
บันทึกรายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

คร้ังที่ 12/๒๕61 
วันที่  ๔  กรกฎาคม  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 11/2561  เพ่ือโอนลด โอนเพ่ิม และเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง คร้ังที่ 
5/2561 ตามรายการดังตอไปน้ี 

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



15. หมวดคาตอบแทน (โอนลด) กองชาง 
16. หมวดคาตอบแทน (โอนเพ่ิม) กองชาง 
17. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (โอนเพ่ิม) กองชาง 

-  ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
   - รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 11/2561 
นายก อบต.  ตามระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 

11/2561 เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ไดสงรายงานการประชุมใหทุกทาน มีทานใดจะ
อภิปรายแกไขเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยการ
ยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม มติรับรองเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองดวน 
   - ไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 
นายก อบต.   เน่ืองจากมีบางรายการตองเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง เพ่ือใหใชจายงบประมาณไดดังน้ี 

*แกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจง   (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบ  เงินอุดหนุน 
หมวดรายจาย  เงินอุดหนุน 
ประเภทรายจาย เงินอุดหนุนสวนราชการ 
รายการ  งบประมาณอนุมัติ 1,392,000 บาท 
ขอความเดิม 
 1) ต้ังไว 296,000 บาท เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล
,ป.1-ป.6 โรงเรียนบานโพนปลัด (สพฐ.) จํานวน 74 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีป พ.ศ.2561-2564 หนา 124 ขอ 2 
ขอความใหม 

1) ต้ังไว 296,000 บาท เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล
,ป.1-ป.6 โรงเรียนบานโพนปลัด (สพฐ.) จํานวน 64 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีป พ.ศ.2561-2564 หนา 124 ขอ 2) ตามหนังสือ ที่ ศธ 
04140.134/051 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เร่ือง สํารวจขอมูลจํานวนนักเรียน ป
การศึกษา 2561 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 
ขอความเดิม 

2) ต้ังไว 228,000 บาท เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล
,ป.1-ป.6 โรงเรียนบานอาลัย (สพฐ.) จํานวน 74 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาส่ีป พ.ศ.2561-2564 หนา 124 ขอ 2) 
ขอความใหม 

2) ต้ังไว 228,000 บาท เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล
,ป.1-ป.6 โรงเรียนบานอาลัย (สพฐ.) จํานวน 55 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏ



ในแผนพัฒนาส่ีป พ.ศ.2561-2564 หนา 124 ขอ 2) ตามหนังสือท่ี ศธ 
04140.215/052 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เร่ือง สํารวจขอมูลจํานวนนักเรียน ป
การศึกษา 2561 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 
ขอความเดิม 

3) ต้ังไว 116,000 บาท เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล
,ป.1-ป.6 โรงเรียนบานสลักได (สพฐ.) จํานวน 29 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีป พ.ศ.2561-2564 หนา 124 ขอ 2) 
ขอความใหม 

3) ต้ังไว 116,000 บาท เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล
,ป.1-ป.6 โรงเรียนบานสลักได (สพฐ.) จํานวน 15 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีป พ.ศ.2561-2564 หนา 124 ขอ 2) ตามหนังสือ ที่ ศธ 
04140.200/11 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เร่ือง สํารวจขอมูลจํานวนนักเรียน ป
การศึกษา 2561 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 
ขอความเดิม 

4) ต้ังไว 344,000 บาท เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล
,ป.1-ป.6 โรงเรียนบานหนองอิไทย (สพฐ.) จํานวน 86 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีป พ.ศ.2561-2564 หนา 124 ขอ 2) 
ขอความใหม 

4) ต้ังไว 344,000 บาท เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล
,ป.1-ป.6 โรงเรียนบานหนองอิไทย (สพฐ.) จํานวน 139 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
(ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีป พ.ศ.2561-2564 หนา 124 ขอ 2) ตามหนังสือที่ ศธ 
04140.200/97 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เร่ือง สํารวจขอมูลจํานวนนักเรียน ป
การศึกษา 2561 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 
ขอความเดิม 
 

