
รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 13 พฤศจกิายน 2561 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

3 นางชนาภา  สุภกัดี ปลัด อบต.  

4 นายขจรศักดิ์  สุพรรณฝุาย ผูอ้ านวยการกองช่าง  

5 นางนันทพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

6 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

 

เริ่มประชุม เวลา 08.30 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  1.1 แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

       แผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

1) กรณีการโอนแก้ไข/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

-การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์สาระส าคัญวงเงนิ 

 งบประมาณ  ขั้นตอน 

 อปท. ผวจ. สถ. รองนายกรัฐมนตรี  ส านักงบประมาณ 

 

 

 

 

  

 

 

 

-ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาร พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 18  

  วรรคสอง (กรณีกระทบกับสาระส าคัญตามหลักเกณฑท์ี่ส านักงบประมาณก าหนด) 

ข้อ 24 วรรคสอง (กรณีโอนหรอืเปลี่ยนแปลงรายการจัดหาครุภัณฑ์ที่มวีงเงนิเกินกว่า  

1 ล้านบาท  และรายการสิ่งก่อสร้างที่มวีงเงนิเกินกว่า 10 ลา้นบาท), ข้อ  26 และ 

ข้อ 27 

อปท
. 

ผวจ. สถ. 

รองนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะท่ีก ากบัดูแล 

แผนงานบูรณาการฯ 

ใหค้วามเห็นชอบ 

ส านกั 

งบประมาณ 

ท าความ
ตกลง 
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-ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจา่ยส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.  

  2559 ข้อ 10 และ ขอ้ 15(1) (3) (4) 

2) การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และสาระส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 18  

  ข้อ 23 และข้อ 24 

-ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจา่ยส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.  

  2559 ข้อ 12 

-หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 

  2560 

3) กรณีงบประมาณเหลือจา่ย 

-การใช้งบประมาณเหลือจ่าย เป็นการใช้งบประมาณที่บรรลุตามเปูาหมาย

หรอืกิจกรรมของโครงการหรอืจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

อปท.เสนอ ผู้วา่ราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 

 - ครุภัณฑว์งเงินต่ ากว่า 1 ล้านบาท หรอื สิ่งก่อสรา้ง วงเงินต่ ากว่า  

     10 ลา้นบาท  ผูว้่าราชการจังหวัดชัยภูมริายงานกรมส่งเสริมการปกครอง 

     ท้องถิ่น(เพื่อทราบ)  กรมฯรายงานรองนายกรัฐมนตรี(เพื่อทราบ) 

 - ครุภัณฑว์งเงนิเกิน 1 ลา้นบาท หรอื สิ่งก่อสร้าง วงเงนิเกิน 10 ลา้นบาท   

     ผูว้่าราชการจังหวัดชัยภูมิเสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

     กรมฯเสนอรองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรที าความตกลงกับ 

     ส านักงบประมาณ 

 -ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

   ข้อ 25 และ ขอ้ 27 

อปท
. 

ผวจ.พิจารณาอนุมติั 

การเปล่ียนแปลงรายละเอียด
ของรายการ 
ครุภณัฑต์ ่า 1 ลา้นบาท 

ส่ิงก่อสร้าง ต ่า 10 ลา้นบาท 
 

เพื่อทราบ สถ. เพื่อทราบ 

รองนายก 
รัฐมนตรี 
ในฐานะ 
ท่ีก าก ากบั
ดูแลแผนงาน
บูรณาการ 
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-ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจา่ยส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.  

  2559 ข้อ 15(2) และ ขอ้ 16 

1.2 แนวทางการปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครอง 

     ส่วนท้องถิ่น 

-อาศัยอ านาจจามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 

จัดงาน การัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาขององค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 5  ก าหนดหลักเกณฑ์และวีปฏิบัติในการจัดงาน 

ประเภทต่างๆ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ 

ดังนี้ 

1.งานวันส าคัญของชาติ 

1.1 วันส าคัญทางศาสนา เช่น วันวสิาขบูชา วันมาฆบูชา เป็นต้น 

 1.2 วันส าคัญทางประวัติศาสตร ์เช่น ปิยมหาราช เป็นต้น 

1.3 วันอื่น ๆตามมตคิณะรัฐมนตร ีเช่น วันหอ่แหง่ชาติ วันแมแ่ห่งชาติ  

    วันเด็กแห่งชาติ วันท้องถิ่นไทย เป็นต้น 

2.งานประเพณี หมายถึง 

 2.1 งานประเพณีชาติ  เช่น  งานวันลอยกระทง  งานวันสงกรานต์ เป็นต้น 

 2.2 งานประเพณีเฉพาะในพืน้ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น หรอืงาน 

                ประเพณีของท้องถิ่น จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

                ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  -ต้องเป็นกิจกรรม หรืองานที่จัดใหม้ีขึ้นสบืทอดเป็นระยะเวลา 

                      ที่ยาวนาน 

  -เป็นการด าเนินการหรอืกิจกรรมภายในวันที่เกิดประโยชน์สาธารณะ 

  -มีวัตถุประสงค์เพื่อสง่เสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ความเสียสละ  

 การมสี่วนร่วม และความสามัคคีในหมู่ชน 

-ต้องไม่มลีักษณะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล หรอืกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม 

-ต้องมีสัดส่วนของกลุ่มคนที่มสี่วนรว่มในการสบืทอดประเพณี 

  ในระดับจังหวัด อ าเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 

  พอสมควร 

  2.3 งานอื่น ๆ นอกจากข้อ 1 และ ข้อ 2 ซึ่งมิใช้การจัดฝกึอบรม การ

จัดประชุมราชการ หรือการแขง่ขันกีฬา เช่น งานที่มีลักษณะเป็นการเชิญชวนใหป้ระชาชนม

ร่วมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น วันเทศบาล 

เป็นต้น 
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-ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประธาน  -เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ 2562  จึงขอเชิญทุกท่านรว่มประชุมครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางชนาภา  สุภักดี รายการที่ 1 กองสวัสดิการสังคม   

ปลัด อบต.  ค่าเชา่บ้าน 

โอนลด  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจา่ยเพื่อให้ได้มา 

ซึ่งบริการ ตั้งจา่ยไว้ 100,000.-บาท  งบประมาณคงเหลอืก่อนโอน 100,000.-บาท   

โอนลด 42,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน  58,000.-บาท  

โอนเพิ่ม  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม 

และสังคมสงเคราะห์งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายไว้  

0.0 บาท  งบประมาณคงเหลอืก่อนโอน 0.00 บาท  โอนเพิ่ม 42,000.-บาท   

งบประมาณคงเหลือหลังโอน  42,000.-บาท 

รายการที่ 2  กองช่าง 

โอนลด  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา 

ซึ่งบริการ ต้ังจา่ยไว้ 100,000.-บาท  งบประมาณคงเหลอืก่อนโอน 58,000.-บาท   

โอนลด 8,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน  50,000.-บาท  

โอนเพิ่ม  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบด าเนนิงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทเงินช่วยเหลือ 

การศกึษาบุตร ตั้งจ่ายไว้ 15,0000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  

15,000.00 บาท  โอนเพิ่ม 8,000.-บาท คงเหลือหลังโอน  23,000.-บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

     จ านวน 2 รายการดังกล่าวข้างตน้  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ไม่มี 

   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 09.15 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร ) 

           ต าแหน่ง หัวหนา้ส านักปลัด อบต.บุ่งคล้า 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นายวิทยุทธร  ช่างเหล็ก รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นางชนาภา  สุภักดี ปลัด อบต.  

