
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะผูบริหาร / หัวหนาสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลขนอม 

ครั้งที่ 9 / 2551  
วันที่ 21  สิงหาคม  พ.ศ.2551  เวลา 09.00 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 หัวหนาสวนโยธา จันทิรา  พูนนวล   
6 นายทนงศักดิ์ ซับมัน หัวหนาสวนโยธา ทนงศักดิ์ ซับมัน   
7 นายสามารถ  ภักดีรัตน นิติกรฯ สามารถ  ภักดีรัตน   
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
บันทึกการประชุม 
 
เร่ิมประชุมเวลา   09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ือง ประธานแจงท่ีประชุมทราบ
     - ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 7/2551เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2551
ที่ประชุม  - มีมติรับรอง  

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

นายธวัชชัย  ไชยเทพ ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน แจงวา กระทรวงการคลังไดออก 
ปลัด อบต.ขนอม ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว

ของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 โดย
ไดกําหนดอัตราเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่ 13 พฤษภาคม 2551 ตามหนังสืออําเภอขนอม ดวนที่สุด ที่ มท 0835.7/2344 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 ซ่ึงทําใหเงินคาครองชีพช่ัวคราวของพนักงาน
สวนตําบลขนอม ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ตั้งไวไมพอจายและราย
การอื่น ๆ ของแตละสวนตามความจําเปนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทําการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลขนอม มีประสิทธิภาพและประสิทธิ
ผลมากขึ้น และเพื่อไดเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน ตอไป 

นายสามารถ ภักดีรัตน สํานักงานปลัดมีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายประจําป งบ 
นิติกร รักษาราชการแทน ประมาณ พ.ศ.2551 เพิ่มเติม เนื่องจากงบประมาณรายจายที่ตั้งไวไมพอ 
หัวหนาสํานักงานปลัด จาย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

1.  โอนเพิ่ม 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด เงินเดือนและคาจางประจํา 



 
 
ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ  
  - เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวลูกจางประจํา 
จํานวน  3,500  บาท 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  3,500  บาท 

2.  โอนเพิ่ม 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด คาจางชั่วคราว 
ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหพนักงานจาง 
  - เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง 

พนักงานขับรถยนต 
จํานวน  5,000  บาท 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  5,000  บาท 

3.  โอนเพิ่ม 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด คาจางชั่วคราว 
ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหพนักงานจาง 
  - เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง 

นักการภารโรง 
จํานวน  2,500  บาท 



 
 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  2,500  บาท 

4.  โอนเพิ่ม 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดอื่น 

ๆ  
  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
จํานวน  40,000  บาท 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  40,000  บาท 

5.  โอนเพิ่ม 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ประเภท คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 
  - เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวลูกจางประจํา 
จํานวน  20,000  บาท 
 
 
 
 



 
 
 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  20,000  บาท 

6.  โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
  - คาใชจายในการฝกอบรมตาง ๆ เพื่อเปนคาใชจายตาม

โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. 
จํานวน  10,000  บาท 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  10,000  บาท 

7.  โอนเพิ่ม 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน รักษาความสงบเรียบรอยภายใน 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
หมวด เงินเดือนและคาจางประจํา 
ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ  
  - เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานสวนตําบล 
จํานวน  675  บาท 
 
 
 



 
 
 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  675   บาท 

8.  โอนเพิ่ม 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน รักษาความสงบเรียบรอยภายใน 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ  
  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
จํานวน  5,000  บาท 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  5,000  บาท 

9.  โอนเพิ่ม 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน รักษาความสงบเรียบรอยภายใน 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ 
หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ประเภท คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 
จํานวน  10,000  บาท 
 
 
 
 



 
 
 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  10,000  บาท 
 

10.  โอนเพิ่ม 
ดาน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน เคหะชุมชน 
งาน  กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวด เงินเดือนและคาจางประจํา 
ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ  
 - คาครองชีพช่ัวคราวลูกจางประจํา 
จํานวน  2,300  บาท 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  2,300  บาท 

11.  โอนเพิ่ม 
ดาน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวด คาจางชั่วคราว 
ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหพนักงานจาง - คาครองชีพช่ัว

คราวพนักงานจางทั่วไปตําแหนงคนงานประจํารถขยะ 
จํานวน  6,000  บาท 
 
 
 



 
 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  6,000  บาท 

12.  โอนเพิ่ม 
ดาน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ประเภท คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 
จํานวน  16,000  บาท 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  10,500  บาท 

13.  โอนเพิ่ม 
ดาน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน การศึกษา 
งาน  ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
หมวด คาจางชั่วคราว 
ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหพนักงานจาง 
 - คาครองชีพช่ัวคราวตําแหนงผูดูแลเด็ก 
จํานวน  16,500  บาท 
 
 
 
 
 
 



 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  10,500  บาท 

14.  โอนเพิ่ม 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ประเภท คาวัสดุสํานักงาน 
 - คาจัดซื้อ/จางทําวารสารหนังสือ ระเบียบ ส่ิงพิมพตาง ๆ  
จํานวน  100,000  บาท 
โอนลด 
ดาน  การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน งบกลาง 
งาน  งบกลาง 
หมวด รายจายอื่น 
ประเภท เงินสํารองจาย 
จํานวน  100,000  บาท 

    รวมสํานักงานปลัดขอโอนงบประมาณทั้งส้ิน จํานวน 231,575 บาท 
ที่ประชุม    - มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณ 

นางจันทิรา  พูนนวล  - สวนการคลังมีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2551  
      เพิ่มเติม เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไวไมพอจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.โอนเพิ่ม 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
หมวด เงินเดือนและคาจางประจํา 
ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ  

- เงินคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานสวนตําบล 
จํานวน  10,000  บาท 
 



 
โอนลด 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ประเภท คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 
จํานวน  10,000  บาท 

2.  โอนเพิ่ม 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริงานคลัง 
หมวด คาจางชั่วคราว 
ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหพนักงานจาง 
 - เงินคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน  2,500  บาท 
โอนลด 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ประเภท คาวัดสุไฟฟาและวิทยุ 
จํานวน  2,500  บาท 
รวมสวนการคลังขอโอนงบประมาณทั้งส้ิน จํานวนเงิน  15,000 บาท 
 

ที่ประชุม                      มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณ 
 
นายทนงศักดิ์  ซับมัน           - สวนโยธามีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายประจําป  
หัวหนาสวนโยธา    พ.ศ.2551 เพิ่มเติมเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไวไมพอจายมีราย       
 ละเอียด ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 



 
1.โอนเพิ่ม 
ดาน  บริการชุมชนและสังคม 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน 
หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ประเภท  รายจายเพื่อบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสิน 
  จํานวน  5,000  บาท 
 
โอนลด 
ดาน  บริหารทั่วไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
ประเภท คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 
  จํานวน  5,000 บาท 
รวมสวนโยธาขอโอนงบประมาณทั้งส้ิน 
  จํานวนเงิน  5,000  บาท 

ที่ประชุม           -  มีมติอนุมัติใหโอนงบประมาณ 
      
ระเบียบวาระที่ 4              เร่ืองอ่ืน ๆ  
               -ไมมี 

 
 
ปดประชุมเวลา    11.00 น. 
 
 
                  ลงชื่อ.............นายสามารถ  ภักดีรัตน......ผูจดรายงานการประชุม 
                       (นายสามารถ  ภักดีรัตน ) 
                          นิติกร 
 
 
     
     ลงชื่อ.....นายโชคชัย  ทองสม........ผูตรวจรายงานการประชุม 
      (นายโชคชัย  ทองสม) 
                                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลขนอม 