5) ต้ังไว 108,000 บาท เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล
,ป.1-ป.6 โรงเรียนบานเขวา (สพฐ.) จํานวน 27 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาส่ีป พ.ศ.2561-2564 หนา 124 ขอ 2) 
ขอความใหม 
 

5) ต้ังไว 108,000 บาท เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนช้ันอนุบาล
,ป.1-ป.6 โรงเรียนบานเขวา (สพฐ.) จํานวน 6 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาส่ีป พ.ศ.2561-2564 หนา 124 ขอ 2) ตามหนังสือท่ี ศธ 04140.200/25 
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เร่ือง สํารวจขอมูลจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2561 ณ วันท่ี 
10 มิถุนายน 2561 
 

 และมีบางรายการขอโอนลดและโอนเพ่ิม ดังน้ี 
*โอนลด  จํานวน 18,200.- บาท (กองการศึกษาฯ) 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบ  เงินอุดหนุน 



หมวดรายจาย  เงินอุดหนุน  
ประเภทรายจาย  เงินอุดหนุนสวนราชการ 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนอนุบาล,ป.1-ป.6 โรงเรียนบานโพนปลัด 
(สพฐ.) จํานวน 64 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป พ.ศ.
2561-2564 หนา124 ขอ 2) งบประมาณอนุมัติ 296,000 บาท งบประมาณกอนโอน  
93,720 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 18,200 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 
75,520 บาท 
*โอนลด  จํานวน 3,640.- บาท (กองการศึกษาฯ) 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบ  เงินอุดหนุน 
หมวดรายจาย  เงินอุดหนุน  
ประเภทรายจาย  เงินอุดหนุนสวนราชการ 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนอนุบาล,ป.1-ป.6 โรงเรียนบานอาลัย 
(สพฐ.) จํานวน 55 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป พ.ศ.
2561-2564 หนา124 ขอ 2) งบประมาณอนุมัติ 228,000 บาท งบประมาณกอนโอน  
68,540 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 3,640 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 64,900 
บาท 
*โอนลด  จํานวน 23,560.- บาท (กองการศึกษาฯ) 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบ  เงินอุดหนุน 
หมวดรายจาย  เงินอุดหนุน  
ประเภทรายจาย  เงินอุดหนุนสวนราชการ 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนอนุบาล,ป.1-ป.6 โรงเรียนบานสลักได 
(สพฐ.) จํานวน 15 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป พ.ศ.
2561-2564 หนา124 ขอ 2) งบประมาณอนุมัติ 116,000 บาท งบประมาณกอนโอน  
41,260 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 23,560 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 17,700 
บาท 
*โอนลด  จํานวน 38,220.- บาท (กองการศึกษาฯ) 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบ  เงินอุดหนุน 
หมวดรายจาย  เงินอุดหนุน  
ประเภทรายจาย  เงินอุดหนุนสวนราชการ 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนอนุบาล,ป.1-ป.6 โรงเรียนบานเขวา (สพฐ.) 
จํานวน 6 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป พ.ศ.2561-2564 
หนา124 ขอ 2) งบประมาณอนุมัติ 108,000 บาท งบประมาณกอนโอน  45,300 บาท 
โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 38,220 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 7,080 บาท 
 