5 นายขจรศักดิ์  สุพรรณฝุาย ผูอ้ านวยการกองช่าง  

6 นางนันทพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

8 นายพงษ์ศักดิ์  ศรีสูงเนิน ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม  

9 นางเยาวเรศ  เมฆวัน   นักจัดการงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 08.30 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  1.1 ประชาสัมพันธ์สาระส าคัญร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่น 

      หรอืผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ.......... 

   -อ าเภอเมืองชัยภูมิจัดส่งร่างรา่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

      หรอืผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ..........  เพื่อเป็นการสรา้งการรับรู้ขององค์กรปกครอง 

   ส่วนท้องถิ่นและประชาชนเกี่ยวกับสาระส าคัญร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

-มอบหมายใหส้ านักงานปลัด ได้ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

1.2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดสง่สปอตวิทยุ   

    เพื่อเผยแพรค่วามรูร้ัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง 

-มอบหมายใหส้ านักงานปลัด  ได้จัดสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าวแจกจา่ยมอบให้ 

    ผูน้ าหมูบ่้าน  เพื่อเผยแพร่ต่อไป 

-ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประธาน  -เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ 2562  จึงขอเชิญทุกท่านรว่มประชุมครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางชนาภา  สุภักดี รายการที่ 1 กองคลัง   

ปลัด อบต.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

โอนลด  ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน(ฝุายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งจา่ยไว้  

1,500,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,395,960.-บาท  โอนลด  

30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1,365,960 

โอนเพิ่ม  ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 

ราชการ ต้ังจ่ายไว้ 0.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0.00 บาท โอนเพิ่ม  

30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  30,000.-บาท 

รายการที่ 2 กองช่าง 

ค่าเชา่บ้าน 

โอนลด  ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม 

และสังคมสงเคราะห ์งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ตัง้จา่ยไว้  

0.0 บาท  งบประมาณคงเหลอืก่อนโอน 42,000.-บาท โอนลด 42,000.-บาท  

งบประมาณคงเหลือหลังโอน  0.00 บาท 

โอนเพิ่ม ดา้นบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนนิงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทค่าเช่าบ้าน 

ตั้งจา่ยไว้ 0.00 บาท  งบประมาณก่อนโอน 0.00 บาท  โอนเพิ่ม 42,000.-บาท  

คงเหลือหลังโอน  42,000.-บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

     จ านวน 2 รายการดังกล่าวข้างตน้  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ไม่มี 

   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 09.35 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นางเยาวเรศ  เมฆวัน ) 

           ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นายวิทยุทธร  ช่างเหล็ก รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นางชนาภา  สุภักดี ปลัด อบต.  

5 นางนันทพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

6 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

7 นางเยาวเรศ  เมฆวัน   นักจัดการงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  -เนื่องจากเมื่อวันที่ 14  ธันวาคม 2561  ได้รว่มประชุมผูบ้ริหารท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ 

   ได้รับทราบนโยบายและมีข้อราชการจะแจง้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.1 แนวทางการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น 

-ผูว้่าราชการจังหวัดชัยภูมิมีนโยบายการก าจัดวัชพืชและผักตบชวา การดูแล

รักษาความสะอาดแหล่งน้ า การฟื้นฟูระบบนิเวศนแ์หล่งน้ า ปล่อยพันธุ์ปลา  

บูรณาการรว่มกันหลายฝุาย  เพื่อให้แหล่งน้ าเป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น 

-อบต.บุ่งคล้า ได้ด าเนินการรว่มกับเทศบาลเมอืงชัยภูมิ  เพื่อก าจัดผักตบชวา 

สถานที่ด าเนินการ หนองโง้ง หมู่ 5,6   ล าหว้ยหลัว หมู่ 6,8,11  หนองระเริง  

หมู ่2  ล าหว้ยชีลอง หมู่ 2  

1.2 แนวทางการด าเนินโครงการ “ 1 อปท.ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

-มุ่งเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทางให้สะอาด สวยงาม ปลูกต้นไม้ 

ก าหนดพื้นที่อย่างนอ้ยท้องถิ่นละ 500 เมตร  

-ส าหรับ อบต.บุ่งคล้า  สมควรด าเนินการบริเวณหน้าถนนหน้าที่ท าการ อบต.  

จนถึงทางเข้าบ้านหนองฉิม หมู ่2 

1.3 แนวทางการด าเนินโครงการ “หอ้งน้ าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” 

-มอบหมายใหท้่านปลัด อบต. ได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  สั่งการการ

ดูแลท าความสะอาดห้องน้ าสาธารณะให้สะอาด   
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1.4 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี 2562 

ด้านการบริหารจัดการ   

-อปท.รอ้ยละ 100 มกีารรายงานผลการจัดการขยะมูลฝอยผ่านระบบสารสนเทศ

(มฝ.2) ครบทุกเดือน 

-อปท.รอ้ยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเกี่ยวกบัการการจัดการขยะมูล

ฝอย 

-อปท.มกีารประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย อย่างนอ้ยปี

ละ 6 ครั้ง 

ด้านการบริหารจัดการขยะต้นทาง 

-อปท.รอ้ยละ 100 จัดกิจกรรม 3 ข ใชน้้อย ใชซ้้ า น ากลับมาใช้ใหม่ อย่างน้อย 1 

กิจกรรม 

-ครัวเรือนรอ้ยละ 100 ในพื้นที่ อปท.จัดท าขยะเปียกทุกครัวเรือน 

-ขยะมูลที่เกิดขึ้นในปีในปี พ.ศ. 2562  ร้อยละ 40 ถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์ 

-อปท.มกีิจกรรมเพิ่มมูลค่าขยะ/เปลี่ยนขยะเป็นเงิน เช่น กองทุนขยะ ผ้าปุาขยะ 

ตลาดนัดขยะ 

-ครัวเรือนเข้าร่วมเครื่อข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” 

