
รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 

ณ   หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นางปราณี  เติมพงษ์ รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นายธันวา  ไทยสงคราม เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางสุมลรัตน ์ กุสุมภ์ ปลัด อบต.  

6 นางสุภาพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

 

เริ่มประชุม เวลา 10.30 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  -ไม่มี 

-ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประธาน  -เนื่องจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  มีความประสงค์ขออนุมัตโิอนงบประมาณ  

ประจ าปี งบประมาณ 2561  จงึขอเชญิทุกท่านรว่มประชุมครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางสุมลรัตน ์กุสุมภ์ -เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจา่ย ไม่พอจา่ย จงึมคีวามจ าเป็นต้องโอนเพิ่ม รายละเอียด 

ปลัด อบต.  ส านักปลัด  แผนงานงบกลาง 

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

ตั้งจา่ยไว้  2,000,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  1,907,660.-บาท  โอนลด   

12,318.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1,895,342.-บาท 
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โอนเพิ่ม  ส านักงานปลัด  หมวดงบกลาง  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภท 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน   รายการเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจา่ยไว้  197,682.-บาท งบประมาณก่อนโอน 197,682.-บาท   

โอนเพิ่ม  12,318.-บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน  210,000.-บาท   

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

ตั้งจา่ยไว้  2,000,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  1,907,660.-บาท  โอนลด   

12,318.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1,895,342.-บาท 

โอนเพิ่ม ส านักงานปลัด  หมวดงบกลาง  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  ประเภท 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน   รายการเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจา่ยไว้  197,682.-บาท งบประมาณก่อนโอน 197,682.-บาท   

โอนเพิ่ม  12,318.-บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน  210,000.-บาท   

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ไม่มี 

   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 11.00 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นายธันวา  ไทยสงคราม ) 

     ต าแหนง่ เลขานุการ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 
 

    

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 11 มกราคม 2561 

ณ   หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นางปราณี  เติมพงษ์ รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นายธันวา  ไทยสงคราม เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางสุมลรัตน ์ กุสุมภ์ ปลัด อบต.  

6 นางสุภาพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

 

เริ่มประชุม เวลา 11.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  1.1 แนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 

   ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560   

    มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 กันยายน 2560  เพื่อให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

    ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้การ 

    ให้ความช่วยเหลือประชาชนฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กระทรวงมหาดไทยจึง 

    ก าหนดแนวทางปฏิบัติใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ  ดังนี้ 

 1.จัดตัง้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   

            ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการศูนย์(นายก อบต.),หัวหนา้ศูนย์(ปลัด อบต.) 

            ให้มอบหมายบุคลากรรับผดิชอบงานแต่ละฝ่าย  ได้แก่  ฝา่ยอ านวยการ, 

  ฝ่ายรับเรื่อง,ฝ่ายติตามและประสานงาน,ฝ่ายปฏิบัติการในพืน้ที่  (หนว่ย 

  เคลื่อนทีเ่ร็ว) 

2.แตง่ตัง้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน 

3.จัดให้มกีารรับลงทะเบียน/ส ารวจปัญหาความตอ้งการ 

4.ส ารวจ  ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ ประสานหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.พิจารณาให้ความช่วยเหลือ 

6.บันทึกข้อมูลของศูนย์ฯ 
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7.รายงานผลการด าเนินงานใหศู้นย์ปฏิบัติการร่วม(สถานที่กลาง)ไม่เกินวันที่ 

  10 ของทุกเดือน 

8.กรณีเป็นความรับผดิชอบหนว่ยงานอื่น/เกินขดีความสามารถของ อปท. 

  ให้ประสานหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบเรื่องนัน้หรือประสานศูนย์ปฏิบัติการ 

  ร่วม(สถานที่กลาง) 

9.กรณีเป็นความรับผิดชอบภายในองค์กร  ฝ่ายรับเรื่องส่งเจ้าของเรื่องแล้ว 

   ยังไม่มีการด าเนินการ  ภายใน 15 วันท าการ ใหส้่งเรื่องทวงถามครั้งที่ 1   

   แจง้ให้รายงานภายใน 5 วันท าการ  หากยังไม่ได้รับรายงาน ให้สง่เรื่อง 

    ทวงถามครั้งที่ 2 แจ้งให้รายงานภายใน 3 วันท าการ  หากยังไม่ได้ 

    ด าเนินการอีก ให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการ 

10.ใหฝ้่ายอ านวยการปิดประกาศเผยแพรข่้อมูลรายละเอียดแนวทางการให้ 

   ความช่วยเหลือประชาชน  รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ 

   -รายละเอียดตามส าเนาค าสั่งที่ 405/2560  ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 และ ค าสั่ง 

     ที่ 413/2560  ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 

นางสุมลรัตน ์ กุสุมภ์ -นักจัดการงานทั่วไป  ได้จัดท าขั้นตอน/แนวทางการด าเนินงานเรื่องดังกล่าว   

ปลัด อบต.    เพื่อจะได้แจง้เวียนให้คณะผูบ้ริหารและพนักงานได้รับทราบ 

   -ได้รายงานผลการด าเนินงานหว้งวันที่ 10 มกราคม 2561 แล้ว 

   -ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน มี 5 ราย  ได้ประสานให้ส านักงานพัฒนา 

      สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความช่วยเหลือ 

-ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิีป่ระชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประธาน  -เนื่องจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  มีความประสงค์ขออนุมัตโิอนงบประมาณ  

ประจ าปี งบประมาณ 2561  จึงขอเชญิทุกท่านรว่มประชุมครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางสุมลรัตน ์กุสุมภ์ -เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจา่ย ไม่พอจา่ย จงึมคีวามจ าเป็นต้องโอนเพิ่ม รายละเอียด 

