
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖)   
 
 

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ด าเนินการประชุมคณะผู้บริหาร  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๖       

อาศัยอ านาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับหลักการพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล ข้อ ๓ หลักความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน จึงประกาศรายงานผลการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖)  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้        

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐   

 
 

(นายชนดิลก  นินทราช) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-ส าเนา- 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 
ครั้งที่  ๖/๒๕๖๐ 

วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต 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  
๔ นางนรีรัตน์  วิหงส์พันธุ์ เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน นรีรัตน์ วิหงส์พันธุ์  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสวงค์  เกิดมงคล ปลัด อบต.สระตะเคียน สวงค์ เกิดมงคล  
๒ นายวีรชัย  สงวนรัมย ์ รองปลัด อบต.สระตะเคียน วีรชัย สงวนรัมย ์  
๓ นางตรีรัตน์  อยู่อุ่นพะเนา ผู้อ านวยการกองคลัง ตรีรตัน์ อยู่อุ่นพะเนา  
๔ นางสาวธนิษฐา  ซึมกระโทก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ธนิษฐา ซึมกระโทก  

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว  นางนรีรัตน์  วิหงส์พันธุ์  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  เชิญผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  -  เนื่องจากกองคลัง  ได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณในหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์  ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหรงานคลัง  งบด าเนินงาน  เนื่องจากที่ตั้งจ่ายไว้แล้วไม่
พอจ่าย  จึงได้เชิญทุกท่านประชุมในวันนี้ 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม - รับรอง 

ระเบียบ... 
 



-๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
๓.๑  เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ 

ประธานฯ  ขอเชิญหน่วยงานเจ้าของงบประมาณท่ีขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ชี้แจงรายละเอียดตามล าดับ 

 

นางตรีรัตน์  อยู่อุ่นพะเนา  (ผู้อ านวยการกองคลัง)  
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยตั้งจ่าย
เป็นจ านวนทั้งสิ้น  ๕๖,๐๒๓,๙๐๐.-บาท  (-ห้าสิบหกล้านสองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 
ประกอบกับได้ตั้ งจ่ายตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง จ านวน 
๒,๕๕๙,๘๖๐.-บาท (-สองล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน-) 

จากการตรวจสอบงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายไว้จ านวน ๓๐,๐๐๐.-บาท  (-สามหมื่นบาทถ้วน-)  มี
งบประมาณคงเหลือจ านวน  ๙,๐๐๐.-บาท  (-เก้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งไม่พอจ่ายจึงขออนุมัติโอน
งบประมาณเพ่ิมเติม เนื่องจากที่ตั้งจ่ายไว้ไม่พอจ่าย ดังนี้ 

๑.)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐.-บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-)  มี
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพ่ิมจ านวน  ๙,๐๐๐.-บาท  (-เก้าพันบาทถ้วน-)  โดยขออนุมัติ
โอนเพ่ิมงบประมาณจ านวน ๓๐,๐๐๐.-บาท  (-สามหมื่นบาทถ้วน-)  รวมเป็นเงินงบประมาณ
คงเหลือหลังโอนเพ่ิมจ านวน ๓๙,๐๐๐บาท (-สี่สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) จากแผนงาน
ดังต่อไปนี้. 

๑.๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  งบประมาณอนุมัติจ านวน  ๘๐๐,๐๐๐.- 
บาท  (-แปดแสนบาทถ้วน-)  มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดจ านวน  ๕๔๙,๕๕๑.-บาท   
(-ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน-) โอนลดจ านวน ๓๐,๐๐๐.-บาท (-สามหมื่น
บาทถ้วน-) งบประมาณคงเหลือหลังโอนลดจ านวน  ๕๑๙,๕๕๑.-บาท  (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้า
พันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน-) 

   ส าหรับกองคลัง  ก็มีความประสงค์ในการโอนงบประมาณเพ่ิมเพียงเท่านี้ 
 
 

ประธานฯ  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด  
๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ข้อ ๒๖ ก าหนดว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น” และข้อ ๓๒ 
ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือการแก้ไขค าเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งให้
นายอ าเภอทราบภายใน ๑๕ วัน” 
 

ประธาน... 
 



-๓- 
 
ประธานฯ  เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้ว  จึงขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนเพ่ิมเงินงบประมาณ

ของหน่วยงานกองคลัง  ดังทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นหรือไม ่  

 

มติที่ประชุม -  อนุมัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
 -  ไม่มี 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น. 
 
 
    (ลงชื่อ)     นรีรัตน์  วิหงส์พันธุ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นางนรีรัตน์  วิงหงส์พันธุ์) 
      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 
    (ลงชื่อ)    สวงค์  เกิดมงคล ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายสวงค์  เกิดมงคล) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 
 

(ลงชื่อ)     ชนดิลก  นินทราช ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายชนดิลก  นินทราช) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 