ด้านการจัดการขยะกลางทาง 

-ขยะอันตรายชุมชนรอ้ยละ 100 มภีาชนะรองรับขยะแยกประเภทในที่สาธารณะ

หรอืภาชนะอื่นที่ระบุประเภทขยะที่ชัดเจน 

-อปท.มกีารวางแผนก าหนดวัน เวลา สถานที่ เส้นทางเก็บขนมูลฝอย 

ด้านการจัดการขยะปลายทาง 

-ขยะอันตรายชุมชนรอ้ยละ 100 ที่ อปท.จัดเก็บรวบรวม ได้รับการก าจัดอย่างถูก

หลักวิชา 

-ขยะอันตรายในปี 2562 ร้อยละ 80 ได้รับการก าจัดอย่างถูกหลักวิชา 

-กลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย(Cluster) ของ อปท.รอ้ยละ 100 มี่การด าเนินการหรอืมี

แผนการด าเนินการ 

ด้านอื่น ๆ 

-อปท.รอ้ยละ 100 มตี้นแบบ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ในสิ่งแวดล้อม” 

-อปท.รอ้ยละ 100 มกีารจัดท าโครงการ “ 1 วัด 1 ประชารัฐสร้างสุข 5 ส” 

-หอ้งน้ าสาธารณะ อปท.ร้อยละ 100 ด าเนินการ “หอ้งน้ าท้องถิ่นใส่ใจ ปลอดภัย 

ปลอดโรค” 
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1.4 การจัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อปท. 

-การปูองกันอุติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

(1) ขับมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร 

(2) 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 

(3) มาตรการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 6 มาตรการ 

-การลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 

-การลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 

-การลดปัจจัยเสี่ยงยานพาหนะ 

-การช่วยเหลือหลังอุบัติเหตุ 

-ความปลอดภัยทางน้ า 

-การดูแลความปลอดภัยทางน้ าให้แก่นักท่องเที่ยว 

1.7 การส ารวจผลงานโดดเด่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล

ประจ าปี 2559-2561 

-เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการเผยแพรป่ระกาศเกียรติคุณ ให้เป็นแบบอย่างแก่อปท.  

จังหวัดชัยภูมิจึงขอให้ อปท.รายงานผลงานโดดเด่นที่ได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ 

จากหน่วยงาน องค์กร หรอืมูลนิธิตา่ง ๆ ตัง้แตป่ี พ.ศ. 2559-2561 ภายใน 24 

ธันวาคม 2561 

-ที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประธาน  -เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณและขออนุมัติ 

โอนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี งบประมาณ 2562  จงึขอเชิญทุกท่านรว่มประชุม 

ครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางชนาภา  สุภักดี รายการที่ 1 ส านักงานปลัด  (รายการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยฯ) 

ปลัด อบต.  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 

ท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ 

ชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ๆ  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชน  

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น   
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ข้อความเดิม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 

ท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 

-เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชน  

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 

เข้ารับการฝกึอบรมของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ-จัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 3 ล าดับที่ 111 

ข้อความใหม่ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 

ท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 

-เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชน  

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 

เข้ารับการฝกึอบรมของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ-จัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

รายการที่ 2 ส านักงานปลัด (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ)  

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย     ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริหาร     งบประมาณตั้งไว้ 

2,000,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,821,560.-บาท  โอนลด  

50,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,771,560.-บาท 

โอนตั้งจา่ยใหม่ ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก 

เวลาราชการ  งบประมาณตั้งไว้ 0.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0.00 บาท   

โอนตั้งจา่ยใหม่  50,000.-บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน 50,000 บาท 

รายการที่ 3 ส านักงานปลัด (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ)  

โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  ประเภทเงินสมทบกองทุน 

ประกันสังคม     งบประมาณตั้งไว้  120,000 บาท  งบประมาณคงเหลอืก่อนโอน  

94,771.00  โอนลด  300.00 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 94,471.00 บาท 
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โอนตั้งจา่ยใหม่  แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง   หมวดงบกลาง  ประเภทรายจ่าย 

ตามข้อผูกพัน  รายการเงินสมทบกองทุนทดแทน  งบประมาณตั้งไว้  0.00 บาท   

งบประมาณก่อนโอน 0.00 บาท  โอนตั้งจา่ยใหม่ 300.00บาท  งบประมาณคงเหลือ 

หลังโอน 300.00 บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

     จ านวน 3 รายการดังกล่าวข้างตน้  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ไม่มี 

   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 10.30 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นางเยาวเรศ  เมฆวัน ) 

           ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่     มกราคม 2562 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นายวิทยุทธร  ช่างเหล็ก รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นางชนาภา  สุภักดี ปลัด อบต.  

5 นางนันทพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

6 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

7 นางเยาวเรศ  เมฆวัน   นักจัดการงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  -เนื่องจากเมื่อวันที่ 14  ธันวาคม 2561  ได้รว่มประชุมผูบ้ริหารท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ 

   ได้รับทราบนโยบายและมีข้อราชการจะแจง้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1.1 แนวทางการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น 

-ผูว้่าราชการจังหวัดชัยภูมิมีนโยบายการก าจัดวัชพืชและผักตบชวา การดูแล

รักษาความสะอาดแหล่งน้ า การฟื้นฟูระบบนิเวศนแ์หล่งน้ า ปล่อยพันธุ์ปลา  

บูรณาการรว่มกันหลายฝุาย  เพื่อให้แหล่งน้ าเป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น 

-อบต.บุ่งคล้า ได้ด าเนินการรว่มกับเทศบาลเมอืงชัยภูมิ  เพื่อก าจัดผักตบชวา 

สถานที่ด าเนินการ หนองโง้ง หมู่ 5,6   ล าหว้ยหลัว หมู่ 6,8,11  หนองระเริง  

หมู ่2  ล าหว้ยชีลอง หมู่ 2  

1.2 แนวทางการด าเนินโครงการ “ 1 อปท.ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

-มุ่งเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทางให้สะอาด สวยงาม ปลูกต้นไม้ 

ก าหนดพื้นที่อย่างนอ้ยท้องถิ่นละ 500 เมตร  

-ส าหรับ อบต.บุ่งคล้า  สมควรด าเนินการบริเวณหน้าถนนหน้าที่ท าการ อบต.  