ปลัด อบต.  ส านักปลัด  แผนงานงบกลาง 

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตั้งจ่ายไว้  2,000,000.-บาท   

งบประมาณก่อนโอน  1,666,507.-บาท  โอนลด  50,000.-บาท  งบประมาณ 

คงเหลือหลังโอน  1,616,507.-บาท 
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โอนเพิ่ม  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน  ตั้งจ่ายไว้  350,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 0.00.-บาท   

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

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตั้งจา่ยไว้  2,000,000.-บาท   

งบประมาณก่อนโอน  1,666,507.-บาท  โอนลด  50,000.-บาท  งบประมาณ 

คงเหลือหลังโอน  1,616,507.-บาท 

โอนเพิ่ม  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน  ตัง้จ่ายไว้  350,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 0.00.-บาท   

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

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ไม่มี 

   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 11.30 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นายธันวา  ไทยสงคราม ) 

     ต าแหนง่ เลขานุการ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 4 มกราคม 2561 

ณ   หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นางปราณี  เติมพงษ์ รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นายธันวา  ไทยสงคราม เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางสุมลรัตน ์ กุสุมภ์ ปลัด อบต.  

6 นางสุภาพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นายสุวิช  แดงสกุล ผูอ้ านวยการกองช่าง  

8 นายพงษ์ศักดิ์  ศรีสูงเนิน ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม  

9 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

10 นางสาวนิศากร  ชาวพงษ์ ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ  

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  -แบบฟอร์ม 2 ภาษา จ านวน 3 แบบฟอร์มของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   -ขอเชญิปลัด อบต.แจ้งรายละเอียด 

นางสุมลรัตน์  กุสุมภ์ -ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้จัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 

ที่ประชาชนต้องใชใ้นชีวิตประจ าวัน และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นที่ต้องจัดท าเป็น  

2 ภาษา เรยีบร้อยแลว้  จ านวน 3 แบบฟอร์ม ซึ่งใหเ้ป็นไปตามแผนการจัดท า 

แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ระยะที่ 1  ซึ่งเป็นเอกสารส าหรับงานจุดบริการ 

ประชาชน  มีจ านวน 2 เรื่อง 2 แบบฟอร็ม 2 ภาษา  ได้แก่ 

1.ค ารอ้งขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (แบบ ศบข.สถ.01)  แบ่งเป็นภาษาไทย 

  และภาษาอังกฤษ  (ส าหรับงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

  พ.ศ. 2540  เจ้าหน้าที่รับผดิชอบมี นางเยาวเรศ  เมฆวัน ต าแหน่งนักจัดการงาน 

  ทั่วไป ช านาญการ เป็นประธานกรรมการ เจา้หน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ  

  อบต.บุ่งคล้าและเป็นเจ้าหน้าที่รับผดิชอบงานโดยตรง  โดยมีเจา้พนักงานธุรการ 

  และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์เป็นทีมงาน จะมอบหมายงานบริหารทั่วไปด าเนนิการ 
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2.ค าร้องขอให้พิจารณาประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด.9) ตามมาตรา 25,41  

  แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ พ.ศ. 2475  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3.แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

-เนื่องจากแบบฟอร์ม ข้อ 2และข้อ 3  อยู่ในความรับผิดชอบงานพัฒนาและจัดเก็บ 

  รายได้  แต่เนื่องจากยังไม่ได้จัดใหม้ีการบริการ ณ จุดบริการประชาชน จุดเดียว 

  แบบเบ็ดเสร็จ เรื่องนี้จะมอบหมายฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  กองคลัง  

  ด าเนินการ  

-ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประธาน  -เนื่องจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  มีความประสงค์ขออนุมัตโิอนงบประมาณ  

ประจ าปี งบประมาณ 2561  จงึขอเชญิทุกท่านรว่มประชุมครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางสุมลรัตน ์กุสุมภ์ -เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจา่ย ไม่พอจา่ย จงึมคีวามจ าเป็นต้องโอนเพิ่ม รายละเอียด 

ปลัด อบต.  รายการที่ 1 

ส านักปลัด  แผนงานสาธารณสุข 

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจา่ย ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจา่ยไว้  350,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  

350,000.-บาท โอนลด 240,000.-บาท คงเหลือหลังโอน  110,000.-บาท 

โอนตั้งจา่ยใหม่  ส านักงานปลัด  แผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและ 

งานสาธารณสุขอื่น งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทรายจ่ายเงนิอุดหนุน 

เอกชน  ตั้งจ่ายไว้  0.00.-บาท งบประมาณก่อนโอน 0.00.-บาท  โอนตั้งจ่ายใหม ่  

240,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  240,000.-บาท   

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจา่ย ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจา่ยไว้  350,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  

350,000.-บาท โอนลด 240,000.-บาท คงเหลือหลังโอน  110,000.-บาท 



   -3- 

 

โอนตั้งจา่ยใหม่  ส านักงานปลัด  แผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและ 

งานสาธารณสุขอื่น งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทรายจ่ายเงนิอุดหนุน 

เอกชน  ตั้งจ่ายไว้  0.00.-บาท งบประมาณก่อนโอน 0.00.-บาท  โอนตั้งจ่ายใหม ่  

240,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  240,000.-บาท   

รายการที่ 2   

กองชา่ง  แผนงานเคหะและชุมชน 

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจา่ย ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจา่ยไว้  350,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  

110,000.-บาท โอนลด 110,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน  0.00.-บาท 

โอนเพิ่ม  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

ตั้งจา่ยไว้  500,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 12,000.-บาท  โอนเพิ่ม   

110,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  122,000.-บาท   

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

กองชา่ง  แผนงานเคหะและชุมชน 

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจา่ย ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจา่ยไว้  350,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  

110,000.-บาท โอนลด 110,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน  0.00.-บาท 

โอนเพิ่ม  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

ตั้งจา่ยไว้ 500,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน  12,000.-บาท โอนเพิ่ม  

