
 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   

ครั้งที่   ๑๔/๒๕๕๙ 

เม่ือวันท่ี  ๑๖  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๙  

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

ผู้มาประชุม 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพินิจ             ยอดท่าหว้า รองนายก อบต.   

๓ นายพิชิต             คงนาวงั รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ์          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางเพ็ญศรี       รติเมธากลุ ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักด์ิ ผู้อ านวยการกองคลัง   

๓ นางสาวเพชรมณี  นารีรักษ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.   

 

เร่ิมประชุม   เวลา      ๑๓.๑๕   น. 

เมื่อได้เวลาประชุม นายอนุพงษ์    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได้

เชิญคณะผู้บรหิารเข้าท่ีประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ได้ด าเนนิการประชุมและพิจารณาเรื่องตา่งๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว   

 เมื่อวันท่ี  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา   

นายก อบต. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ   จ านวนเงนิ   ๕,๐๐๐.-  บาท   

 รายละเอียดดงันี้ 

๑. กองคลัง   



โอนงบประมาณจากแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   

-๒- 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวนเงิน   ๕,๐๐๐.-  บาท ไป

ตั้งจ่ายเพ่ิมในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบ

ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ  เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย  ตามบันทึก

ข้อความของกองคลัง  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี ๒ และ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๓   ข้อ  ๒๖   การโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายต่างๆ  ให้เป็น

อ านาจอนุมัติของคณะผู้บรหิารท้องถิน่   จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

มตทิี่ประชุม   อนุมัติตามที่เสนอ    

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

ปิดประชมุ   เวลา    ๑๓.๓๕  น. 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผู้จดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ ์    สากุล) 

            เลขานกุารนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผู้ตรวจบนัทึกรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   

ครั้งที่   ๑๓/๒๕๕๙ 

เม่ือวันท่ี  ๓๐  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

ผู้มาประชุม 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพินิจ             ยอดท่าหว้า รองนายก อบต.   

๓ นายพิชิต             คงนาวงั รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ์          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางเพ็ญศรี       รติเมธากลุ ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักด์ิ ผู้อ านวยการกองคลัง   

๓ นางสาวเพชรมณี  นารีรักษ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.   

 

เร่ิมประชุม   เวลา      ๐๙.๓๐  น. 

เมื่อได้เวลาประชุม นายอนุพงษ์    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได้

เชิญคณะผู้บรหิารเข้าท่ีประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ได้ด าเนนิการประชุมและพิจารณาเรื่องตา่งๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา   

นายก อบต. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ   จ านวนเงนิ   ๒๐,๐๐๐.-  บาท   

 รายละเอียดดงันี้ 

๑. กองคลัง   

โอนงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบ

ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ในการปรับปรุง

ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    จ านวนเงิน   ๕,๐๐๐.- บาท   



-๒- 

 

 

ไปตั้งจ่ายเพ่ิมในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบ

ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ  เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย  ตามบันทึก

ข้อความของกองคลัง  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี ๒ และ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๓   ข้อ  ๒๖   การโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายต่างๆ  ให้เป็น

อ านาจอนุมัติของคณะผู้บรหิารท้องถิน่   จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

มตทิี่ประชุม   อนุมัติตามที่เสนอ    

๒. ส านักงานปลัด อบต. 

ปลัด อบต. สืบเนื่องจากตามท่ีนายอ าเภอเมือชัยภูมิ ได้เชิญประชุมองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการจัดฝึกอบรม ตามโครงการอบรมปกป้องสถาบันหลัก

ของชาติ และสอดแทรกกิจกรรมการพัฒนาจติอาสาฯสภากาชาดไทย 

ให้ไดร้ับทราบในหลกัการด้วย  ร่วมกับทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตอ าเภอเมืองชัยภูม ิ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๒  รุ่น นัน้ 

เนื่องจากงบประมาณตามโครงการไม่ได้ตั้งไว้ แตม่ีโครงการบรรจอุยู่ใน

แผนพัฒนาต าบล  

นายก อบต. จึงขอโอนเงินงบประมาณจากแผนงานสงัคมสงเคราะห์ งานบริหาร

ทั่วไปเกีย่วกับสังคมสงเคราะห์  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  

ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวนเงนิ   

๑๕,๐๐๐.-  บาท  ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใชส้อย  ประเภท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัิราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ   ในโครงการอบรมปกป้องสถาบันหลักของชาติ  เนื่องจากไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว้ 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ.  ๒๕๔๑  แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๓   ข้อ  ๓๐  การโอน   การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง 

 



-๓- 

 

งบประมาณรายจ่ายประเภทอ่ืนที่ต้องน ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายตาม

ข้อ ๑๕   ใหเ้จ้าหน้าท่ีงบประมาณมีอ านาจอนุมัติโอนหรือแกไ้ข

เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ยได้   และ ข้อ  ๒๖   การโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ  ใหเ้ป็นอ านาจอนมุัติของคณะผู้บริหาร

ท้องถ่ิน   จึงน าเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัต ิ

มตทิี่ประชุม   อนุมัติตามที่เสนอ    

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

ปิดประชมุ   เวลา    ๑๐.๐๐  น. 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผู้จดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ ์    สากุล) 

            เลขานกุารนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผู้ตรวจบนัทึกรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 



 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   

ครั้งที่   ๑๐/๒๕๕๙ 

เม่ือวันท่ี  ๔  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

ผู้มาประชุม 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพินิจ             ยอดท่าหว้า รองนายก อบต.   

๓ นายพิชิต             คงนาวงั รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ์          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางเพ็ญศรี       รติเมธากลุ ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักด์ิ ผู้อ านวยการกองคลัง   

๓ นางนธมน        โหมดนอก ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   

๔ นางสาวเพชรมณี  นารีรักษ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.   

 

เร่ิมประชุม   เวลา      ๑๐.๒๐  น. 

เมื่อได้เวลาประชุม นายอนุพงษ์    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได้

เชิญคณะผู้บรหิารเข้าท่ีประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ได้ด าเนนิการประชุมและพิจารณาเรื่องตา่งๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองเพ่ือพิจารณา   

นายก อบต. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ   จ านวนเงนิ   ๑๐,๐๐๐.-  บาท   

ในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   

จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน หมวดค่า

ใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า



ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     

จ านวนเงิน    ๑๐,๐๐๐.-   บาท  ไปตั้งจ่ายเพ่ิมในแผนงานสาธารณสุข     

-๒- 

 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เนื่องจาก

งบประมาณทีต่ั้งไวไ้ม่พอจ่าย ตามบนัทึกข้อความของกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประกอบกับหนังสือ

สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร ์  ที ่  ศธ ๐๕๒๖.๐๓/ท ๐๓๗  ลง

วันที่  ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๙   เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา

วิชาการระดบัชาติ  “บทบาทกองทุนหลักประกนัสุขภาพองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นกับการสนับสนนุระบบสุขภาพชุมชน มุ่งสู่ความส าเร็จในการ

ด าเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย” ครั้งที่ ๑  

ระหว่างวนัที ่๑๑ – ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมโรงแรม

แอมบาสเดอร์ ซิตี ้จอมเทียน พทัยา  จงัหวัดชลบรุี 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี ๒ และ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๓   ข้อ  ๒๖   การโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายต่างๆ  ให้เป็น

อ านาจอนุมัติของคณะผู้บรหิารท้องถิน่   จึงน าเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม   อนุมัติตามที่เสนอ    

ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

ปิดประชมุ   เวลา    ๑๐.๔๐  น. 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผู้จดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ ์    สากุล) 

            เลขานกุารนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผู้ตรวจบนัทึกรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 



 

 


