
รายงานการประชุม 
คณะผูบริหาร / หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลขนอม 

ครั้งที่ 7 / 2551  
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2551  เวลา 09.30 น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
 

ผูเขาประชุม 
    
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ  หมายเหตุ 

1 นายโชคชัย  ทองสม นายก อบต.ขนอม โชคชัย  ทองสม   
2 นายอภิชาติ  ใจสบาย รองนายก อบต. อภิชาติ  ใจสบาย   
3 นายระบิล  กงอุบล เลขานุการ อบต. ระบิล  กงอุบล   
4 นายธวัชชัย  ไชยเทพ ปลัด อบต. ขนอม ธวัชชัย  ไชยเทพ   
5 นางจันทิรา  พูนนวล หัวหนาสวนการคลัง จันทิรา  พูนนวล   
6 นายทนงศักดิ์ ซับมัน หัวหนาสวนโยธา ทนงศักดิ์ ซับมัน   
7 นายสามารถ  ภักดีรัตน นิติกรฯ สามารถ  ภักดีรัตน   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
บันทึกการประชุม 
 
เร่ิมประชุมเวลา   09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1    เร่ือง ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
    ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 6/2551 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2551
ที่ประชุม มีมติรับรอง  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง พิจารณา 
การขอโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ราย
ละเอียดดังตอไปนี้ 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ สํานักงานปลัดขอโอนงบประมาณรายจายประจําป 2551 เพิ่มเติม 

ปลัด อบต.ขนอม เนื่องจากงบประมาณรายจายที่ตั้งไวไมพอจายซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
1. โอนเพิ่ม 

ดาน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวด คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
ประเภท คาตอบแทนเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและ ลูก

จาง 
จํานวน 64,170 บาท 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  64,170 บาท 

2. โอนเพิ่ม 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน รักษาความสงบเรียบรอยภายใน 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
หมวด คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 



 
 
ประเภท คาตอบแทนเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและ ลูก

จาง 
จํานวน 820  บาท 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  820  บาท 

3. โอนเพิ่ม 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน บริหารทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ คาใชจายในการฝก

อบรมตาง ๆ (คาใชจายในการศึกษาดูงาน) 
จํานวน  45,000  บาท 
ตามหนังสืออําเภอขนอม ที่ มท 0835.7 / 2318 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 

2551 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  45,000 บาท 

4. โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
 
 
 



 
 
ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการคาใชจายในการฝกอบ

รมตาง ๆ  
 “โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน” 
จํานวน 30,000 บาท 
 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 

ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  30,000 บาท 
รวมโอนงบประมาณทั้งส้ิน 169,990.- บาท 

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณ 

นางจันทิรา  พูนนวล   สวนการคลังมีความจําเปนตองโอนงบประมาณเพิ่มเติม  
 เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไวไมพอจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. โอนเพิ่ม 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน บริหารทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด เงินเดือนและคาจางประจํา 
ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ  
 - เงินคาครองชีพช่ัวคราวพนักงาน 
จํานวน 1,000 บาท 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  1,000 บาท 

2. โอนเพิ่ม 
 
 



 
 

ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด คาจางชั่วคราว 
ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหพนักงานจาง 
 - เงินคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน 450 บาท 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  450 บาท 

    รวมสวนการคลังโอนงบประมาณทั้งส้ิน 1,450 บาท 
 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณ 

นายทนงศักดิ์  ซับมัน  สวนโยธามีความจําเปนตองโอนงบประมาณเพิ่มเติมเนื่องจากงบประมาณ 
หัวหนาสวนโยธา   ที่ตั้งไวไมพอจาย รายละเอียดดังนี้ 

1. โอนเพิ่ม 
ดาน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวด คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
ประเภท รายจายเพื่อบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสิน 
จํานวน 2,000  บาท 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  2,000  บาท 

             รวมสวนโยธาโอนงบประมาณทั้งส้ิน 2,000 บาท 
 



 
 
 
ที่ประชุม              มีมติเห็นชอบใหโอนงบประมาณ 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองอ่ืน ๆ  
               ไมมี 
 
ปดประชุมเวลา    15.30 น. 
 
 
                  ลงชื่อ.............นายสามารถ  ภักดีรัตน......ผูจดรายงานการประชุม 
                     (นายสามารถ  ภักดีรัตน ) 
       นิติกร 
 
 
     
     ลงชื่อ....นายโชคชัย  ทองสม.......ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นายโชคชัย  ทองสม) 
                                                                               นายกองคการบริหารสวนตําบลขนอม 
 
 
 