110,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  122,000.-บาท   

   รายการที่ 3 

กองชา่ง  แผนงานเคหะและชุมชน 

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจา่ย ค่าใช้จา่ยในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรอืการเลือกตั้งซ่อม  ตั้งจ่ายไว้  200,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน   

200,000.-บาท โอนลด 200,000.-บาท คงเหลือหลังโอน  0.00.-บาท 
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โอนเพิ่ม  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

ตั้งจา่ยไว้  500,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 122,000.-บาท  โอนเพิ่ม   

200,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  322,000.-บาท  

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

กองชา่ง  แผนงานเคหะและชุมชน 

 โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จา่ยในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก 

สภาท้องถิ่นหรอืการเลือกตั้งซ่อม  ตั้งจ่ายไว้  200,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน   

200,000.-บาท โอนลด 200,000.-บาท คงเหลือหลังโอน  0.00.-บาท 

โอนเพิ่ม  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

ตั้งจา่ยไว้  500,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 122,000.-บาท  โอนเพิ่ม   

200,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  322,000.-บาท  

รายการที่ 4 

กองชา่ง  แผนงานเคหะและชุมชน 

โอนลด กองการศกึษา  แผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา 

 งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 

 อันเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  ตั้งจ่ายไว้  46,000.-บาท   

งบประมาณก่อนโอน 46,000.-บาท โอนลด 46,000.-บาท คงเหลือหลังโอน   

0.00.-บาท 

โอนเพิ่ม  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

ตั้งจา่ยไว้  500,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 322,000.-บาท  โอนเพิ่ม   

46,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  368,000.-บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

กองชา่ง  แผนงานเคหะและชุมชน 

โอนลด กองการศกึษา  แผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา 

 งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ 

 อันเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  ตั้งจ่ายไว้  46,000.-บาท   

งบประมาณก่อนโอน 46,000.-บาท โอนลด 46,000.-บาท คงเหลือหลังโอน   

0.00.-บาท 
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โอนเพิ่ม  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

ตั้งจา่ยไว้  500,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 322,000.-บาท  โอนเพิ่ม   

46,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  368,000.-บาท  

 รายการที่ 5 

กองชา่ง  แผนงานเคหะและชุมชน 

โอนลด กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

การสังคมสงเคราะห ์  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าค่าตอบแทน 

ผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ตั้งจ่ายไว้   

27,500.-บาท  งบประมาณก่อนโอน 27,500.-บาท โอนลด 27,500.-บาท คงเหลือ 

หลังโอน  0.00.-บาท 

โอนเพิ่ม  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

ตั้งจา่ยไว้  500,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 368,000.-บาท โอนเพิ่ม   

27,500.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  395,500.-บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

กองชา่ง  แผนงานเคหะและชุมชน 

โอนลด กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

การสังคมสงเคราะห ์  งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าค่าตอบแทน 

ผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ตั้งจ่ายไว้   

27,500.-บาท  งบประมาณก่อนโอน 27,500.-บาท โอนลด 27,500.-บาท คงเหลือ 

หลังโอน  0.00.-บาท 

โอนเพิ่ม  กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและ 

ชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

ตั้งจา่ยไว้  500,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 368,000.-บาท โอนเพิ่ม   

27,500.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  395,500.-บาท 

รายการที่ 6 

กองชา่ง  แผนงานเคหะและชุมชน  

โอนลด กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็น 

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ตั้งจ่ายไว้  50,000.-บาท  งบประมาณ 

ก่อนโอน 50,000.-บาท โอนลด 50,000.-บาท คงเหลือหลังโอน  0.00.-บาท 
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โอนเพิ่ม  กองช่าง  แผนงานเคหะละชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  

งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

ตั้งจา่ยไว้  500,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 395,500.-บาท โอนเพิ่ม   

50,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  445,500.-บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

กองชา่ง  แผนงานเคหะและชุมชน 

โอนลด กองช่าง  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็น 

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ตั้งจ่ายไว้  50,000.-บาท  งบประมาณ 

ก่อนโอน 50,000.-บาท โอนลด 50,000.-บาท คงเหลือหลังโอน  0.00.-บาท 

โอนเพิ่ม  กองช่าง  แผนงานเคหะละชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  

งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

ตั้งจา่ยไว้  500,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 395,500.-บาท โอนเพิ่ม   

50,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  445,500.-บาท 

รายการที่ 7 

กองชา่ง  แผนงานเคหะและชุมชน 

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจา่ย รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ ตั้งจ่ายไว้   

2,000,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  1,762,027.-บาท โอนลด 87,300.-บาท  

คงเหลือหลังโอน  1,674,727.-บาท 

โอนเพิ่ม  กองช่าง  แผนงานเคหะละชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  

งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

ตั้งจา่ยไว้ 500,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 445,500.-บาท   โอนเพิ่ม  

87,300.-บาท  งบประมาณคงเหลอืหลังโอน  532,800.-บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

กองชา่ง  แผนงานเคหะและชุมชน 

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจา่ย รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ ตั้งจ่ายไว้   

2,000,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  1,762,027.-บาท โอนลด 87,300.-บาท  

คงเหลือหลังโอน  1,674,727.-บาท 
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โอนเพิ่ม  กองช่าง  แผนงานเคหะละชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  

งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

ตั้งจา่ยไว้ 500,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 445,500.-บาท   โอนเพิ่ม  

87,300.-บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  532,800.-บาท 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ไม่มี 

   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 11.50 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นายธันวา  ไทยสงคราม ) 

     ต าแหนง่ เลขานุการ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 26 มกราคม 2561 

ณ   หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นางปราณี  เติมพงษ์ รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นายธันวา  ไทยสงคราม เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางสุมลรัตน ์ กุสุมภ์ ปลัด อบต.  

6 นางสุภาพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

8 นางสาวนิศากร  ชาวพงษ์ ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  -การฝกึอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมูบ่้าน(ทสม.) 

  และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) 

   -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหีน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการสิ่งปฏิกูล 

  และมูลฝอย  รวมทั้งการคุ้มครอง ดูแล สิ่งแวดล้อม  โดยจะตอ้งได้รับความรว่มมือ 

  จากภาคประชาชน  รัฐบาลจึงก าหนดให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการดังนี้ 

1.1 เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ถล.)  ที่มคีวามสมัครใจมีความ

เสียสละและอุทิศตนในการท างานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การ

ปกป้องและรักษาแวดล้อมในพืน้ที่ต าบลที่ตนอาศัยอยู่  

1.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  ให้มี

หนา้ที่ กลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ พิจารณาและรับลงทะเบียนผู้สมัครเป็น 

อถล. จัดปบมนเิทศ ฝกึอบรม หรอืประชุม สัมมนา อถล.  เพื่อพัฒนา อถล.ให้

เข้าใจบทบาทหนา้ที่ของตนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ จัด

กิจกรรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อถล. ในเรื่อง

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการ

ติดตามการด าเนินการและใหค้ าแนะน า ปรึกษาแก่ อถล.   
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1.3 รายงานผลการรับสมัคร อถล.ประจ าทุกสัปดาห์ 

1.4 ยอดผู้สมัคร อถล. ใหไ้ด้ร้อยละ 50 ของจ านวนครัวเรือนในพื้นที่ต าบล 

1.5 ได้มอบหมายใหห้ัวหนา้ส านักปลัด,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ  

รับผิดชอบงานเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

-ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประธาน  -เนื่องจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  มีความประสงค์ขออนุมัตโิอนงบประมาณ  

ประจ าปี งบประมาณ 2561  จงึขอเชญิทุกท่านรว่มประชุมครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางสุมลรัตน ์กุสุมภ์ -เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจา่ย ไม่พอจา่ย จงึมคีวามจ าเป็นต้องโอนเพิ่ม รายละเอียด 

ปลัด อบต.  รายการที่ 1 

กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

โอนลด  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจา่ย ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจา่ยไว้  96,100.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  

96,100.-บาท โอนลด 56,100.-บาท คงเหลอืหลังโอน  40,000.-บาท 

โอนเพิ่ม  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   

ตั้งไว้  50,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  2,708.-บาท โอนเพิ่ม 56,100.-บาท  

คงเหลือหลังโอน  58,808.-บาท   

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

โอนลด  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจา่ย ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจา่ยไว้  96,100.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  

96,100.-บาท โอนลด 56,100.-บาท คงเหลอืหลังโอน  40,000.-บาท 
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โอนเพิ่ม  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   

ตั้งไว้  50,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  2,708.-บาท โอนเพิ่ม 56,100.-บาท  

คงเหลือหลังโอน  58,808.-บาท   

รายการที่ 2   

กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

โอนลด  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจา่ย ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ตั้งจา่ยไว้  96,100.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  

40,000.-บาท โอนลด 40,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน  0.00.-บาท 

โอนเพิ่ม  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและสัมมนา   

ตั้งไว้  50,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  2,900.-บาท โอนเพิ่ม 40,000.-บาท  

คงเหลือหลังโอน  42,900.-บาท   

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

โอนลด  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน ประเภทรายจา่ย ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจา่ยไว้  96,100.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  

40,000.-บาท โอนลด 40,000.-บาท คงเหลือหลังโอน  0.00.-บาท 

โอนเพิ่ม  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและสัมมนา   

ตั้งไว้  50,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  2,900.-บาท โอนเพิ่ม 40,000.-บาท  

คงเหลือหลังโอน  42,900.-บาท   

รายการที่ 3  

กองการศกึษา  แผนงานการศกึษา 

โอนลด  กองการศกึษา  แผนงานการศกึษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ   ตั้งจ่ายไว้   

380,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  309,000.-บาท โอนลด 20,000.-บาท  

คงเหลือหลังโอน  289,000.-บาท 
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โอนเพิ่ม  กองการศกึษา  แผนงานการศกึษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการ 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น   ตั้งจ่ายไว้  30,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน   

8,400.-บาท โอนเพิ่ม 20,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน  28,400.-บาท   

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

กองการศกึษา  แผนงานการศกึษา 

โอนลด  กองการศกึษา  แผนงานการศกึษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ   ตั้งจ่ายไว้   

380,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  309,000.-บาท โอนลด 20,000.-บาท  

คงเหลือหลังโอน  289,000.-บาท 

โอนเพิ่ม  กองการศกึษา  แผนงานการศกึษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการ 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น   ตั้งจ่ายไว้  30,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน   

8,400.-บาท โอนเพิ่ม 20,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน  28,400.-บาท   

รายการที่ 4 

กองการศกึษา  แผนงานการศกึษา 

โอนลด  กองการศกึษา  แผนงานการศกึษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ   ตั้งจ่ายไว้   

380,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  289,000.-บาท โอนลด 150,000.-บาท  

คงเหลือหลังโอน  139,000.-บาท 

โอนเพิ่ม  กองการศกึษา  แผนงานการศกึษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  

งบบุคลากร หมวดเงนิเดือน(ฝา่ยประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายไว้   

455,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  303,640.-บาท โอนเพิ่ม 150,000.-บาท  

คงเหลือหลังโอน  453,640.-บาท   

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

โอนลด  กองการศกึษา  แผนงานการศกึษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ   ตั้งจ่ายไว้   

380,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  289,000.-บาท โอนลด 150,000.-บาท  

คงเหลือหลังโอน  139,000.-บาท 
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โอนเพิ่ม  กองการศกึษา  แผนงานการศกึษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

งบบุคลากร หมวดเงนิเดือน(ฝา่ยประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายไว้   

455,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  303,640.-บาท โอนเพิ่ม 150,000.-บาท  

