
 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๗)   
 
 

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ด าเนินการประชุมคณะผู้บริหาร  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔  ข้อ ๒๖ “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น”       
 

อาศัยอ านาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับหลักการพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล ข้อ ๓ หลักความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน  จึงประกาศรายงานผลการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๗) เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       
 

ประกาศ  ณ วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑   

 
 

    (นายชนดิลก  นินทราช) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-ส าเนา- 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
วันที่  ๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

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 นางสาวญาณทิพย์  กัญจรัส นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
ญาณทิพย์ กัญจรัส - 

๔ นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด หัวหน้าส านักปลัด อบต. เชิดศิลป์  ใสสะอาด - 
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว  นางนรีรัตน์  วิหงส์พันธุ์  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  เชิญผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  -  เนื่องจากส านักงานปลัด อบต.  ได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า  
เนื่องจากที่ตั้งจ่ายไว้ไม่พอจ่าย  จึงได้เชิญทุกท่านประชุมในวันนี้ 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบ... 



-๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานฯ  ขอให้คณะผู้บริหารทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯ ประจ าปี 

พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีท่านใดจะแก้ไขประเด็นใด
หรือไม่ 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๓  เสียง 
   - ไม่รับรอง  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  -  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ประธานฯ  เชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นางนรีรัตน์  วิหงส์พันธุ์  เลขานุการนายก อบต. 

ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ข้อ ๒๖ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ   
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น” และข้อ ๓๒ ก าหนดว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  หรือการแก้ไขค าเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
แล้ว  ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งให้นายอ าเภอทราบภายใน ๑๕ 
วัน” 

ประธานฯ  ตามระเบียบฯ ดังกล่าว  ขอเชิญหน่วยงานที่ขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ได้ชี้แจง 
 

นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  (หัวหน้าส านักปลัด อบต.)  
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยตั้งจ่าย
เป็นจ านวนทั้งสิ้น  ๕๗,๕๐๐,๐๐๐.-บาท  (-ห้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน-) และได้ตั้งจ่าย
หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า ไว้จ านวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ปัจจุบันมีงบประมาณ
คงเหลือ ๑๕,๑๕๕.๒๘.-บาท โดยเฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามใบแจ้งหนี้ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้า
เฉลี่ยเดือนละ ๒๕,๐๐๐.-บาท ซึ่งไม่พอจ่ายตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ดังนี้      

   ๑.๑ อนุมัติให้โอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
๑.๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่า

สาธารณูปโภค หน้าที่ ๙/๖๐ ประเภทค่าไฟฟ้า  งบประมาณอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารส านักงาน  หรืออาคารอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ตลอดจนค่าไฟฟ้าสาธารณะในเขตต าบลสระตะเคียนที่ใช้เกิน
ระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  รวมถึงค่าไฟฟ้าพิเศษด้วย มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
จ านวน  ๑๕,๑๕๕.๒๘.-บาท โดยขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณ  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  
รวมเป็นเงินงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม  จ านวน ๑๑๕,๑๕๕.๒๘.-บาท  (-หนึ่งแสน
หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์-)  โดยขอโอนเพ่ิมงบประมาณจาก
แผนงาน  ดังต่อไปนี้                                                                     ๑) แผนงาน... 



-๓-. 
 

๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ (โครงการ
เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น)  งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ปัจจุบันมี
งบประมาณคงเหลือ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)  โดยขออนุมัติโอนลด
งบประมาณ จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด จ านวน  ๐.-บาท   

สาเหตุของการโอน  เนื่องจากที่ตั้งจ่ายไว้ไม่พอจ่าย 
- ส านักงานปลัด อบต. จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพียงเท่านี้ 
 

ประธานฯ  เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ 
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด  ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ข้อ ๒๖ 
ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น”                

และข้อ ๒๘ ก าหนดว่า  “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรือ
งบประมาณรายจ่ายให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น” และข้อ ๓๒ ก าหนดว่า 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขค าเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  เมื่อได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจแล้ว  ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งให้นายอ าเภอทราบ
ภายใน ๑๕ วัน” 

 

ประธานฯ  มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยประการใดในการขอโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ของกองคลัง  กองสวัสดิการสังคม  และกองส่งเสริมการเกษตร  ในครั้งนี้หรือไม่  ถ้าไม่มี
ขอให้ร่วมกันพิจารณาโดยละเอียด  เมื่อพิจารณาแล้วขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานกองการศึกษาฯ  ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นหรือไม่   

 

มติที่ประชุม  -  อนุมัต ิ ๓  เสียง 
   -  ไม่อนุมัติ  -  เสียง 
   -  งดออกเสียง  -  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
  -  ไม่มี 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น. 
 

    (ลงชื่อ)    นรีรัตน์  วิหงส์พันธุ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นางนรีรัตน์  วิงหงส์พันธุ์) 
      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

    (ลงชื่อ)    สวงค์  เกิดมงคล ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสวงค์  เกิดมงคล) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 

(ลงชื่อ)     ชนดิลก  นินทราช ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายชนดิลก  นินทราช) 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 


