
บันทึกรายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

คร้ังที่ 3/๒๕61 
วันที่ 30 พฤศจิกายน  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. นายกิจพัฒนณกรณ  สูงโคตร ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เปดประชุมเวลา 10.0๐ น. 
  เม่ือท่ีประชุมพรอมและครบองคประชุมแลว  นายภูริต  อภิรักษวรการ  นายกองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสด์ิ  ไดกลาวเปดประชุมพรอมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

การประชุมพิจารณาโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 คร้ังที่ 
3/2561  เพ่ือโอนลด และ โอนเพ่ิม คร้ังที่ 3/2561 ตามรายการดังตอไปน้ี 

1. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  (โอนลด) สํานักงานปลัด 
2. หมวดคาตอบแทน (โอนลด) สํานักงานปลัด 
3. หมวดคาใชสอย (โอนเพ่ิม) สํานักงานปลัด 
4. หมวดคาวัสดุ (โอนเพ่ิม) สํานักงานปลัด 
5. หมวดคาใชสอย (โอนลด) (โอนเพ่ิม)  กองการศึกษาฯ 

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

2/2561 เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 ที่ไดสงรายงานการประชุมใหทุกทาน มีทานใดจะ
อภิปรายแกไขเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยการ
ยกมือครับ 

 

มติที่ประชุม มติรับรองเปนเอกฉันท 
/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองดวน 
   - ไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา 
นายก อบต.   เน่ืองจากไมไดต้ังงบประมาณไว แตมีเงินงบประมาณรายจายบางรายการสามารถโอน

ลดและโอนเพ่ิมได ดังน้ี 
 

*โอนลด  จํานวน 30,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  บุคลากร 
หมวดรายจาย  เงินเดือน (ฝายประจํา)  
ประเภทรายจาย  เงินเดือนพนักงาน 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงาน 
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
งบประมาณอนุมัติ 401,940 บาท งบประมาณกอนโอน  401,940 บาท โอนลดคร้ังน้ี 
จํานวน 30,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 371,940 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 30,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาวัสดุ  
ประเภทรายจาย  วัสดุสํานักงาน 
รายการ  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ ในสํานักงาน  งบประมาณอนุมัติ 
50,000 บาท งบประมาณกอนโอน 12,760 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 30,000 บาท 
รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 42,760 บาท 
*โอนลด  จํานวน 100,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาตอบแทน  
ประเภทรายจาย  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
รายการ  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางสํานักงานปลัด งบประมาณอนุมัติ 114,785 บาท 
งบประมาณกอนโอน  114,785 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 100,000 บาท รวม
งบประมาณหลังโอน จํานวน 14,785 บาท 
 

/*โอนเพ่ิม... 
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*โอนเพิ่ม  จํานวน 100,000.- บาท (สํานักงานปลัด) 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย 
ประเภทรายจาย  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
รายการ  คาจางเหมาบริการ  งบประมาณอนุมัติ 10,000 บาท งบประมาณกอนโอน 
2,400 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 100,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 
102,400 บาท 
*โอนลด  จํานวน 150,000.- บาท (กองการศึกษา) 
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน  กีฬาและนันทนาการ 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย  
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ 
รายการ  คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ งบประมาณอนุมัติ 200,000 
บาท งบประมาณกอนโอน  200,000 บาท โอนลดคร้ังน้ี จํานวน 150,000 บาท รวม
งบประมาณหลังโอน จํานวน 50,000 บาท 
*โอนเพิ่ม  จํานวน 150,000.- บาท (กองการศึกษาฯ) 
แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งาน  กีฬาและนันทนาการ 
งบ  ดําเนินงาน 
หมวดรายจาย  คาใชสอย  
ประเภทรายจาย  รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ 
รายการ  คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตําบลสุขสวัสด์ิเกมส งบประมาณอนุมัติ 
100,000 บาท งบประมาณกอนโอน  100,000 บาท โอนเพ่ิมคร้ังน้ี จํานวน 150,000 
บาท รวมงบประมาณหลังโอน จํานวน 250,000 บาท 

ครับ น่ีคือรายการท่ีเสนอเพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณา ตอไปเชิญหัวหนาหนวยงานที่ขอ
โอน ไดช้ีแจงการโอนงบประมาณเพ่ือใหท่ีประชุมทราบ และพิจารณาครับ 

นายสุทิน  วิจิรัมย   เรียนทานนายก รองนายก เลขาฯ ปลัด ผูอํานวยการกอง เน่ืองจากสํานักงานปลัดมี

ความตองการโอนงบประมาณ เพ่ือโอนลด โอนเพ่ิมในรายการที่ทานนายกไดแจงในท่ีประชุม

ทราบแลวน้ัน  รายการคาจางเหมาบริการ สํานักงานปลัดมีความจําเปนตองจางเหมาเคร่ือง

ถายเอกสารซ่ึง เคร่ืองเกาชํารุดเสียหาย และเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

จึงขอโอนงบประมาณเพ่ือจางเหมาเชาเคร่ืองถายเอกสารมาใชงานแทนตัวเกาที่ชํารุดครับ 

/นายกิจพัฒนกรณ... 
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นายกิจพัฒนณกรณ  สูงโคตร เรียนทานนายก รองนายก เลขาฯ ปลัด กองการศึกษาฯ มีความจําเปนท่ีจะโอน

งบประมาณเพ่ือจะจัดการแขงขันกีฬาตําบลสุขสวัสด์ิเกมส คร้ังท่ี 21 เน่ืองจากงบประมาณ

ที่ต้ังไวมีไมเพียงพอ และมีรายการการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ ท่ีต้ังไว ไมไดจัดโครงการจึง

ขอโอนงบประมาณมาไวที่โครงการดังกลาวครับ 

นายเฉลียว  แกวหิน   เรียนนายก รอง เลขา หัวหนาสวน  ตามที่ไดฟงเหตุผล ความจําเปน เร่ืองที่ขอโอนมี

ความจําเปนที่จะตองโอนเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย อีกท้ังงบประมาณ

บางรายการเราก็สามารถโอนลดได จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาครับ 

นายตุม  บุทธนา   ผมเห็นดวยครับ 

นายชานนท  พรมโลก   ผมก็เห็นดวยครับ 

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

-ไมมี 
 

ปดประชุมเวลา    11.30 น. 
 
 
 
                            (ลงช่ือ).........................................ผูจดรายงานการประชุม 
                                             (นายสมภาร     บัวจันทร) 
                                  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 
 
 
                              (ลงช่ือ)...........................................ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายภูริต  อภิรักษวรการ) 
                                  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
 

 

 

 

 



รายชื่อผูเขาประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
คร้ังที่ 3/2561 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 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   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


