
บันทึกรายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

คร้ังที่ 1/๒๕61 
วันที่ 2 ตุลาคม  ๒๕60 

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  หัวหนาสํานักงานปลัด 
เปดประชุมเวลา 10.0๐ น. 
  เม่ือท่ีประชุมพรอมและครบองคประชุมแลว  นายภูริต  อภิรักษวรการ  นายกองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสด์ิ  ไดกลาวเปดประชุมพรอมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

การประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 คร้ังที่ 
1/2561  เพ่ือโอนลด และ โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม คร้ังที่ 1/2561 ตามรายการ
ดังตอไปน้ี 

     ๑.๑ หมวดคาใชสอย (โอนลด)  สํานักงานปลัด 
1.2 หมวดเงินอุดหนุน (โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม) สํานักงานปลัด 

-  ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
   - รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 13/2560 
นายก อบต.  ตามระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 

15/2560 เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2560 ท่ีไดสงรายงานการประชุมใหทุกทาน มีทานใดจะ
อภิปรายแกไขเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยการ
ยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม มติรับรองเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองดวน 
   - ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 
นายก อบต.   เน่ืองจากไมไดต้ังงบประมาณไว แตมีเงินงบประมาณรายจายบางรายการสามารถโอน

ลดและโอนไปต้ังจายเปนรายการใหมได ดังน้ี 
 

*โอนลด  จํานวน 54,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย  
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  โครงการเลือกต้ังผูบริหาร/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท งบประมาณกอนโอน  100,000 บาท โอนลดคร้ังน้ี 
จํานวน 54,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 46,000 บาท 
*โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน 54,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  เงินอุดหนุน 
หมวดรายจาย  เงินอุดหนุน 
ประเภทรายจาย  เงินอุดหนุนสวนราชการ 
รายการ  โครงการงานราชพิธี รัฐพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  งบประมาณอนุมัติ 0 
บาท งบประมาณกอนโอน 0 บาท โอนไปต้ังจายรายการใหมคร้ังน้ี จํานวน 54,000 บาท 
รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 54,000 บาท 

ครับ น่ีคือรายการท่ีเสนอเพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณา ตอไปเชิญหัวหนาหนวยงานที่ขอ
โอน ไดช้ีแจงการโอนงบประมาณเพ่ือใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณาครับ 

นายสุทิน  วิจิรัมย   เรียนทานนายก รองนายก เลขาฯ ปลัด ผูอํานวยการกอง สําหรับสํานักงานปลัด 

ตามที่อําเภอไพรบึง ในฐานะเปนหนวยงานบริหารราชการสวนภูมิภาค ท่ีมีหนวยงานตาง  ๆท้ัง

สวนทองถ่ิน ภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติหนาที่ในพ้ืนที่อําเภอไพรบึง โดยมีภารกิจอยางหน่ึง

ที่ตองรวมกิจกรรมกัน โดยใหอําเภอเปนศูนยกลางบูรณาการในการจัดงานพิธีตางๆ โดยอาศัย

ความรวมมือจากทุกหนวยงานในพ้ืนที่อําเภอไพรบึงเพ่ือดําเนินกิจกรรม และในการน้ี อําเภอ

ไพรบึง มีหนาท่ีตองจัดงาน ราชพิธีและรัฐพิธีเปนประจําทุกป คือ การจัดงานพิธีท่ีเก่ียวของกับ

สถาบันพระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันอันสูงสุดของประเทศไทยภายใตการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขประเทศไทย ซ่ึงหนวยงานราชการได

จัดกิจกรรมงานราชพิธีและงานรัฐพิธี เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย รวมถึงการแสดงออกถึงความรูรัก สามัคคีทุกหมู

เหลา ท้ังพอคา ประชาชน และขาราชการ กลุมองคกรตาง  ๆโดยเล็งเห็นความสําคัญอยางย่ิงใน 

/การจัดงานพิธี... 
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การจัดงานพิธีใหสมพระเกียรติ ดังน้ัน อําเภอไพรบึง จึงจัดทําโครงการขอรับเงินอุดหนุน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการงานราชพิธี รัฐพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

งบประมาณ 54,000 บาท เน่ืองจากไมไดต้ังงบประมาณเพ่ือการน้ันไวและมีงบประมาณ

สามารถโอนลดได จึงขอโอนลด และโอนไปต้ังจายรายการใหม ดังท่ีทานนายกไดแจงครับ 

นายตุม  บุทธนา   เรียนทานนายก ผูเขารวมประชุมทุกทาน เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย รวมถึงความสามัคคี ของเรา ชาวคน
ไทย  ผมเห็นดวยกับการโอนคร้ังน้ีครับ 

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

-ไมมี 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายชื่อผูเขาประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
คร้ังที่ 1/2561 

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 
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 นายกิจพัฒนณกรณ  สูงโคตร ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 