จนถึงทางเข้าบ้านหนองฉิม หมู ่2 

1.3 แนวทางการด าเนินโครงการ “หอ้งน้ าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” 

-มอบหมายใหท้่านปลัด อบต. ได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  สั่งการการ

ดูแลท าความสะอาดห้องน้ าสาธารณะให้สะอาด   

 



-2- 

 

1.4 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี 2562 

ด้านการบริหารจัดการ   

-อปท.รอ้ยละ 100 มกีารรายงานผลการจัดการขยะมูลฝอยผ่านระบบสารสนเทศ

(มฝ.2) ครบทุกเดือน 

-อปท.รอ้ยละ 100 ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเกี่ยวกบัการการจัดการขยะมูล

ฝอย 

-อปท.มกีารประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย อย่างนอ้ยปี

ละ 6 ครั้ง 

ด้านการบริหารจัดการขยะต้นทาง 

-อปท.รอ้ยละ 100 จัดกิจกรรม 3 ข ใชน้้อย ใชซ้้ า น ากลับมาใช้ใหม่ อย่างน้อย 1 

กิจกรรม 

-ครัวเรือนรอ้ยละ 100 ในพื้นที่ อปท.จัดท าขยะเปียกทุกครัวเรือน 

-ขยะมูลที่เกิดขึ้นในปีในปี พ.ศ. 2562  ร้อยละ 40 ถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์ 

-อปท.มกีิจกรรมเพิ่มมูลค่าขยะ/เปลี่ยนขยะเป็นเงิน เช่น กองทุนขยะ ผ้าปุาขยะ 

ตลาดนัดขยะ 

-ครัวเรือนเข้าร่วมเครื่อข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” 

ด้านการจัดการขยะกลางทาง 

-ขยะอันตรายชุมชนร้อยละ 100 มภีาชนะรองรับขยะแยกประเภทในที่สาธารณะ

หรอืภาชนะอื่นที่ระบุประเภทขยะที่ชัดเจน 

-อปท.มกีารวางแผนก าหนดวัน เวลา สถานที่ เส้นทางเก็บขนมูลฝอย 

ด้านการจัดการขยะปลายทาง 

-ขยะอันตรายชุมชนรอ้ยละ 100 ที่ อปท.จัดเก็บรวบรวม ได้รับการก าจัดอย่างถูก

หลักวิชา 

-ขยะอันตรายในปี 2562 ร้อยละ 80 ได้รับการก าจัดอย่างถูกหลักวิชา 

-กลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย(Cluster) ของ อปท.รอ้ยละ 100 มี่การด าเนินการหรอืมี

แผนการด าเนินการ 

ด้านอื่น ๆ 

-อปท.รอ้ยละ 100 มตี้นแบบ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ในสิ่งแวดล้อม” 

-อปท.รอ้ยละ 100 มกีารจัดท าโครงการ “ 1 วัด 1 ประชารัฐสร้างสุข 5 ส” 

-หอ้งน้ าสาธารณะ อปท.ร้อยละ 100 ด าเนินการ “หอ้งน้ าท้องถิ่นใส่ใจ ปลอดภัย 

ปลอดโรค” 

 

 



   -3- 

  

1.4 การจัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อปท. 

-การปูองกันอุติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

(1) ขับมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร 

(2) 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 

(3) มาตรการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 6 มาตรการ 

-การลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 

-การลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 

-การลดปัจจัยเสี่ยงยานพาหนะ 

-การช่วยเหลือหลังอุบัติเหตุ 

-ความปลอดภัยทางน้ า 

-การดูแลความปลอดภยัทางน้ าให้แก่นักท่องเที่ยว 

1.7 การส ารวจผลงานโดดเด่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล

ประจ าปี 2559-2561 

-เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการเผยแพรป่ระกาศเกียรติคุณ ให้เป็นแบบอย่างแก่อปท.  

จังหวัดชัยภูมิจึงขอให้ อปท.รายงานผลงานโดดเด่นที่ได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ 

จากหน่วยงาน องค์กร หรอืมูลนิธิตา่ง ๆ ตัง้แตป่ี พ.ศ. 2559-2561 ภายใน 24 

ธันวาคม 2561 

-ที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประธาน  -เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณและขออนุมัติ 

โอนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี งบประมาณ 2562  จงึขอเชิญทุกท่านรว่มประชุม 

ครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางชนาภา  สุภักดี รายการที่ 1 ส านักงานปลัด  (รายการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยฯ) 

ปลัด อบต.  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 

ท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ 

ชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ๆ  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชน  

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น   
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ข้อความเดิม 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 

ท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 

-เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชน  

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 

เข้ารับการฝกึอบรมของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ-จัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 3 ล าดับที่ 111 

ข้อความใหม่ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน คณะผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 

ท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น 

-เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชน  

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 

เข้ารับการฝกึอบรมของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ-จัดจ้างและการบริหารพัสดุของภาครัฐ พ.ศ. 

2560 

รายการที่ 2 ส านักงานปลัด (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ)  

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย     ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริหาร     งบประมาณตั้งไว้ 

2,000,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,821,560.-บาท  โอนลด  

50,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,771,560.-บาท 

โอนตั้งจา่ยใหม่ ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก 

เวลาราชการ  งบประมาณตั้งไว้ 0.00 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 0.00 บาท   

โอนตั้งจ่ายใหม่  50,000.-บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน 50,000 บาท 

รายการที่ 3 ส านักงานปลัด (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ)  

โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง  ประเภทเงินสมทบกองทุน 

ประกันสังคม     งบประมาณตั้งไว้  120,000 บาท  งบประมาณคงเหลอืก่อนโอน  

94,771.00  โอนลด  300.00 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 94,471.00 บาท 
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โอนตั้งจา่ยใหม่  แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง   หมวดงบกลาง  ประเภทรายจ่าย 

ตามข้อผูกพัน  รายการเงินสมทบกองทุนทดแทน  งบประมาณตั้งไว้  0.00 บาท   

งบประมาณก่อนโอน 0.00 บาท  โอนตั้งจา่ยใหม่ 300.00บาท  งบประมาณคงเหลือ 

หลังโอน 300.00 บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

     จ านวน 3 รายการดังกล่าวข้างตน้  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ไม่มี 

   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 10.30 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นางเยาวเรศ  เมฆวัน ) 

           ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่  30 มกราคม 2562 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นายวิทยุทธร  ช่างเหล็ก รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นางชนาภา  สุภักดี ปลัด อบต.  

5 นางนันทพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

6 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

7 นางเยาวเรศ  เมฆวัน   นักจัดการงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประธาน  -เนื่องจากงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562 กองคลัง  ตั้งไว้ไม่พอจา่ยผูอ้ านวยการกองคลังได้ 

เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562   

-จงึมคีวามจ าเป็นจะต้องขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  

2562  เพื่อตั้งโอนเพิ่ม  จ านวน  2  รายการ 

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางชนาภา  สุภักดี รายการที่ 1 กองคลัง  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

ปลัด อบต.  คา่ใช้จ่ายในการฝกึอบรมและสัมมนา 

 โอนลด  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 

หมวดเงินเดอืนฝาุยประจ า     ประเภทเงินเดอืนพนักงาน     งบประมาณตั้งไว้ 

1,500,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,053,840.-บาท  โอนลด  

25,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,028,840.-บาท 
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โอนเพิ่ม กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการ 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมสัมมนา 

งบประมาณตั้งไว้  50,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 15,600.00 บาท   

โอนเพิ่ม 25,000.-บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน 40,600.00.-บาท 

รายการที่ 2 กองคลัง  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

ปลัด อบต.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

 โอนลด  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร 

หมวดเงินเดือนฝาุยประจ า     ประเภทเงินเดือนพนักงาน     งบประมาณตั้งไว้ 

1,500,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,028,840.-บาท   โอนลด  

25,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,003,840.-บาท   

โอนเพิ่ม กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการ 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราช 

อาณาจักร งบประมาณตั้งไว้  50,000.00 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  

19,316.00 บาท  โอนเพิ่ม 25,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  

44,316.00.-บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 

 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  กองคลัง  จ านวน 2 รายการ 

 ดังกล่าวข้างต้น  ตามที่เจ้าหนา้ที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ท่านใดมีข้อสงสัยหรอืข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

ประธาน  -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 10.00 น. 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

            ( นางเยาวเรศ  เมฆวัน ) 

           ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นายวิทยุทธร  ช่างเหล็ก รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นางรุ่งทิพย์  ใจสบาย เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางชนาภา  สุภักดี ปลัด อบต.  

