
บันทึกรายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

คร้ังที่ 4/๒๕61 
วันที่ 28 ธันวาคม  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  หัวหนาสํานักปลัด 
  5. นายมาโนช ทองเทพ  เจาพนักงานปองกันฯ 
เปดประชุมเวลา 13.3๐ น. 
  เม่ือท่ีประชุมพรอมและครบองคประชุมแลว  นายภูริต  อภิรักษวรการ  นายกองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสด์ิ  ไดกลาวเปดประชุมพรอมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

การประชุมคณะผูบริหารเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 คร้ังที่ 4/2561  เพ่ือโอนลด และ โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ตามรายการ
ดังตอไปน้ี 

1. หมวดคาตอบแทน  (โอนลด) สํานักงานปลัด 
2. หมวดคาใชสอย (โอนลด) สํานักงานปลัด 
3. หมวดคาตอบแทน (โอนเพ่ิม) สํานักงานปลัด 

-  ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
   - รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2561 
นายก อบต.  ตามระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 

3/2561 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ไดสงรายงานการประชุมใหทุกทาน มีทานใดจะ
อภิปรายแกไขเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยการ
ยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม มติรับรองเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองดวน 
   - ไมมี 



ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 
นายก อบต.   เน่ืองจากไมไดต้ังงบประมาณไว แตมีเงินงบประมาณรายจายบางรายการสามารถโอน

ลดและโอนไปต้ังจายเปนรายการใหมได ดังน้ี 
 

*โอนลด  จํานวน 9,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
งาน  บริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาตอบแทน  
ประเภทรายจาย  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนตําบล งบประมาณอนุมัติ 9,705 บาท งบประมาณกอนโอน  9,705 บาท โอน
ลดคร้ังน้ี จํานวน 9,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 705 บาท 
*โอนลด  จํานวน 20,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
งาน  ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย  
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  โครงการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม งบประมาณ
อนุมัติ 20,000 บาท งบประมาณกอนโอน  20,000 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 20,000 
บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 0 บาท 
*โอนลด  จํานวน 10,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
งาน  ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย  
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ
รายการ  โครงการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
งบประมาณอนุมัติ 20,000 บาท งบประมาณกอนโอน  20,000 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 
10,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 10,000 บาท 
*โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน 39,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
งาน  ปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาตอบแทน  
ประเภทรายจาย  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 



รายการ  เพ่ือจายเปนเงินท่ีมอบใหแกอาสาสมัครเพ่ือเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ี
เสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ
อนุมัติ 0 บาท งบประมาณกอนโอน  0 บาท โอนไปต้ังจายรายการใหมคร้ังน้ี จํานวน 
39,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 39,000 บาท 

ครับ น่ีคือรายการท่ีเสนอเพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณา ตอไปเชิญหัวหนาหนวยงานที่ขอ
โอน ไดช้ีแจงการโอนงบประมาณเพ่ือใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณาครับ 

นายสุทิน  วิจิรัมย   เรียนทานนายก รองนายก เลขาฯ ปลัด ผูอํานวยการกอง เน่ืองจากสํานักงานปลัดมี

ความตองการโอนงบประมาณ เพ่ือโอนลด และโอนไปต้ังจายรายการใหมเพ่ือใหการเบิกจาย

ถูกตองตามระเบียบ ในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน เชิญเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบงานดาน

น้ีไดช้ีแจงอธิบายใหท่ีประชุมทราบ  

นายมาโนช  ทองเทพ   เรียนทานนายก รองนายก เลขาฯ ปลัด ผอ.กอง หัวหนาสวน กระผมนายมาโนช  

ทองเทพ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน ขอช้ีแจงเหตุผลและความ

จําเปน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 ขอ 6 ในการดําเนินการตามภารกิจ

อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวกับงานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

หรือการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนตามกฎหมาย อาสาสมัครท่ีมีสิทธิไดรับเงิน

คาใชจายเพ่ือเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ี

ไดแก 

(1) อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่ที่ไดรับคําส่ังชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหนาท่ีจากผูบริหารทองถ่ินแหงน้ัน 

(2) อาสาสมัครขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงพ้ืนที่อ่ืนท่ีไปสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ตามคํารองขอจากผูบริหารทองถ่ินแหงน้ัน 

สําหรับคาใชจายตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามอัตราคาใชจายท่ีกําหนดไวตามระเบียบ
คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 โดยใหต้ังงบประมาณไวในหมวดคาตอบแทน 
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังน้ี ให
คํานึงถึงสถานะทางการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความเหมาะสมและจําเปน
ดวย ซ่ึงระเบียบ ไดประกาศใช เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2560 และระเบียบคณะกรรมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ประกาศใชเม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2560 น่ีคือรายละเอียด
ตามระเบียบท่ีขอโอนงบประมาณ 

 
 
 
 
 



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

-ไมมี 
 

ปดประชุมเวลา    15.00 น. 
 
 
 
                            (ลงช่ือ).........................................ผูจดรายงานการประชุม 
                                             (นายสมภาร     บัวจันทร) 
                                  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 
 
 
                              (ลงช่ือ)...........................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายภูริต  อภิรักษวรการ) 
                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายชื่อผูเขาประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
คร้ังที่ 4/2561 

วันที่ 28 ธันวาคม 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   
6 นายมาโนช  ทองเทพ เจาพนักงานปองกันฯ   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