คงเหลือหลังโอน  453,640.-บาท   

รายการที่ 5 

ส านักปลัด  แผนงานการเกษตร 

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตังจา่ยไว้ 2,000,000.-บาท   

งบประมาณก่อนโอน  1,616,507.-บาท โอนลด 50,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน   

1,566,507.-บาท 

โอนเพิ่ม  ส านักปลัด  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน  

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน  ตั้งจา่ยไว้  20,000.-บาท  

งบประมาณก่อนโอน 20,000.-บาท  โอนเพิ่ม  50,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ 

หลังโอน  70,000.-บาท  

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

ส านักปลัด  แผนงานการเกษตร 

โอนลด ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตังจา่ยไว้ 2,000,000.-บาท   

งบประมาณก่อนโอน  1,616,507.-บาท โอนลด 50,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน   

1,566,507.-บาท 

โอนเพิ่ม  ส านักปลัด  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน  

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน  ตั้งจา่ยไว้  20,000.-บาท  

งบประมาณก่อนโอน 20,000.-บาท  โอนเพิ่ม  50,000.-บาท  งบประมาณคงเหลือ 

หลังโอน  70,000.-บาท  
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ไม่มี 

   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 11.00 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นายธันวา  ไทยสงคราม ) 

     ต าแหนง่ เลขานุการ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่  7 มีนาคม 2561 

ณ   หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นางปราณี  เติมพงษ์ รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นายธันวา  ไทยสงคราม เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางสุมลรัตน ์ กุสุมภ์ ปลัด อบต.  

6 นางสุภาพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

8 นางสาวนิศากร  ชาวพงษ์ ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ  

 

เริ่มประชุม เวลา 10.50 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น  

พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2561   ก าหนดการ วันที่ 13-17 

มีนาคม 2561  ณ จังหวัดพังงา-กระบี่-ประจวบคีรขีันธ์    

-ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประธาน  -เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ 2561  จงึขอเชิญทุกท่านรว่มประชุมครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางสุมลรัตน ์กุสุมภ์ -เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจา่ย ไม่พอจา่ย จงึมีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่มงบประมาณ 

รายจ่ายตมขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561   ดังนี้ 
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ปลัด อบต.  รายการที่ 1 

ส านักงานปลัด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

โอนลด  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายไว้  2,000,000.-บาท  

งบประมาณก่อนโอน  1,461,852.-บาท โอนลด 100,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน  

1,361,852.-บาท 

โอนเพิ่ม  ส านักงานปลัด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพผูน้ าชุมชน คณะผูบ้ริหาร สมาชิก 

สภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน  

300,000.-บาท โอนเพิ่ม 100,000.-บาท คงเหลอืหลัง 400,000.-บาท   

รายการที่ 2 

ส านักงานปลัด  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

โอนลด  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตัง้จ่ายไว้  2,000,000.-บาท  

งบประมาณก่อนโอน  1,361,852.-บาท โอนลด 10,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน  

1,351,852.-บาท 

โอนเพิ่ม  ส านักงานปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย 

พลเรอืนและระงับอัคคีภัย  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ 

หรอืการแพทย์  ตัง้ไว้  -  บาท งบประมาณก่อนโอน - บาท โอนเพิ่ม 10,000.-บาท  

คงเหลือหลัง 10,000.-บาท  

รายการที่ 3 

การกองศกึษา  แผนงานการศกึษา 

โอนลด  กองการศกึษา  แผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา  

งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 

 ตั้งจ่ายไว้  450,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  415,800.-บาท โอนลด  

30,000.-บาท คงเหลือหลังโอน  385,800.-บาท 

โอนเพิ่ม  กองการศกึษา  แผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา  

งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการ 

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 

ตั้งไว้  30,000  บาท งบประมาณก่อนโอน 22,300.-บาท โอนเพิ่ม 30,000.-บาท  

คงเหลือหลัง 52,300.-บาท 
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ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

   จ านวน 3 รายการ  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม ตามรายละเอียด 

ข้างตน้  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ไม่มี 

   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 11.45 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นายธันวา  ไทยสงคราม ) 

     ต าแหนง่ เลขานุการ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่  12 มีนาคม 2561 

ณ   หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นางปราณี  เติมพงษ์ รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นายธันวา  ไทยสงคราม เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางสุมลรัตน ์ กุสุมภ์ ปลัด อบต.  

6 นางสุภาพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

8 นายสุวิช  แดงสกุล ผูอ้ านวยการกองช่าง  

 

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  -ไม่มี    

-ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิีป่ระชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประธาน  -เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ 2561  จงึขอเชิญทุกท่านรว่มประชุมครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางสุมลรัตน ์กุสุมภ์ -เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจา่ย ไม่พอจา่ย จงึมคีวามจ าเป็นต้องโอนเพิ่มงบประมาณ 

รายจ่ายตมขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561   ดังนี้ 

ปลัด อบต.  รายการที่ 1 

กองชา่ง  แผนงานเคหะและชุมชน 

โอนลด  กองช่าง  แผนงานเหคะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  

งบบุคลากร หมวดเงนิเดือน(ฝา่ยประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายไว้   

108,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน  108,000.-บาท โอนลด 60,000.-บาท  

คงเหลือหลังโอน  48,000.-บาท 
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โอนเพิ่ม  กองช่าง  แผนงานเหคะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 500,000.-บาท  

งบประมาณก่อนโอน 3,800 บาท โอนเพิ่ม 60,000 บาท คงเหลอืหลัง 63,800 บาท  

รายการที่ 2 

กองชา่ง  แผนงานเคหะและชุมชน 

โอนลด  กองช่าง  แผนงานเหคะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน   งบด าเนินงาน  

ค่าใช้สอย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งจา่ยไว้ 200,000.-บาท งบประมาณ 

ก่อนโอน  200,000.-บาท โอนลด 100,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน  100,000.-บาท 

โอนเพิ่ม  กองช่าง  แผนงานเหคะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 500,000.-บาท  

งบประมาณก่อนโอน 63,800.-บาท โอนเพิ่ม 100,000.-บาท คงเหลอืหลัง  

163,800.-บาท   

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

   กองชา่ง  จ านวน 2 รายการ  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม  

ตามรายละเอียดข้างต้น  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ไม่มี 

   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 15.15 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นายธันวา  ไทยสงคราม ) 

     ต าแหนง่ เลขานุการ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 28 มีนาคม 2561 

ณ   หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นางปราณี  เติมพงษ์ รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นายธันวา  ไทยสงคราม เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางสุมลรัตน ์ กุสุมภ์ ปลัด อบต.  