6 นางนันทพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

8 นางเยาวเรศ  เมฆวัน   นักจัดการงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  1.1 การแต่งตั้งเลขานุการ นายก อบต. 

   -ค าสั่ง อบต.บุ่งคล้า ที่ ๓๑/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  นายก อบต. 

ได้แต่งตั้ง  นางรุ่งทิพย์  ใจสบาย  ด ารงต าแหน่ง เลขานุการ นายก อบต.บุ่งคล้า  

 มีผลตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   

ที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มติที่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประธาน  -เนื่องจากหนังสอื ด่วนที่สุด ที่ ชย ๐๐๒๓.๖/๗๓๙  ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒   

อ าเภอเมืองชัยภูมิ และหนังสือ ที่ ชย ๐๑๑๘/๗๒๕  ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

และหนังสือ ที่ ชย ๐๐๐๗/๑๘๗๙  ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒   ส านักงานส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นและอ าเภอเมืองชัยภูมิ  และส านักงานประมงจังหวัดชัยภูม ิ แจ้ง 

นโยบายจังหวัดชัยภูมิพรอ้มแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรักษาสมดุลระบบนิเวศนข์องแหล่ง 

น้ าในธรรมชาติท้องถิ่นโดยการปล่อยพันธุ์ปลากลับคืนสูธ่รรมชาติและเป็นการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อเพิ่มจ านวนประชากรสัตว์น้ าในธรรมชาติใหก้ลับคืนความอุดม 
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สมบูรณ์ ขยายพันธุ์ปลาในแหลง่น้ าสาธารณะ  สร้างอาชีพและรายได้ภายใต้ 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(นายลักษณ์  วนนานวัช)  เป็นประธานพิธีเปิด Kick off  “โครงการในน้ ามีปลา   

ชาวประชามีสุข” จังหวัดชัยภูมิ  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ท านบปลา 

หนองสัมพันธ์ หมูท่ี่ ๑๑ ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูม ิ  

-องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- 

๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.  

๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒   

-จงึมคีวามจ าเป็นจะต้องขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ  

2562  เพื่อตั้งจ่ายใหม ่ โครงการในน้ ามีปลา  ชาวประชามีสุข  จึงได้เชิญทุกท่าน 

ร่วมประชุมครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางชนาภา  สุภักดี รายการที่ 1 ส านักงานปลัด  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

ปลัด อบต.  โครงการในน้ ามีปลา  ชาวประชามีสุข 

 โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย     ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริหาร     งบประมาณตั้งไว้ 

2,000,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,579,615.-บาท  โอนลด  

200,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,379,615.-บาท   

โอนตั้งจา่ยใหม่ ส านักงานปลัด ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการเกษตร   

งานส่งเสริมการเกษตร  งบด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง 

การปฏิบัติงานที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆโครงการในน้ ามีปลาชาวประชามีสุข  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 งบประมาณตั้งไว้  0.00 บาท  งบประมาณคงเหลือ 

ก่อนโอน 0.00 บาท  โอนตั้งจ่ายใหม่ 200,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  

200,000.00.-บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

     จ านวน 1 รายการดังกล่าวข้างตน้  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  การจัดเตรยีมความพร้อม โครงการในน้ ามีปลา  ชาวประชามีสุข ประจ าปีงบฯ 

   2562 
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   -เนื่องจากได้รับแจง้ว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   

และประธานในพิธีเปิดคือตัวแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ขอให้ปลัด อบต. 

ได้สั่งการและมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจัดเตรียมความพร้อมและด าเนนิการ 

ให้รัดกุมและให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สุด 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

ประธาน  -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 10.00 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นางเยาวเรศ  เมฆวัน ) 

           ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 

 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่  21 มีนาคม 2562 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นายวิทยุทธร  ช่างเหล็ก รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นางรุ่งทิพย์  ใจสบาย เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางชนาภา  สุภักดี ปลัด อบต.  

6 นางนันทพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

8 นางเยาวเรศ  เมฆวัน   นักจัดการงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  การประเมนิผูบ้ริหารองคก์ร (ผูบ้ริหารท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

   รอบการประเมินที่ 1 ( 1 ตุลาคม – 31 มนีาคม 2562) 

   -ตามที่ได้แต่งตั้งเจา้หนา้ที่รับผดิชอบการประประเมินผู้บริหารองคก์ร (ผูบ้ริหาร 

ท้องถิ่น) ประจ าปีงบประมาณ 2562    

รอบการประเมนิที่ 1 ( 1 ตุลาคม – 31 มนีาคม 2562)  นั้น 

-ก าหนดรายงานเอกสาร/หลักฐานการประเมิน  ภายใน 31 มีนาคม 2562 

 ขอให้ปลัด อบต.ได้ตดิตามและก าชับพนักงานส่วนต าบลใหด้ าเนนิการให้แลว้เสร็จ 

ตามหว้งเวลาดว้ย 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประธาน  3.1 หนังสือ ที่ ชย 0023.6/2978  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  ส านักงานท้องถิ่น

อ าเภอเมืองชัยภูมิ  แจ้งการเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในอ านาจ

หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลและ 
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รักษาความสะอาดแหล่งน้ า  และบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

เทศบาลเมอืงชัยภูมิ 

  3.2 เมื่อวันที่ 6 มนีาคม 2562  ผูว้่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดการประชุม

บูรณาการระหว่างส่วนราชการ  เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส

ราชาภิเษก ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ ก าหนดจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าตามโครงการ คลอง

สวยน้ าใส  พื้นที่เชื่อมระหว่างเทศบาลเมืองชัยภูมิ อบต.บุ่งคล้า อบต.หนองไผ่ อบต.