*โอนลด  จํานวน 157,120.- บาท (กองการศึกษาฯ) 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภทรายจาย  เงินเดือนพนักงาน 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหกับพนักงานสวน
ตําบล งบประมาณอนุมัติ 1,193,4๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน  508,11๐ บาท โอนลด
คร้ังน้ี จํานวน 157,120 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 350,990 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 4,๐๐0.- บาท (กองการศึกษาฯ) 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบ  เงินอุดหนุน 
หมวดรายจาย  เงินอุดหนุน  
ประเภทรายจาย  เงินอุดหนุนสวนราชการ 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนอนุบาล,ป.1-ป.6 โรงเรียนบานหนองอิไทย 
(สพฐ.) จํานวน 139 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป พ.ศ.
2561-2564 หนา124 ขอ 2) งบประมาณอนุมัติ 344,000 บาท งบประมาณกอนโอน  
66,280 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 97,740 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 
164,020 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 30,000.- บาท (กองการศึกษาฯ) 
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน  กีฬาและนันทนาการ 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  คาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการจัดการแขงขันกีฬา งบประมาณอนุมัติ 
50,000บาท งบประมาณกอนโอน  10,100 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 30,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน จํานวน 40,100 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 3,๐๐0.- บาท (กองการศึกษาฯ) 
แผนงาน  การศึกษา 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาตอบแทน  
ประเภทรายจาย  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สําหรับ นักวิชาการศึกษา,ครูผูดูแลเด็ก, ครู,ครู คศ.1 ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ 
ประเภท และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน งบประมาณอนุมัติ 18,500 บาท 



งบประมาณกอนโอน  13,073 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 3,000 บาท งบประมาณหลัง
โอน จํานวน 16,073 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 40,๐๐0.- บาท (กองคลัง) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/อบรม งบประมาณอนุมัติ 3๐,000 บาท 
งบประมาณกอนโอน  4,322 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 40,๐๐0 บาท รวมงบประมาณ
หลังโอน จํานวน 44,322 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 30,๐๐0.- บาท (กองคลัง) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาวัสดุ 
ประเภทรายจาย วัสดุคอมพิวเตอร 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผนดิสก แผนซีดี และ
โปรแกรมอ่ืน  ๆที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร งบประมาณอนุมัติ 3๐,000 บาท งบประมาณกอนโอน  
200 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 30,๐๐0 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 30,200 
บาท 
*โอนลด  จํานวน 20,000.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาวัสดุ 
ประเภทรายจาย  วัสดุกอสราง 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง เพ่ือกอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคารงานบริการ
สาธารณะ เชน ยางแอสฟทส อิฐ ปูนซีเมนต ทรายหยาบ ไมแบบ เหล็กรูปธรรม เหล็กเสน ลูกรัง ไม
รูปพรรณ สีนํ้า สีนํ้ามัน ทินเนอร ไมอัด หินยอย หินคลุก ฯลฯ งบประมาณอนุมัติ 20,0๐๐ บาท 
งบประมาณกอนโอน  20,00๐ บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 20,000 บาท งบประมาณหลัง
โอน จํานวน 0 บาท 
*โอนลด  จํานวน 20,000.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 



รายการ  คาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียม งบประมาณอนุมัติ 20,0๐๐ บาท งบประมาณกอน
โอน  20,00๐ บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 20,000 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 0 
บาท 
*โอนลด  จํานวน 10,000.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาวัสดุ 
ประเภทรายจาย  วัสดุโฆษณาและเผยแพร 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินคาจัดซ้ือวัสดุ ภาพถายดาวเทียม แผนท่ีทางอากาศ แผนท่ีทางทหาร เชน 
แผนท่ีมาตราสวน 1:50,000 ประกอบการจัดทําแผนท่ีแนวเขตการปกครอง งบประมาณอนุมัติ 
10,0๐๐ บาท งบประมาณกอนโอน  10,00๐ บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 10,000 บาท 
งบประมาณหลังโอน จํานวน 0 บาท 
*โอนลด  จํานวน 500.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาสาธารณูปโภค 
ประเภทรายจาย  คาบริการส่ือสารและคมนาคม 
รายการ  เพ่ือจายคาบริการโทรศัพท คาบริการไปรษณียอากร งบประมาณอนุมัติ 500 บาท 
งบประมาณกอนโอน  50๐ บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 500 บาท งบประมาณหลังโอน 
จํานวน 0 บาท 
*โอนลด  จํานวน 5,000.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาตอบแทน 
ประเภทรายจาย  คาเบ้ียประชุม 
รายการ  คาเบ้ียประชุมแกคณะกรรมการกําหนดราคากลางซ่ึงมีสิทธิเบิกจายตามระเบียบ 
งบประมาณอนุมัติ 5,000 บาท งบประมาณกอนโอน  5,00๐ บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 
5,000 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 0 บาท 
*โอนลด  จํานวน 5,000.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองด่ืม คาเคร่ืองใชในการรับรอง คาพิมพเอกสาร 
และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนท่ีตองจายเพ่ือตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน 