6 นางสุภาพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

8 นายสุวิช  แดงสกุล ผูอ้ านวยการกองช่าง  

 

เริ่มประชุม เวลา 15.30 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  -ไม่ม ี   

-ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประธาน  -เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ 2561  จงึขอเชิญทุกท่านรว่มประชุมครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางสุมลรัตน ์กุสุมภ์ -เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจา่ย ไม่พอจา่ย จงึมคีวามจ าเป็นต้องโอนเพิ่มงบประมาณ 

ปลัด อบต.  รายจ่ายตมขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561   ดังนี้ 

ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

โอนลด  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตัง้จ่ายไว้  2,000,000.-บาท  

งบประมาณก่อนโอน  1,268,717.-บาท โอนลด 10,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน  

1,258,717.-บาท 
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โอนเพิ่ม  ส านักงานปลัด    แผนงานสาธารณสุข  งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ 

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 30,000.-บาท  

งบประมาณก่อนโอน 30,000.-บาท โอนเพิ่ม 10,000.-บาท คงเหลือหลัง  

40,000.-บาท   

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

   ส านักงานปลัด แผนงานสาธารณสุข จ านวน 2 รายการ  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ได้น าเสนอที่ประชุม ตามรายละเอียดข้างต้น  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ไม่มี 

   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 15.55 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นายธันวา  ไทยสงคราม ) 

     ต าแหนง่ เลขานุการ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 

ณ   หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นางปราณี  เติมพงษ์ รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นายธันวา  ไทยสงคราม เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางสุมลรัตน ์ กุสุมภ์ ปลัด อบต.  

6 นางสุภาพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

8 นางสาวนิศากร  ชาวพงษ์ ผูอ้ านวยการการศกึษา  

 

เริ่มประชุม เวลา 10.30 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  -ไม่ม ี   

-ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประธาน  -เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ 2561  จงึขอเชิญทุกท่านรว่มประชุมครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางสุมลรัตน ์กุสุมภ์ รายการที่ 1 ส านักงานปลัด   

ปลัด อบต.  โครงการฝกึอบรมเชงิปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โอนลด  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมต าบล ตัง้จา่ยไว้  10,000.-บาท  

งบประมาณก่อนโอน 10,000.-บาทโอนลด 10,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน0.00บาท 
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โอนเพิ่ม  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตั้งไว้  0.00บาท งบประมาณก่อนโอน 0.00บาท โอนเพิ่ม 10,000.-บาท คงเหลอื 

หลังโอน 10,000.-บาท  

รายการที่ 2  กองการศกึษา 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซี่งบริการ 

โอนลด  แผนงานการศกึษา  งานบริหารเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน   

หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า ตัง้จา่ยไว้  80,000.-บาท  งบประมาณ

ก่อนโอน 63,768.99.-บาท  โอนลด 32,000.-บาท งบประมาณคงเหลอืหลังโอน  

31,768.99.-บาท 

โอนเพิ่ม  แผนงานการศกึษา  งานบริหารเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนนิงาน   

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้   380,000.-บาท  

งบประมาณก่อนโอน 43,000.-บาท โอนเพิ่ม 32,000.-บาท งบประมาณคงเหลอื 

หลังโอน  75,000.-บาท  

รายการที่ 3  กองการศกึษา 

เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 

โอนลด  แผนงานการศกึษา  งานบริหารเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร   

หมวดเงินเดือน(ฝา่ยประจ า)   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ตั้งจ่ายไว้ 

455,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน 310,120.-บาท  โอนลด 5,000.-บาท 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน  305,120.-บาท 

โอนเพิ่ม  แผนงานการศกึษา  งานบริหารเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร   

หมวดเงินเดือน(ฝา่ยประจ า) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตัง้ไว้    

0.00บาท งบประมาณก่อนโอน 0.00บาท โอนเพิ่ม 5,000.-บาท  

งบประมาณคงเหลือหลังโอน  5,000.-บาท  

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

     จ านวน 3 รายการ  ตามที่เจา้หน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม ดังรายละเอียด 

  ข้างต้น  
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ไม่มี 

   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 11.15 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นายธันวา  ไทยสงคราม ) 

     ต าแหนง่ เลขานุการ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

ณ   หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นางปราณี  เติมพงษ์ รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นายธันวา  ไทยสงคราม เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางสุมลรัตน์  กุสุมภ์ ปลัด อบต.  

