
 

 
 
 

บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร 
ครั้งที่ 4/2561  

วันที่  2  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลตลาด 

--------------------------------   

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายดวน           ฤทธิ์จอหอ นายกเทศมนตรีต าบลตลาด  
2 นายประสิทธิ์      ถางโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลตลาด  
3 นายสวง            ชวนโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลตลาด  
4 นายวิทยา          เชี่ยวจอหอ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลตลาด  
5 นายสุเทพ          เปรียบจัตุรสั ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลตลาด  
6 นางเกษร          ประจันดุม ปลัดเทศบาลต าบลตลาด  
7 นายประกอบ     ปานสันเทียะ รองปลัดเทศบาลต าบลตลาด  
8 นางพัชรี           สงสันเทียะ ผู้อ านวยการกองคลัง  
9. นางศุภาวรรณ    เพชรวิเศษ หัวหน้าส านักปลัด  
10. นายอาคม         เชื้อบัณฑิต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   
11. นางปราณี         เลาะสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร 
ครั้งที่ 4/2561  

วันที่  2  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 
ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลตลาด 
------------------------------------   

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายดวน           ฤทธิ์จอหอ นายกเทศมนตรีต าบลตลาด ดวน          ฤทธิ์จอหอ 
2 นายประสิทธิ์      ถางโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลตลาด ประสิทธิ์      ถางโพธิ์ 
3 นายสวง            ชวนโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลตลาด สวง          ชวนโพธิ ์
4 นายวิทยา          เชี่ยวจอหอ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลตลาด วิทยา        เชี่ยวจอหอ 
5 นายสุเทพ          เปรียบจัตุรสั ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลตลาด สุเทพ        เปรียบจัตุรัส 
6 นางเกษร          ประจันดุม ปลัดเทศบาลต าบลตลาด เกษร         ประจันดุม 
7 นายประกอบ     ปานสันเทียะ รองปลัดเทศบาลต าบลตลาด ประกอบ    ปานสันเทียะ 
8 นางพัชรี           สงสันเทียะ ผู้อ านวยการกองคลัง พัชรี          สงสันเทียะ 
9. นางศุภาวรรณ    เพชรวิเศษ หัวหน้าส านักปลัด ศุภาวรรณ   เพชรวิเศษ 
10. นายอาคม         เชื้อบัณฑิต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  อาคม         เชื้อบัณฑิต 
11. นางปราณี         เลาะสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ปราณี        เลาะสูงเนิน 

 

เปิดประชุมเวลา  15.00 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 - ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายดวน  ฤทธิ์จอหอ       นายกกล่าวสวัสดีทักทายผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นายก ทต.ตลาด             แจ้งการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ 
      งบประมาณชี้แจงการโอนงบประมาณฯ ในครั้งนี้ครับ  

 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 - รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561  ลงวันที่  1  ธันวาคม พ.ศ. 2560 
  
   

ระเบียบวาระท่ี  3        - เรื่อง  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561    
นางเกษรฯ                 - เนื่องจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ปลัดเทศบาล                ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายฯ ที่ดูแลกองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจง 
นายอาคม           - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งงบประมาณค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งไว้ 40,000.-บาท  
หน.ฝ่ายบริหารงานฯ       แต่งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอในการเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะอเนกประสงค์ จึงจ าเป็น 
     ต้องโอนงบประมาณเพ่ิมเติม รายละเอียดดังนี้ 
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      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     แผนงาน  สาธารณสุข 
              งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
                       งบ ด าเนินงาน 
     หมวด  ค่าวัสดุ 
             ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้ 40,000.-บาท  ขอโอนเพิ่ม 25,000.-บาท  
                               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถยนต์, ยางรถจักรยานยนต์    
                                 แผ่นยางรองพ้ืน , กุญแจปากตาย ฯลฯ  เป็นต้น(กองสาธารณสุขฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
     โดยขอโอนลดจากค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 120,000.-บาท ขอโอนลด 25,000.-บาท   
นางเกษร ฯ                 - เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้อง   จึงขอความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารในการ                     
ปลัดเทศบาล                 โอนงบประมาณในครั้งนี้  เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  โดยอาศัยอ านาจตาม 
               ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)   
                                     พ.ศ. 2543  ข้อ 26 และข้อ 32 
นายดวน ฯ           - ท่านผู้บริหารแต่ละกอง/ส านัก จะน าเสนออะไรอีกหรือไม่  
นายก ทต.ตลาด             หากไม่มีขอมติครับ 
มติที่ประชุม                - คณะผู้บริหารและผู้บริหารทุกกอง/ส านัก ทุกท่านมีมติเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณ 
                                 รายจ่ายในครั้งนี้ 
นายกเทศมนตรี           - ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มี  ปิดประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔        - เรื่องอ่ืน ๆ (ไม่มี)     

                                                    

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 
 
 
                                                              (ลงชื่อ)      วิทยา   เชี่ยวจอหอ      ผู้บันทึกการประชุม 
                             (นายวิทยา   เชี่ยวจอหอ)    

                                  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลตลาด 
 
  ื 

                                 (ลงชื่อ)      ดวน    ฤทธิ์จอหอ       ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                                            (นายดวน    ฤทธิ์จอหอ) 
                                                                          นายกเทศมนตรีต าบลตลาด 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
    


