
 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)   
 
 

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ด าเนินการประชุมคณะผู้บริหาร  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๖ “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น”       
 

อาศัยอ านาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับหลักการพื้นฐานของธรรมาภิบาล ข้อ ๓ หลักความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน  จึงประกาศรายงานผลการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       
 

ประกาศ  ณ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓   

 
                        ชนดิลก นินทราช 

    (นายชนดิลก  นินทราช) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  

ครั้งที่ ๑ 
วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องท างานนายกองค์การบริหารส่วนต 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  ราชกระโทก  
๔ นายสุนทร  ใหญ่กระโทก เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน สุนทร ใหญ่กระโทก  

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสวงค์  เกิดมงคล ปลัด อบต.สระตะเคียน สวงค์  เกิดมงคล  
๒ นางสาวญาณทิพย์ กัญจรัส นักวิชาการเงินและบัญชี ชก. รก.

แทนผู้อ านวยการกองคลัง 
ญาณทิพย์ กัญจรัส  

๓ นายธวัชชัย อังกระโทก ผู้อ านวยการกองช่าง ธวัชชัย อังกระโทก  
 
 
 
 

เริ่มประชุม... 
 
 

 
 

-๒- 



 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว  นายสุนทร ใหญ่กระโทก  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  เชิญผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ  -  สืบเนื่องจากกองช่าง ได้แจ้งขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องจากมีงบประมาณรายจ่ายที่จ าเป็น ซึ่งตั้งจ่ายไว้ไม่พอจ่าย จึง
ขอเชิญทุกท่านมาประชุมพิจารณาในวันนี้ 

มติที่ประชุม - รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานฯ  - ขอให้คณะผู้บริหารทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯ 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ มีท่านใดจะแก้ไขประเด็นใด
หรือไม ่

 

มติที่ประชุม  - รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ประธานฯ  - เชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นายสวงค์  เกิดมงคล  (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน) 

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  จึงขอเชิญหน่วยงานที่ขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ได้ชี้แจง 
 

นายธวัชชัย อังกระโทก (ผู้อ านวยการกองช่าง)  
ตามที่กองช่าง ได้ตรวจสอบและด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของกองช่าง ปรากฏว่า แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย หน้าที่ ๙๒/๑๓๑ 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งจ่ายไว้จ านวน ๔๐,๐๐๐.-บาท (-สี่หมื่นบาทถ้วน-)  มี
งบประมาณคงเหลือจ านวน ๘๑๐.-บาท (-แปดร้อยสิบบาทถ้วน-) ซึ่งไม่เพียงพอในการจ่ายในครั้ง
นี้ จึงขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณ ดังนี้ 

 



 
/๑.อนุมัติ... 

 
-๓- 

 

๑. อนุมัติให้โอนเพ่ิมงบประมาณ ดังนี้ 
๑.๑)  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ

ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย หน้าที่ ๙๒/๑๓๑ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งจ่ายไว้
จ านวน  ๔๐,๐๐๐.-บาท  (-สี่หมื่นบาทถ้วน-)   มีงบประมาณคงเหลือจ านวน  ๘๑๐.-บาท  
(-แปดร้อยสิบบาทถ้วน-)  โดยขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณ  จ านวน ๕๐,๐๐๐.-บาท   
(-หา้หมื่นบาทถ้วน-)  รวมเป็นเงินงบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน ๕๐,๘๑๐.-บาท  
(-ห้าหมื่นแปดร้อยสิบบาทถ้วน-)                                    

 

ทั้งนี้  ขอโอนเพ่ิมจากแผนงาน ดังต่อไปนี้ 
๒.๒)  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ

ด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  หน้าที่ ๙๓/๑๓๑ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณอนุมัติ 
๑๕๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนจ านวน 
๑๐๕,๓๑๓.๕๙.-บาท (-หนึ่งแสนห้าพันสามร้อยสิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์-)  

จึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณ จ านวน ๕๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)  
คงเหลือเงินงบประมาณหลังโอนลด จ านวนทั้งสิ้น ๕๕,๓๑๓.๕๙.-บาท (-ห้าหมื่นห้าพันสาม
ร้อยสิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์-) 
 สาเหตุในการโอน  เนื่องจากที่ตั้งจ่ายไว้ไม่พอจ่าย 

 

จึงขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเพียงเท่านี้ 
 

ประธานฯ  มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยประการใดในการขอโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายของกองช่าง  ในครั้งนี้หรือไม่  ถ้าไม่มีขอให้ร่วมกันพิจารณาโดยละเอียด  เมื่อ
พิจารณาแล้วขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
หรือไม ่ 
 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
  -  ไม่มี 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๐.๔๕ น. 
 
 

    (ลงชื่อ)       สุนทร ใหญ่กระโทก ผู้จดรายงานการประชุม 
     (นายสุนทร  ใหญ่กระโทก) 
                   เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน 



 
     

(ลงชื่อ)     ชนดิลก นินทราช      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายชนดิลก  นินทราช) 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 