6 นางสุภาพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

8 นางสาวนิศากร  ชาวพงษ์ ผูอ้ านวยการการศกึษา  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  -ไม่ม ี   

-ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประธาน  -เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ 2561  จงึขอเชิญทุกท่านรว่มประชุมครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางสุมลรัตน ์กุสุมภ์ รายการที่ 1 กองคลัง   

ปลัด อบต.  เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร 

โอนลด  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  

หมวดเงินเดือน(ฝา่ยประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายไว้  1,400,000.-บาท  

งบประมาณก่อนโอน 607,940.-บาท    โอนลด 25,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน 

582,940.-บาท 
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โอนเพิ่ม  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  

หมวดค่าตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร  ตั้งจา่ยไว้  0.00.-บาท  

งบประมาณก่อนโอน 0.00.-บาท    โอนเพิ่ม 25,000.-บาท คงเหลือหลังโอน 

25,000.-บาท 

รายการที่ 2  กองคลัง 

โอนลด  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  

หมวดเงินเดือน(ฝา่ยประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตัง้จ่ายไว้  1,400,000.-บาท  

งบประมาณก่อนโอน 582,940.-บาท  โอนลด 20,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน 

562,940.-บาท 

โอนเพิ่ม  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  

หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายไว้  50,000..-บาท  งบประมาณ

5,940.-บาท  โอนเพิ่ม 20,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน 25,940.-บาท 

รายการที่ 3  กองคลัง 

โอนลด  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  

หมวดเงินเดือน(ฝา่ยประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตัง้จ่ายไว้  1,400,000.-บาท   

งบประมาณก่อนโอน 562,940.-บาท  โอนลด 30,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน  

532,940.-บาท 

โอนเพิ่ม  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  

หมวดค่าใช้สอย ประเภทจา่ยเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย 

หมวดอื่น ๆ  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งจา่ยไว้ 50,000.00.-บาท   

งบประมาณก่อนโอน 0.00.-บาท    โอนเพิ่ม 30,000.-บาท คงเหลือหลังโอน  

30,000.-บาท 

รายการที่ 4  กองการศกึษา 

โอนลด  แผนงานการศกึษา  งานบริหารเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน   

หมวดค่าวัสดุ   ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งจา่ยไว้ 50,000.-บาท  

งบประมาณก่อนโอน 30,452.-บาท  โอนลด 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลอื

หลังโอน  20,452.-บาท 

โอนเพิ่ม  แผนงานการศกึษา  งานบริหารเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะ 

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้   30,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 3,700.-บาท  

โอนเพิ่ม 10,000.-บาท งบประมาณคงเหลอืหลังโอน  13,700.-บาท  
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ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

     จ านวน 4 รายการ  ตามที่เจา้หน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม ดังรายละเอียด 

  ข้างต้น     

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ไม่มี 

   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 10.45 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นายธันวา  ไทยสงคราม ) 

     ต าแหนง่ เลขานุการ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

                                               ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นางปราณี  เติมพงษ์ รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นายธันวา  ไทยสงคราม เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางสุมลรัตน ์ กุสุมภ์ ปลัด อบต.  

6 นางสุภาพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  -ไม่ม ี   

-ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย/แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง 

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประธาน  -เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ 2561  จงึขอเชิญทุกท่านรว่มประชุมครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางสุมลรัตน ์กุสุมภ์ รายการที่ 1 ค่าใช้จา่ยในการเลือกตั้งผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอื 

ปลัด อบต.  การเลือกตั้งซ่อม 

โอนลด  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งจ่ายไว้  2,000,000.-บาท   

งบประมาณก่อนโอน 926,101.50.-บาท  โอนลด 200,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน   

726,101.50-บาท 
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โอนเพิ่ม  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวด 

อื่น ๆ ตัง้ไว้  200,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 0.00 บาท โอนเพิ่ม 200,000.- 

บาท คงเหลอืหลังโอน 200,000.-บาท  

รายการที่ 2  ส านักงานปลัด 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรว่มในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอ าเภอเมืองชัยภูมิ 

ข้อความเดิม  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

งบเงินอุดหนุน  หมวดเงนิอุดหนุน  เงนิอุหนุนองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจา้ง  ของหนว่ยการบริการ 

ราชการส่วนท้องถิ่นและศูนย์ประสานงานงานองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งจา่ยไว้  25,000.-บาท   

ข้อความใหม่  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  

งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน  เงนิอุหนุนองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น   

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรว่มในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมอืงชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ  ตั้งจา่ยไว้  25,000.-บาท   

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

     จ านวน 1 รายการ  และอนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ย 

  ประจ าปี 2561 จ านวน 1 รายการ  รวม 2 รายการดังกล่าวข้างต้น  ตามที่เจ้าหน้าที่ 

 งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ไม่มี 

   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 10.30 น. 
 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นายธันวา  ไทยสงคราม ) 

     ต าแหนง่ เลขานุการ นายก อบต.บุ่งคล้า 
 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นางปราณี  เติมพงษ์ รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นายธันวา  ไทยสงคราม เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางสุมลรัตน ์ กุสุมภ์ ปลัด อบต.  

6 นางสุภาพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

8 นายพงษ์ศักดิ์  ศรีสูงเนิน ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม  

 

เริ่มประชุม เวลา 10.30 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  -ไม่ม ี   

-ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประธาน  -เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ 2561  จงึขอเชิญทุกท่านรว่มประชุมครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางสุมลรัตน ์กุสุมภ์ รายการที่ 1 ส านักงานปลัด   

ปลัด อบต.  โครงการฝกึอบรมอาสาสมัครป้องและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมูบ่้าน 

โอนลด  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร   

หมวดเงินเดือน(ฝา่ยประจ า) ประเภทเงินเดอืนพนักงาน ตั้งจา่ยไว้ 2,857,678.-บาท  

งบประมาณก่อนโอน 732,520.-บาท  โอนลด 200,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน  

532,520 บาท 
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โอนเพิ่ม  ส านักงานปลัด  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพล 

เรือนและระงับอัคคีภัย  งบด าเนนิงาน หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  โครงการฝกึอบรมอาสาสมัคร 

ป้องและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมูบ่้าน  ตั้งไว้  150,000.-บาท งบประมาณก่อน 

โอน 150,000.-บาท โอนเพิ่ม 200,000.-บาท คงเหลือหลังโอน 350,000.-บาท  

รายการที่ 2 ส านักงานปลัด   

   วัสดุเครื่องแต่งกาย 

โอนลด  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร   

หมวดเงินเดือน(ฝา่ยประจ า) ประเภทเงินเดอืนพนักงาน ตั้งจา่ยไว้ 2,857,678.-บาท  

งบประมาณก่อนโอน 532,520.-บาท  โอนลด 60,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน  

