
 
 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)   
 
 

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ด าเนินการประชุมคณะผู้บริหาร  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ 
ข้อ ๒๘ ก ำหนดว่ำ “กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยรับหรืองบประมำณรำยจ่ำย ให้เป็นอ ำนำจ
อนุมัติของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น”       
 

อาศัยอ านาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับหลักการพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล ข้อ ๓ หลักความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน  จึงประกาศรายงานผลการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       
 

ประกาศ  ณ วันที่  ๘   มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔   

 
 

    (นายชนดิลก  นินทราช) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔   
ครั้งที่ ๒ 

วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

------------------------------ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

๑ 
 
นายชนดิลก  นินทราช 

 
นายก อบต.สระตะเคียน 

 
ชนดิลก นินทราช 

- 

 
๒ 

 
นายบุรินทร์  ค าผง 

 
รองนายก อบต.สระตะเคียน 

 
บุรินทร์ ค าผง 

- 

 
๓ 

 
นายเรียน  ราชกระโทก 

 
รองนายก อบต.สระตะเคียน 

 
เรียน ราชการโทก 

- 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 

๑ 
 
นายสวงค์  เกิดมงคล 

 
ปลัด อบต.สระตะเคียน 

 
สวงค์  เกิดมงคล 

 
- 

 
๒ 

 
นางสาวญาณทิพย์  กัญจรัส 

นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 

 
ญาณทิพย์  กัญจรัส 

 
- 

 
๓ 

 
นายวงศ์สถิตย์  สมสูง 

 
ผู้อ านวยการกองส่งเสรมิการเกษตร 

 
วงศ์สถิตย์  สมสูง 

 
- 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
- เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว  นายสุนทร ใหญ่กระโทก เลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน เชิญผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานฯ  ขอให้คณะผู้บริหารทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯ ประจ าปี 

พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีท่านใดจะแก้ไขประเด็นใดหรือไม ่
 

มติที่ประชุม  - รับรอง 
 

/ระเบียบ... 



 
-๒- 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ 

ประธานฯ  สืบเนื่องจากกองส่งเสริมการเกษตร อบต. ได้แจ้งขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงขอเชิญทุกท่านมาประชุม
พิจารณาในวันนี้ ดังนั้น จึงขอเชิญทุกท่านมาประชุมพิจารณาในวันนี้  และขอเชิญเลขานุการ
ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 

นายสุนทร  ใหญ่กระโทก  เลขานุการนายก อบต. 
ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ กำรโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ  ข้อ ๒๘ ก ำหนดว่ำ “กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยรับหรืองบประมำณรำยจ่ำย ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น” 
และข้อ ๓๒ ก ำหนดว่ำ “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย หรือกำรแก้ไขค ำเปลี่ยนแปลงค ำ
ชี้แจง เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจแล้ว ให้ประกำศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชำชนทรำบ แล้ว
แจ้งให้นำยอ ำเภอทรำบภำยใน ๑๕ วัน” 

ประธานฯ  ตามระเบียบฯ ดังกล่าว  ขอเชิญหน่วยงานที่ขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ได้ชี้แจง 
 

นายวงศ์สถิตย์  สมสูง  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
จากการตรวจสอบงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานการเกษตร หมวดค่าใช้สอย หน้า ๑๖๔/๑๗๗ ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านการเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลสระ
ตะเคียน) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.-บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านการเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลสระตะเคียน 
เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในแต่ละชนิด เช่น ค่าวั สดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ปรากฏว่า รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณไม่ครอบคลุมและครบถ้วน 
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
แผนงานการเกษตร หมวดค่าใช้สอย หน้า ๑๖๔/๑๗๗ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลสระตะเคียน ตั้งไว้ 
๒๐,๐๐๐.-บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม ให้ความรู้ด้าน
การเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลสระตะเคียน เพ่ือให้
เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในแต่ละชนิด เช่น ค่าวัสดุ อุปกณ์ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง 

/ข้อความใหม่... 
 



-๓- 
   ข้อความใหม่ 

 แผนงานการเกษตร หมวดค่าใช้สอย หน้า ๑๖๔/๑๗๗ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลสระตะเคียน ตั้งไว้ 
๒๐,๐๐๐.-บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม ให้ความรู้ด้าน
การเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลสระตะเคียน เพ่ือให้
เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตร เช่น ค่าวัสดุ อุปกณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง 
 จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพียงเท่านี้ 

 

ประธานฯ  มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยประการใดในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของกองส่งเสริมการเกษตร ในครั้งนี้
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ร่วมกันพิจารณาโดยละเอียด  เมื่อพิจารณาแล้วขอมติที่ประชุมว่าจะ
อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นหรือไม่  
 

มติที่ประชุม  -  อนุมัต ิ ๓  เสียง 
   -  ไม่อนุมัต ิ -  เสียง 
   -  งดออกเสียง  -  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
  -  ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
 
 
 

    (ลงชื่อ)      สุนทร  ใหญ่กระโทก      ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นายสุนทร  ใหญ่กระโทก) 
        เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 
 
     

(ลงชื่อ)       ชนดิลก  นินทราช       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายชนดิลก  นินทราช) 

                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 
 

 
 


