่ี 2 เมษายน 2561 เร่ือง ขอใหนําสงเงินอุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอําเภอไพรบึง ได
จัดสงโครงการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํา
โครงการดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ.2561-2564) ต้ังงบประมาณไวใน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในหมวดเงินอุดหนุน และบรรจุไวใน
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 พรอมทั้งใหนําสงเงินอุดหนุนดังกลาวให
องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอเพ่ือดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป โดยองคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิไดดําเนินการเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ฉบับท่ี 
2 เรียบรอยแลว จึงขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงเพ่ือจักไดดําเนินการสงเงินอุดหนุนใหกับ
องคการบริหารสวนตําบลปราสาทเยอตอไป 

นางสุกัญญา  รัตนรัก   เรียนทานนายก รองนายก เลขาฯ ปลัด ผูเขารวมประชุมทุกทาน กองคลังขอโอน

งบประมาณในรายการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/อบรม และรายการจางเหมาบริการ

อ่ืนๆ โดย คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/อบรม งบประมาณคงเหลือ 38 บาท รายการ

จางเหมาบริการ ไมเหลืองบประมาณแตอยางใด อีกทั้งกองคลังตองเขารับการฝกอบรม การ

จัดทําแผนท่ีภาษี เพ่ือมาดําเนินการใหทันตามกําหนดเวลา กองคลังจึงขอโอนงบประมาณมา

เพ่ือการดังกลาวคะ 

นายวิจิตร  นรสิงห   เรียนทานนายก ทานรองนายก ทานเลขาฯ ทานปลัด ผูเขารวมประชุมทุกทาน 

สําหรับกองชาง มีรายการที่ขอโอนเพ่ิม คือ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/อบรม ซ่ึงทาง

กองชาง จะเขารับการฝกอบรม การจัดทําแผนที่ภาษี เพ่ือดําเนินการใหแลวเสร็จทันหวงเวลา 

ซ่ึงงบประมาณที่เหลือ ไมเพียงพอตอการใชจายดังกลาว จึงขอโอนเพ่ิมงบประมาณดังกลาวครับ 



นายก อบต.   มีทานใดจะเสนอความคิดเห็นตอที่ประชุม เชิญครับ  

นายเฉลียว  แกวหิน   เรียนทานนายก ผูเขารวมประชุมทุกทาน การขอโอนลด โอนเพ่ิม โอนไปต้ังจาย

รายการใหม และโอนเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง ในคร้ังน้ี เปนการโอนคร้ังท่ี 11/2561 และแกไข

เปล่ียนแปลงคําช้ีแจง คร้ังท่ี  4/2561 ซ่ึงมีความจําเปน  ตลอดจนเราไดดําเนินการตาม

ระเบียบไมวา จะเปนการเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ในฉบับที่ 2 ซ่ึงผาน

กระบวนการทุกอยาง ถูกตอง มาถึงตอนน้ี ซ่ึงเปนอํานาจอนุมัติของผูบริหาร ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ขอ 26 และขอ 32 จึงขอใหคณะผูบริหารพิจารณา

ครับ 

นายชานนท  พรมโลก   เรียนทานนายก ผูเขารวมประชุม จากที่ไดฟงการช้ีแจง เหตุผลตาง  ๆก็มีความจําเปน

จริงๆ ของแตละสวนงาน ซ่ึงเม่ือดําเนินการโอนงบประมาณแลวก็ขอใหดําเนินโครงการเพ่ือ

ประโยชนของพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีตอไปครับ 

นายตุม  บุทธนา   เรียนทานนายก ทานรองนายก ทานเลขาฯ ทานปลัด ผูเขารวมประชุมทุกๆทาน ใน

สวนของผม ก็เห็นดวยกับการขอโอนงบประมาณในคร้ังน้ี จากที่ไดดูรายละเอียด งบประมาณ

ในแตละรายการเราต้ังไวนอยไมพอกับคาใชจายจริง จึงอาศัยการโอนงบประมาณมาเพ่ือใชจาย

เพ่ือใหการดําเนินงานของเราเปนไปดวยดี เรียบรอย แตขอฝากเร่ืองการใชจายงบประมาณ

ขอใหใชจายอยางประหยัด ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 

นายก อบต.   มีทานใดเพ่ิมเติม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมครับ 

มติที่ประชุม    -มีมติเปนเอกฉันท 
  
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืน  ๆ

-ไมมี 
 

ปดประชุมเวลา    12.00 น. 
 
                            (ลงช่ือ).........................................ผูจดรายงานการประชุม 
                                             (นายสมภาร     บัวจันทร) 
                                  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 
                              (ลงช่ือ)...........................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายภูริต  อภิรักษวรการ) 
                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผูเขาประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
คร้ังที่ 11/2561 

วันที่ 1 มิถุนายน 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) 
  

     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     

 