742,520.-บาท 

โอนเพิ่ม  ส านักงานปลัด  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝา่ยพล 

เรือนและระงับอัคคีภัย  งบด าเนนิงาน หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุเครื่องแตง่กาย   

ตั้งไว้  100,000.-บาท งบประมาณก่อนโอน 100,000.-บาท โอนเพิ่ม 60,000.-บาท  

คงเหลือหลังโอน 160,000.-บาท  

รายการที่ 3  ส านักงานปลัด 

โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดนิ ประจ าปี 2561 

โอนลด  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตัง้จา่ยไว้ 2,000,000.-บาท   

งบประมาณก่อนโอน 624,451.50-บาท  โอนลด 20,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน   

604,451.50-บาท   

โอนเพิ่ม  ส านักงานปลัด  แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจา่ยเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจ าปี 2561   

ตั้งจา่ยไว้ 0.00.-บาท  งบประมาณก่อนโอน 0.00-บาท  โอนเพิ่ม 20,000.-บาท  

คงเหลือหลังโอน  20.000.-บาท   

รายการที่ 4  ส านักงานปลัด 

โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ 

โอนลด  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตัง้จา่ยไว้ 2,000,000.-บาท   

งบประมาณก่อนโอน 604,451.50-บาท  โอนลด 30,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน   

574,451.50-บาท   
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โอนเพิ่ม  ส านักงานปลัด  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ 

สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจา่ยเกี่ยวเนื่อง 

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน 

ต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ  ตั้งจ่ายไว้ 30,0000.00.-บาท  งบประมาณก่อน 

โอน 30,000.00-บาท  โอนเพิ่ม 30,000.-บาท คงเหลือหลังโอน  60.000.-บาท 

รายการที่ 5  ส านักงานปลัด 

โครงการอบรมสรา้งงานสร้างอาชีพผู้สูงอายุผูด้้อยโอกาสผูพ้ิการและกลุ่มสตรี 

โอนลด  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตัง้จา่ยไว้ 2,000,000.-บาท   

งบประมาณก่อนโอน 574,451.50-บาท  โอนลด 10,000.-บาท คงเหลอืหลังโอน   

564,451.50-บาท   

โอนเพิ่ม  กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม 

และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย 

เกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการอบรม 

สร้างงานสร้างอาชีพผู้สูงอายุผูด้้อยโอกาสผูพ้ิการและกลุ่มสตร ี ตั้งจ่ายไว้  

50,0000.00.-บาท  งบประมาณก่อนโอน 50,000.00-บาท  โอนเพิ่ม 10,000.-บาท  

คงเหลือหลังโอน  60.000.-บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

     จ านวน 5 รายการดังกล่าวข้างตน้  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ไม่มี 

   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 11.25 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นายธันวา  ไทยสงคราม ) 

     ต าแหนง่ เลขานุการ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 



รายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1 นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า นายก อบต.  

2 นางปราณี  เติมพงษ์ รองนายก อบต.  

3 นายสมบูรณ์  กล้าจรงิ รองนายก อบต.  

4 นายธันวา  ไทยสงคราม เลขานุการ นายก อบต.  

5 นางสุมลรัตน ์ กุสุมภ์ ปลัด อบต.  

6 นางสุภาพร  ไพศาลธรรม ผูอ้ านวยการกองคลัง  

7 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร หัวหนา้ส านักปลัด  

 

เริ่มประชุม เวลา 14.30 น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  ต าแหน่งนายก อบต.บุ่งคล้า  ประธานในที่

ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน  -ไม่ม ี   

-ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผา่นมา 

มตทิี่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ประธาน  -เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ 2561  จงึขอเชิญทุกท่านรว่มประชุมครั้งนี ้  

-ขอเชญิเจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางสุมลรัตน ์กุสุมภ์ รายการที่ 1 ส านักงานปลัด   

ปลัด อบต.  เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร 

โอนลด  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน  รายการค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ 350,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน 31,800.-บาท   

โอนลด 1,200.-บาท คงเหลอืหลังโอน  30,600.-บาท  
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โอนเพิ่ม  ส านักงานปลัด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน   

หมวดค่าตอบแทน  รายการเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร ต้ังจ่ายไว้ 43,600.-บาท   

งบประมาณก่อนโอน 10,900.-บาท  โอนเพิ่ม 1,200.-บาท คงเหลือหลังโอน   

1,200.-บาท 

   รายการที่ 2 กองการศึกษาฯ   

   ค่าน้ าประกา ค่าน้ าบาดาล 

โอนลด  กองการศกึษาฯ  แผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟฟ้า  ตัง้จ่ายไว้ 80,000.-บาท   

งบประมาณก่อนโอน 17,061.94-บาท  โอนลด 5,000.-บาท คงเหลือหลังโอน   

12,061.94-บาท  

โอนเพิ่ม  กองการศกึษาฯ  แผนงานการศกึษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา 

งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ตัง้จ่ายไว้  

7,000.-บาท  งบประมาณก่อนโอน 240.79-บาท  โอนลด 5,000.-บาท คงเหลอื 

หลังโอน  5,240.79-บาท 

ประธาน  -ขอมตทิี่ประชุม  

มตทิี่ประชุม  -อนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

     จ านวน 2 รายการดังกล่าวข้างตน้  ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณได้น าเสนอที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

ประธาน  -ไม่มี 

   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รว่มประชุมในวันนี้ 

ปิดประชุม   เวลา 15.00 น. 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

            ( นายธันวา  ไทยสงคราม ) 

     ต าแหนง่ เลขานุการ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 

 

    (ลงช่ือ)    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

            ( นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า ) 

           ต าแหนง่ นายก อบต.บุ่งคล้า 

 



 

 

 

 

 

 


