
บันทึกรายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

คร้ังที่ 8/๒๕61 
วันที่ 20 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 13.0๐ น. 
  เม่ือท่ีประชุมพรอมและครบองคประชุมแลว  นายภูริต  อภิรักษวรการ  นายกองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสด์ิ  ไดกลาวเปดประชุมพรอมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

การประชุมคณะผูบริหารเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 คร้ังที่ 7/2561  เพ่ือโอนลด โอนเพ่ิม และโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ตาม
รายการดังตอไปน้ี 

1. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  (โอนลด) สํานักงานปลัด 
2. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)   (โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม) 

สํานักงานปลัด 
3. หมวดคาใชสอย (โอนลด) สํานักงานปลัด 
4. หมวดคาตอบแทน (โอนเพ่ิม) สํานักงานปลัด 

-  ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
   - รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 7/2561 
นายก อบต.  ตามระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 

7/2561 เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2561 ท่ีไดสงรายงานการประชุมใหทุกทาน มีทานใดจะ
อภิปรายแกไขเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยการ
ยกมือครับ 

 
 
 



มติที่ประชุม มติรับรองเปนเอกฉันท 
 

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

รายการสามารถโอนลด โอนเพ่ิม และโอนไปต้ังจายเปนรายการใหมได ดังน้ี 
 

*โอนลด  จํานวน 12,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา)  
ประเภทรายจาย  เงินเดือนพนักงาน 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงาน
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ งบประมาณอนุมัติ 
297,900 บาท งบประมาณกอนโอน  197,900 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 12,000 บาท 
รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 185,900 บาท 
*โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน 12,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา)  
ประเภทรายจาย  เงินเพ่ิมตาง  ๆของพนักงาน 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาครองชีพใหกับพนักงานสวนตําบลของสํานักงานปลัด ตําแหนง เจา
พนักงานธุรการ งบประมาณอนุมัติ 0 บาท งบประมาณกอนโอน  0 บาท โอนไปต้ังจายเปน
รายการใหม คร้ังน้ี จํานวน 12,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 12,000 บาท 
*โอนลด  จํานวน 10,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
งาน  ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย  
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  โครงการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
งบประมาณอนุมัติ 20,000 บาท งบประมาณกอนโอน  10,000 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 
10,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 0 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 10,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
งาน  ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบ  ดําเนินงาน 



หมวดรายจาย  คาตอบแทน  
ประเภทรายจาย  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินท่ีมอบใหแกอาสาสมัครเพ่ือเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ี
เสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ
อนุมัติ 39,000 บาท งบประมาณกอนโอน  0 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 10,000 บาท 
รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 10,000 บาท 

ครับ น่ีคือรายการท่ีเสนอเพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณา ตอไปเชิญหัวหนาหนวยงานที่ขอ
โอน ไดช้ีแจงการโอนงบประมาณเพ่ือใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณาครับ 

นายสุทิน  วิจิรัมย   เรียนทานนายก รองนายก เลขาฯ ปลัด ผูอํานวยการกอง เน่ืองจากตาม 

 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหมวดเงินเดือน (ฝาย

ประจํา) ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน ไมไดต้ังจายงบประมาณในคาครองชีพใหกับ

พนักงานสวนตําบลของสํานักงานปลัด ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ เน่ืองจากสํานักงานปลัด

ไดรับพนักงานสวนตําบลในตําแหนง เจาพนักงานธุรการมาจํานวน 1 อัตรา โดยในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 ต้ังไวเฉพาะในหมวดเงินเดือน เพ่ือใหเกิดความ

ถูกตอง จึงขอโอนงบประมาณในหมวดน้ีไปต้ังจายเปนรายการใหม และในหมวดคาตอบแทน 

ตามแผนงานรักษาความสงบภายใน รายการ เพ่ือจายเปนเงินที่มอบใหแกอาสาสมัครเพ่ือเปน

คาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลวันสงกรานต ไดใชจายงบประมาณ

ใหกับอาสาสมัครไปแลว และอาจจะมีงานที่ตองใชกําลังอาสาสมัครในการปฏิบัติหนาท่ีในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอ่ืนอีก จึงขอโอนเพ่ิมงบประมาณมาไวในหมวดน้ีครับ 

นายก อบต.   ครับ จากที่ไดฟงหนวยงานท่ีขอโอนงบประมาณ ช้ีแจงเหตุผลแลว ขอใหท่ีประชุมได

แสดงความเห็นครับ ถาไมมี ผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม    -มีมติเปนเอกฉันท  
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืน  ๆ

-ไมมี 
 

ปดประชุมเวลา    14.30 น. 
 
                            (ลงช่ือ).........................................ผูจดรายงานการประชุม 
                                             (นายสมภาร     บัวจันทร) 
                                  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 
                              (ลงช่ือ)...........................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายภูริต  อภิรักษวรการ) 
                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 



 
รายชื่อผูเขาประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

คร้ังที่ 8/2561 
วันที่ 20 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)   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