เย่ียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน งบประมาณอนุมัติ 5,000 บาท งบประมาณกอนโอน  5,00๐ 
บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 5,000 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 0 บาท 
*โอนลด  จํานวน 14,964.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/อบรม งบประมาณอนุมัติ 30,000 บาท 
งบประมาณกอนโอน  14,964 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 14,964 บาท งบประมาณหลัง
โอน จํานวน 0 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 38,๐๐0.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  พาณิชย 
งาน  กิจการประปา 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาสาธารณูปโภค 
ประเภทรายจาย คาไฟฟา 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินคาไฟฟาในการผลิตนํ้าประปา จํานวน 6 หมูบาน งบประมาณอนุมัติ  
10๐,000 บาท งบประมาณกอนโอน  994.11 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 38,000 บาท 
รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 38,994.11 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 10,5๐0.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาวัสดุ 
ประเภทรายจาย  วัสดุคอมพิวเตอร 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุในการผลิตนํ้าประปา จํานวน 6 แหง เชน สารสม คลอรีน 
กรวดกรอง กรวดหยาบ มิเตอรประปา ทอประปา ทอเหล็ก ทอพีวีซี อุปกรณขอตอ ของอ ชุด
อุปกรณทดสอบคุณภาพนํ้าดิบ ฯลฯ งบประมาณอนุมัติ 30,000 บาท งบประมาณกอนโอน  
30,000 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 10,500 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 40,500 
บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 7,0๐0.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาตอบแทน 
ประเภทรายจาย  คาเชาบาน 



รายการ  เพ่ือจายเปนคาเชาบานขาราชการสวนทองถ่ินผูมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบ 
งบประมาณอนุมัติ 42,000 บาท งบประมาณกอนโอน  3,500 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 
7,000 บาท งบประมาณหลังโอน จํานวน 10,500 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 240.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา) 
ประเภทรายจาย  คาตอบแทนพนักงานจาง 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหกับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ท่ัวไป ในสังกัด กองชาง องคการบริหารสวนตําบล งบประมาณอนุมัติ 270,840 บาท 
งบประมาณกอนโอน  44,940 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 240 บาท งบประมาณหลังโอน 
จํานวน 45,180 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 59,724.- บาท (กองชาง) 
แผนงาน  พาณิชย 
งาน  กิจการประปา 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาวัสดุ 
ประเภทรายจาย วัสดุอ่ืน 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุในการผลิตนํ้าประปา จํานวน 6 แหง เชน สารสม คลอรีน 
กรวดกรอง กรวดหยาบ มิเตอรประปา ทอประปา ทอเหล็ก ทอพีวีซี อุปกรณขอตอ ของอ ชุด
อุปกรณทดสอบคุณภาพนํ้าดิบ ฯลฯ งบประมาณอนุมัติ  10๐,000 บาท งบประมาณกอน
โอน  7,014 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 59,724 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 
66,738 บาท 

ครับ น่ีคือรายการท่ีเสนอเพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณา ตอไปเชิญหัวหนาหนวยงาน
ตาง  ๆไดช้ีแจงเพ่ือใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณาครับ 

นางราตรี  เงินดี   เรียนทานนายก ทานรองนายก ทานเลขาฯ ทานปลัด ผูอํานวยการกองทุกทาน ตามท่ี
กองการศึกษา ไดขอแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง และโอนเพ่ิมโอนลดงบประมาณน้ัน สืบเน่ือง
จาก การสํารวจขอมูลจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2561 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 มี
จํานวนนักเรียนเพ่ิมและลดตามการสํารวจดังน้ี 