โพนทอง  โดยส่วนราชการระดับจังหวัดชัยภูมิรว่มบูรณาการและให้การสนับสนุน 

  3.3 ค าสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่  1298/2562  ลงวันที่  13 มีนาคม 2562  แต่งตั้ง

คณะท างานกากรพัฒนาแหล่งน้ าตามโครงการคลองสวย น้ าใส ต้นแบบ จังหวัด

ชัยภูมิ ซึ่ง นายก อบต.บุ่งคล้าและปลัด อบต.บุ่งคล้าได้รับแต่งตั้งเป็นคณะท างาน

ระดับอ าเภอ (รายละเอียดตามส าเนาค าสั่งตามที่แจ้ง)  

-อบต.บุ่งคล้า  จึงได้พิจารณาจัดท าโครงการก าจัดวัชพืช  แตเ่นื่องจากงบประมาณ 

ที่ตัง้จ่ายไว้มไีม่เพียงพอ     จงึมคีวามจ าเป็นจะต้องขออนุมัติโอนเพิ่ม งบประมาณ  

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  จงึได้เชิญทุกท่าน 

ร่วมประชุมครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางชนาภา  สุภักดี รายการที่ 1 ส านักงานปลัด  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

ปลัด อบต.  โครงการก าจัดวัชพืช 

 โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย     ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริหาร     งบประมาณตั้งไว้ 

2,000,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,298,720.-บาท  โอนลด  

70,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,228,720.-บาท   

โอนเพิ่ม ส านักงานปลัด ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการเกษตร   

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่าย 

เกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการก าจัดวัชพืช 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 งบประมาณตั้งไว้  150,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ 

ก่อนโอน 13,772.80 บาท  โอนเพิ่ม 70,000.-บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน  

83,772.80.-บาท 

   รายการที่ 2 ส านักงานปลัด  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

   เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 
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 โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย     ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริหาร     งบประมาณตั้งไว้ 

2,000,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,298,720.-บาท  โอนลด  

50,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 1,178,720.-บาท   

โอนเพิ่ม ส านักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร   

ประเภทเงนิเดือน(ฝุายประจ า) รายการเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจา้ง   

งบประมาณตั้งไว้  36,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 4,221.-บาท   

โอนเพิ่ม 50,000.-บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน 54,221.-บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานปลัด  จ านวน 

 2 รายการดังกล่าวข้างต้น  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ที่ประชุมมีเรื่องสอบถามหรอืเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

ประธาน  -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 10.40 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นางเยาวเรศ  เมฆวัน ) 

           ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 

 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นายวิทยุทธร  ช่างเหล็ก รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นางรุ่งทิพย์  ใจสบาย เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางชนาภา  สุภักดี ปลัด อบต.  

6 นางนันทพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

8 นางเยาวเรศ  เมฆวัน   นักจัดการงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชย 0023.6/3031  ลงวันที่ 25 เมษายน 2562  แจ้งแนวทาง 

การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ผา่นระบบสารสนเทศ (ITAS) ประจ าปีงบประมาณ 2562ซึ่งมีก าหนดด าเนินการ 

ตั้งแต ่มกราคม – กันยายน 2562  ขอให้ปลัดได้รายงานผลความคืบหนา้ 

นางชนาภา  สุภักดี -ขั้นตอนแรก  ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผดิชอบ  เข้าระบบ  กรอกแบบส ารวจขอ้มูล

ปลัด อบต.  ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายในแลว้  ด าเนินการเสร็จสิน้ทัน 30 เมษายน  

2562   ขั้นตอนต่อไปในส่วนของหนว่ยงานผูร้ับการประเมิน  จักด าเนินการในห้วง 

เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2562  ซึ่งได้มกีารประชุมซักซ้อมแนวทางการ 

ปฏิบัติงานให้กับทุกฝุายแล้ว จักรายงานผลความคืบหน้าในการประชุมคราวต่อไป  

ที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประธาน  3.1 หนังสือที่ท าการปกครอง ส านักงานอ าเภอเมืองชัยภูมิ ที่ ชย 0118/3080  ลงวันที่ 

29 เมษายน 2562  เรื่อง  ถ้อยค าถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เนื่อง

ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช  ๒๕๖๒  แจ้งแนวทางปฏิบัติการ

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   

-อบต.บุ่งคล้า  ได้ตัง้งบประมาณรายจ่าย  โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ 

และได้ใช้จ่ายงบประมาณ  เพื่อจัดท ากิจกรรมเพื่อการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯแล้วบางส่วน แต่เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้มีไม่พอจ่าย     จึงมี

ความจ าเป็นจะต้องขออนุมัติโอนเพิ่ม งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  จงึได้เชญิทุกท่านรว่มประชุมครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางชนาภา  สุภักดี รายการที่ 1 ส านักงานปลัด  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

ปลัด อบต.  โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย     ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริหาร     งบประมาณตั้งไว้ 

2,000,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 510,655.00.-บาท  โอนลด  

50,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 460,655.00.-บาท   

โอนเพิ่ม ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย     ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์  ประจ าปีงบประมาณ  

2562 ตั้งไว้  20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000.00 บาท  โอนเพิ่ม  

50,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 70,000.00.-บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานปลัด  จ านวน 

 2 รายการดังกล่าวข้างต้น  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ที่ประชุมมีเรื่องสอบถามหรอืเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

ประธาน  -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 
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ปิดประชุม   เวลา 10.00 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นางเยาวเรศ  เมฆวัน ) 

           ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 

 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นายวิทยุทธร  ช่างเหล็ก รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นางรุ่งทิพย์  ใจสบาย เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางชนาภา  สุภักดี ปลัด อบต.  

6 นางนันทพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

8 นางเยาวเรศ  เมฆวัน   นักจัดการงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  -ไมม่ี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประธาน -อบต.บุ่งคล้า  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้บางโครงการ  งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ไม่

พอจ่าย  และมีบางกิจกรรม/โครงการไม่ได้ตั้งจา่ยไว้  แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท า

กิจกรรม/โครงการ  จงึมคีวามจ าเป็นจะต้องขออนุมัตโิอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562   

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางชนาภา  สุภักดี รายการที่ 1 กองสวัสดิการสังคม  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

ปลัด อบต.  เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร  

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝุายประจ า)   ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ 

ตั้งไว้  150,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 150,000.00.-บาท  โอนลด  

30,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 120,000.00.-บาท   
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โอนเพิ่ม กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

สังคมสงเคราะห์ งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน   ประเภทเงินช่วยเหลือการศกึษา 

บุตร  ตั้งไว้  -  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน -  บาท  โอนเพิ่ม  30,000.-บาท  

งบประมาณคงเหลือหลังโอน 30,000.00.-บาท 

รายการที่ 2  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝุายประจ า)   ประเภทเงินเดือนพนักงาน  งบประมาณ 

ตั้งไว้  150,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 120,000.00.-บาท  โอนลด  

20,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 100,000.00.-บาท   

โอนตั้งจา่ยใหม่  กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป 

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์งบด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย   ประเภทรายจ่าย 

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  30,000.-บาท    งบประมาณคงเหลอืก่อนโอน  

6,474.00 บาท  โอนตั้งจา่ยใหม่ 20,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  

26,474.00.-บาท 

รายการที่ 3  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศกึษา   

โอนตั้งจา่ยใหม่ กองการศกึษาฯ  แผนงานการศกึษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ 

ประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ 

ปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยบริหาร 

สถานศกึษางบประมาณ  ตั้งไว้  400,000 บาท งบประมาณคงเหลอืก่อนโอน  

40,000.00.-บาท  โอนลด  9,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  

31,000.00.-บาท   

โอนลด  กองการศกึษาฯ  แผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา 

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน(ฝุายประจ า)   ประเภทเงินเพิ่มตา่งๆ ของพนักงานจา้ง 

ตั้งไว้  - บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท  โอนตั้งจ่ายใหม ่9,000.-บาท   

งบประมาณคงเหลือหลังโอน 9,000.00.-บาท 

รายการที่ 4  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

   เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร   

โอนตั้งจา่ยใหม่ กองการศกึษาฯ  แผนงานการศกึษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ 

ประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

ตั้งไว้  100,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,500.00.-บาท  โอนลด   

5,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 25,500.00.-บาท  
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โอนตั้งจา่ยใหม่  กองการศึกษาฯ  แผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

การศกึษา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน   ประเภทเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร 

ตั้งไว้   -  บาท    งบประมาณคงเหลือก่อนโอน - บาท   

โอนตั้งจ่ายใหม่ 5,000.-บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน 5,000.00.-บาท   

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานปลัด  จ านวน 

 4 รายการดังกล่าวข้างตน้  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ที่ประชุมมีเรื่องสอบถามหรอืเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

ประธาน  -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 10.30 น. 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นางเยาวเรศ  เมฆวัน ) 

           ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นายวิทยุทธร  ช่างเหล็ก รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นางรุ่งทิพย์  ใจสบาย เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางชนาภา  สุภักดี ปลัด อบต.  

6 นางนันทพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

8 นางเยาวเรศ  เมฆวัน   นักจัดการงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  -ไมม่ี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประธาน เนื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  บางรายการที่ตั้งจ่ายไว้ไม่พอ

จ่าย จึงมีความจ าเป็นจะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562    

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางชนาภา  สุภักดี รายการที่ 1 ส านักงานปลัด  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

ปลัด อบต.  ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและสัมมนา 

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย     ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณตั้งไว้    

2,000,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 457,655.00.-บาท  โอนลด  

50,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 407,655.00.-บาท   
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โอนเพิ่ม   ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนนิงาน   

หมวดค่าใช้สอย     ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว้  130,000.-บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 4,900.00 บาท  โอนเพิ่ม 50,000.-บาท  งบประมาณ 

คงเหลือหลังโอน 54,900.00.-บาท 

รายการที่ 2 ส านักงานปลัด  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย     ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณตั้งไว้    

2,000,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 407,655.00.-บาท  โอนลด  

10,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 397,655.00.-บาท   

โอนเพิ่ม   ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนนิงาน   

หมวดค่าใช้สอย   รายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้  30,000.-บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,975.-บาท  โอนเพิ่ม 10,000.-บาท  งบประมาณ 

คงเหลือหลังโอน 13,975.00.-บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานปลัด  จ านวน 

 2 รายการดังกล่าวข้างต้น  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ที่ประชุมมีเรื่องสอบถามหรอืเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

ประธาน  -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 09.50 น. 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นางเยาวเรศ  เมฆวัน ) 

           ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นายวิทยุทธร  ช่างเหล็ก รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นางรุ่งทิพย์  ใจสบาย เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางชนาภา  สุภักดี ปลัด อบต.  

6 นางนันทพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

8 นางเยาวเรศ  เมฆวัน   นักจัดการงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  -ไมม่ี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประธาน -อบต.บุ่งคล้า  ตั้งงบประมาณรายจ่าย  โครงการก าจัดวัชพืช  ซึ่งเป็นโครงการที่

บูรณาร่วมกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ที่

มุ่งเน้นการด าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาสภาพแวดล้อมในแหล่งน้ า  

เพื่อให้เกิดคลองสวนน้ าใส   เมื่อพิจารณากิจกรรมและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นแล้ว  

พบว่า  งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ในโครงการฯไม่พอจ่าย     จึงมีความจ าเป็นจะต้องขอ

อนุมัติโอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

2562  จงึได้ เพื่อโอนเพิ่ม  ตามโครงการโครงการดังกล่าวข้างตน้   

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางชนาภา  สุภักดี รายการที่ 1 ส านักงานปลัด  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

ปลัด อบต.  โครงการก าจัดวัชพืช  
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โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย     ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณตั้งไว้    

2,000,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 397,655.00.-บาท  โอนลด  

120,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 277,655.00.-บาท   

โอนเพิ่ม ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย     ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการก าจัดวัชพืช  ตั้งไว้  150,000.-บาท งบประมาณ 

คงเหลือก่อนโอน 83,772.80 บาท  โอนเพิ่ม 120,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ 

หลังโอน 203,722.80.-บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิีป่ระชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานปลัด  จ านวน 

 1 รายการดังกล่าวข้างตน้  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ที่ประชุมมีเรื่องสอบถามหรอืเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

ประธาน  -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 09.30 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นางเยาวเรศ  เมฆวัน ) 

           ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 

 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นายวิทยุทธร  ช่างเหล็ก รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นางรุ่งทิพย์  ใจสบาย เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางชนาภา  สุภักดี ปลัด อบต.  

6 นางนันทพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

8 นางเยาวเรศ  เมฆวัน   นักจัดการงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  3.1 หนังสือส านักงานอ าเภอเมืองชัยภูมิ ที่ ชย 0018/3213  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม  

2562  นายอ าเภอเมอืงชัยภูมิ  เรยีกประชุมหารอืเตรียมความพรอ้มการจัดกิจกรรม 

โครงการคืนความสุขสู่แผ่นดนิ และกิจกรรม จติอาสา พระราชทาน เราท าความด ี

ด้วยหัวใจ  ก าหนดประชุมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562   ตั้งแตเ่วลา  10.00 น.   

เป็นต้นไป   ณ    หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

- กลุ่มเปูาหมายได้แก่ ตัวแทนส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอ าเภอเมืองชัยภูมิ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เทศบาลเมืองชัยภูมิ  องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง และองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  

จ านวน 70 ราย 

-ผลการประชุมจัดเตรียมความพร้อม  ก าหนดให้กิจกรรม ความสุขจากพ่อ สู่ผืน

แผ่นดิน โดยน าแทนจิตอาสาจากต าบลบุ่งคล้าและต าบลใกล้เคียงร่วมกิจกรรม  จิต

อาสาพระราชทาน เราท าความดีด้วยหัวใจ  (คลองสวย น้ าใส) ณ ประตูระบายน้ ากุด

โง้ง ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน 1,800 คน   

-ตามก าหนดการผู้แทนพระองค์เป็นประธานพิธีเปิด  ส่วนราชการระดับจังหวัดและ

ระดับอ าเภอ  พร้อมดว้ยผู้บัญชาการกองก าลังจิตอาสา 904 และคณะ คณะผู้บริหาร 

เจ้าหนา้ที่ อบต.บุ่งคล้า  รว่มต้อนรับและร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน  
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-ภารกิจที่ อบต.บุ่งคล้าได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบ  ได้แก่  

1) น าจติอาสาร่วมกิจกรรม ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562  จ านวน  500 คน 

2) จัดสถานที่ เต้นท์โต๊ะเก้าอี ้ประดับผา้ให้สวยงาม ท าความสะอาดบริเวณอาคาร    

    สถานที่จัดกิจกรรม 

3) ภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่ม เชน่ การอ านวยความสะดวก เรื่อง อาหาร  

น้ าดื่ม ส าหรับการตอ้นรับคณะผูต้รวจงาน และผูร้่วมจัดเตรียมงาน ตั้งแตว่ันที่  

20-23 พฤษภาคม 2562 

-กิจกรรมที่ก าหนดให้มีขึ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ได้แก่ การก าจัดผักตบชวา

และวัชพืชในล าห้วยปะทาว  การปลูกต้นไม้  การท าความสะอาด  บริเวณรอบ ๆ   

โรงครัวพระราชทาน  ณ  ประตูระบายน้ ากุดโง้ง ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอเมืองชัยภูมิ  

จังหวัดชัยภมู ิ

-ในส่วนการจัดเตรยีมความพร้อม  ให้ปลัด อบต.นัดประชุมซักซ้อมและมอบหมาย 

หนา้ที่ความรับผดิชอบแก่เจ้าหนา้ที่  ในวันนี ้ตั้งแตเ่วลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประธาน -อบต.บุ่งคล้า  ตั้งงบประมาณรายจ่าย  โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ 

และได้จัดท ากิจกรรมเพื่อการถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯแล้ว

บางส่วน และเมื่อมีหนังสือสั่งการและบัญชาจากนายอ าเภอเมืองชัยภูมิเกี่ยวกับ

กิจกรรมคืนความสุขจากพ่อ สู่ผินแผ่นดิน และกิจกรรม จิตอสา “เราท าความดีด้วย

หัวใจ  คลองสวยน้ าใส ณ ประตูระบายน้ ากุดโง้ง ต าบลบุ่งคล้า  เมื่อพิจารณา

กิจกรรมและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นแล้ว  พบว่า  งบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้ในโครงการ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่พอจ่าย     จึงมีความจ าเป็นจะต้องขออนุมัติโอน

งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  จึงได้ 

เพื่อโอนเพิ่ม  ตามโครงการโครงการดังกล่าวข้างตน้   

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางชนาภา  สุภักดี รายการที่ 1 ส านักงานปลัด  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

ปลัด อบต.  โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย     ประเภทรายจ่ายในการเลือกตั้งผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา 

ท้องถิ่นหรอืการเลือกตั้งซ่อม     งบประมาณตั้งไว้   500,000 บาท  งบประมาณ 

คงเหลือก่อนโอน 500,00.00.-บาท  โอนลด 200,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ 

หลังโอน 300,000.00.-บาท   

โอนเพิ่ม ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย     ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์  ประจ าปีงบประมาณ  

2562 ตั้งไว้  20,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 47,000.00 บาท  โอนเพิ่ม  

200,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 247,000.00.-บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานปลัด  จ านวน 

 1 รายการดังกล่าวข้างตน้  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ที่ประชุมมีเรื่องสอบถามหรอืเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

ประธาน  -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 10.00 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นางเยาวเรศ  เมฆวัน ) 

           ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 

 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นายวิทยุทธร  ช่างเหล็ก รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นางรุ่งทิพย์  ใจสบาย เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางชนาภา  สุภักดี ปลัด อบต.  

6 นางนันทพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

8 นางเยาวเรศ  เมฆวัน   นักจัดการงานทั่วไป  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  -ไมม่ี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ประธาน เนื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  บางรายการที่ตั้งจ่ายไว้ไม่พอ

จ่าย   จึงมีความจ าเป็นจะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562   

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางชนาภา  สุภักดี รายการที่ 1 ส านักงานปลัด  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

ปลัด อบต.  วัสดุคอมพิวเตอร์ 

โอนลด กองคลัง  แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน   

หมวดเงินเดอืนฝาุยประจ า     ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งบประมาณตั้งไว้    

350,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 260,748.-บาท  โอนลด  

30,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 230,748.00.-บาท   
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โอนเพิ่ม   กองคลัง  แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน   

หมวดค่าวัสดุ    ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  50,000.-บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 23,864.00 บาท  โอนเพิ่ม 30,000.-บาท   

งบประมาณคงเหลือหลังโอน 53,864.00.-บาท 

รายการที่ 2 กองคลัง  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

โอนลด กองคลัง  แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร   

หมวดเงินเดอืน(ฝาุยประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้    

350,000.00.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 230,748.00.-บาท โอนลด  

40,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 190,748.00.-บาท   

โอนตั้งจา่ยใหม่   กองคลัง  แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารคลัง งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน รายการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้   

บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   16,560.-บาท โอนเพิ่ม 40,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน 56,560.-บาท 

รายการที่ 3 กองคลัง  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

   ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและสัมมนา 

โอนลด กองคลัง  แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร   

หมวดเงินเดือน(ฝาุยประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้    

350,000.00.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 190,748.00.-บาท  โอนลด  

40,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 150,748.00.-บาท   

โอนเพิ่ม   กองคลัง  แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารคลัง งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

หมวดอื่น ๆ   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว้  50,000.00.-บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 7,600.00.-บาท  โอนเพิ่ม 40,000.00.-บาท  

งบประมาณคงเหลือหลังโอน 47,600.00.-บาท 

รายการที่ 4 กองคลัง  (รายการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ) 

   ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการราชอาณาจักร 

โอนลด กองคลัง  แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร   

หมวดเงินเดือน(ฝาุยประจ า) ประเภทเงินเดอืนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้    

1,500,000.00.-บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 583,980.00.-บาท  โอนลด  

30,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 553,980.00.-บาท 
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โอนเพิ่ม   กองคลัง  แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารคลัง งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 

หมวดอื่น ๆ   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว้  50,000.00.-บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 4,188.00.-บาท  โอนเพิ่ม 30,000.00.-บาท  

งบประมาณคงเหลือหลังโอน 34,188.00.-บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานปลัด  จ านวน 

 4 รายการดังกล่าวข้างตน้  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่งอื่นๆ 

ประธาน  -ที่ประชุมมีเรื่องสอบถามหรอืเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืไม่ อย่างไร 

ที่ประชุม  -ไม่มี 

ประธาน  -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 10.40 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นางเยาวเรศ  เมฆวัน ) 

           ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 