   1. โรงเรียนบานโพนปลัด จํานวนนักเรียนต้ังไว 74 คน ลดลงเหลือ 64 คน 
   2. โรงเรียนบานอาลัย จํานวนนักเรียนต้ังไว 74 คน ลดลงเหลือ 55 คน 
   3. โรงเรียนบานสลักได จํานวนนักเรียนต้ังไว 29 คน ลดลงเหลือ 15 คน 
   4. โรงเรียนบานหนองอิไทย จํานวนนักเรียนต้ังไว 86 คน เพ่ิมข้ึน 139 คน 
   5. โรงเรียนบานเขวา จํานวนนักเรียนต้ังไว 27 คน ลดลงเหลือ 6 คน 
   จากการสํารวจดังกลาว จึงมีความจําเปนตองแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง และโอนเพ่ิม 

โอนลด งบประมาณรายจาย สวนในหมวดคาตอบแทน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร สืบเน่ือง
จากมีพนักงานมาบรรจุใหมในกองการศึกษา และมีสิทธ์ิเบิกคาการศึกษาบุตรดวย ทําให
งบประมาณที่ต้ังไวไมเพียงพอสําหรับสิทธิของพนักงานในกองการศึกษาฯ คะ 



นางสุกัญญา  รัตนรัก   เรียนทานนายก ทานรอง ทานเลขา ทานปลัด ผูเขารวมประชุมทุกทาน กองคลังมี
ความจําเปนที่จะโอนงบประมาณอยูสองรายการ คือ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ/อบรม 
และคาวัสดุคอมพิวเตอร เน่ืองจากไดใชงบประมาณรายการดังกลาวไปบางแลว อีกทั้งยังเหลือ
เวลาอีกหลายเดือนกวาจะส้ินปงบประมาณ จากเงินที่เหลือเกรงจะไมเพียงพอตอการใชจาย
อาจทําใหไมสามารถดําเนินงานได จึงมีความจําเปนท่ีจะตองโอนงบประมาณคะ 

นายวิจิตร  นรสิงห   เรียนทานนายก คณะผูบริหาร ผูเขารวมประชุมทุกทาน ในสวนของกองชาง มีหลาย
รายการที่ขอโอน ในหมวดสาธารณูปโภค คาไฟฟา เพ่ือจายคาไฟฟาในการผลิตนํ้าประปาใหท้ัง 
6 หมูบาน งบประมาณที่ต้ังไวไมเพียงพอ และยังเหลืออีก 3 เดือน กอนจะส้ินปงบประมาณ 
ทําใหคาไฟฟา ไมเพียงพอตอการใชจาย และในหมวดคาวัสดุ งานกิจการประปา มีความจําเปน
อยางย่ิงที่จะขอโอนเพ่ิมในหมวดน้ี เพราะเปนวัสดุที่ใชในการผลิตนประปา การบริการ
ประชาชนที่ใชนํ้าของเรา งบประมาณที่เหลืออยูจึงไมเพียงพอครับ 

นายก อบต.   มีทานใดจะเสนอความคิดเห็นตอที่ประชุม เชิญครับ  

นายเฉลียว  แกวหิน   เรียนทานนายก ผูเขารวมประชุมทุกทาน การขอโอนลด โอนเพ่ิม โอนไปต้ังจาย

รายการใหม และโอนเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง ในคร้ังน้ี เปนการโอนคร้ังท่ี 11/2561 และแกไข

เปล่ียนแปลงคําช้ีแจง คร้ังที่  5/2561 เปนอํานาจอนุมัติของผูบริหาร ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 

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

ครับ 

นายชานนท  พรมโลก   เรียนทานนายก ผูเขารวมประชุม การโอนงบประมาณ หากมีงบประมาณท่ีไมไดใช ก็

เห็นควรวา นํามาโอนเพ่ิมใหกับรายการที่ดําเนินงาน เพ่ือมิใหกระทบกับพ่ีนองประชาชน จะ

เกิดปญหาภายหลัง  

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 12/2561 

วันที่ 4 กรกฎาคม 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) 
  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


