
 
 
 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
เรื่อง  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖)   
 
 

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน ได้ด าเนินการประชุมคณะผู้บริหาร  
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ หมวด ๔  ข้อ ๒๖ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น” 
และข้อ ๒๘ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น”      
 

อาศัยอ านาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับหลักการพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล ข้อ ๓ หลักความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนต าบล
สระตะเคียน  จึงประกาศรายงานผลการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖)  เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๑   

 
                        ชนดิลก  นินทราช 

    (นายชนดิลก  นินทราช) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
-ส าเนา- 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑ 
วันที่  ๓๐ พฤษภาคม  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  สงวนรัมย์ รองปลัด อบต.สระตะเคียน วีรชัย สงวนรัมย ์ - 
๓ นางสาวญาณทิพย์  กัญจรัส นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
ญาณทิพย์ กัญจรัส - 

๔ นางรินดา  ถ้ ากลาง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ รินดา ถ้ ากลาง - 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว  นางนรีรัตน์  วิหงส์พันธุ์  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  เชิญผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  -  เนื่องจากกองคลัง , กองสวัสดิการสังคม  และกองส่งเสริมการเกษตร  ได้เสนอขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เนื่องจากที่ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้  และมีการโอนผิดประเภทราบจ่าย  ซึ่งได้มีการอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบกับเมื่อมีการเบิกจ่ายในปัจจุบันไม่สามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้องตาม
ประเภทรายจ่าย  จึงได้เชิญทุกท่านประชุมในวันนี้ 
มติที่ประชุม - รับทราบ 



ระเบียบ... 
-๒- 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธานฯ  ขอให้คณะผู้บริหารทุกท่านได้พิจารณารายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯ ประจ าปี 

พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ 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 ๒๘ ก าหนดว่า  “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น”  และข้อ ๓๒ ก าหนดว่า  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หรือการ
แก้ไขค าเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว  ให้ประกาศโดยเปิดเผย
เพ่ือให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งให้นายอ าเภอทราบภายใน ๑๕ วัน” 

ประธานฯ  ตามระเบียบฯ ดังกล่าว  ขอเชิญหน่วยงานที่ขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ได้ชี้แจง 
 

นางรินดา  ถ้ ากลาง  (ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยตั้งจ่าย
เป็นจ านวนทั้งสิ้น  ๕๗,๕๐๐,๐๐๐.-บาท  (-ห้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน-) จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย ดังนี้      

   ๑.๑ อนุมัติให้โอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
๑.๑.๑ แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน  

หมวดค่าใช้สอย  หน้าที่ ๒๙/๖๐ ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณอนุมัติ 
๒๐,๐๐๐.-บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ในการจัดท าสิ่งของ  ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท์  (ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
โทรศัพท์พ่วงภายใน  และเครื่องโทรศัพท์ภายใน)  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน  ๒๐,๐๐๐.-บาท  โดยขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณ  
จ านวน ๑๐,๐๐๐.-บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณคงเหลือหลังโอนเพ่ิม  จ านวน ๓๐,๐๐๐.-
บาท  (-สามหมื่นบาทถ้วน-)  โดยโอนเพิ่มงบประมาณจากแผนงาน  ดังต่อไปนี้   



๑) แผนงาน... 
-๓- 

 
๑) แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน  

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ (โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน จ านวน ๑๐,๐๐๐.-บาท  โดยขออนุมัติโอนลดงบประมาณ จ านวน ๑๐,๐๐๐.-บาท   
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด  จ านวน  ๐.-บาท  

สาเหตุของการโอน  เนื่องจากได้มีการโอนผิดประเภทรายจ่าย เมื่อวันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๑๕๖๑ โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  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 ๓๒ ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย  เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ านาจแล้ว  ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  แล้วแจ้งให้นายอ าเภอทราบ
ภายใน ๑๕ วัน” 

 

ประธานฯ  มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยประการใดในการขอโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ในครั้งนี้หรือไม่  ถ้าไม่มีขอให้ร่วมกัน พิจารณาโดย
ละเอียด  เมื่อพิจารณาแล้วขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ โอนงบประมาณรายจ่ายของ
หน่วยงานกองการศึกษาฯ  ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นหรือไม่   

 

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

๑.๒ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณ
รายจ่าย ดังนี้ 

๑.๒.๑ แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย  หน้าที่ ๒๙/๖๐ ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณอนุมัติ 
๓๐,๐๐๐.-บาท  ดังนี้ 

   ข้อความเดิม 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ในการจัดท าสิ่งของ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ

หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท์  (ยกเว้น ค่าตู้สาขา  ค่า
โทรศัพท์พ่วงภายใน  และเครื่องโทรศัพท์ภายใน)  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ 

 



ข้อความใหม่... 
-๔- 

   ข้อความใหม่ 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ในการจัดท าสิ่งของ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการติดตั้งโทรศัพท์  (ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
โทรศัพท์พ่วงภายใน  และเครื่องโทรศัพท์ภายใน)  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานส ารวจข้อมูลสัตว์จ านวนสัตว์ และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามจ านวนสุนัขและแมว โดยส ารวจปีละ ๒ ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เบิกตามจ านวนสุนัขและแมว ตัวละ ๓.-บาท 
ต่อครั้ง ของการส ารวจและขึ้นทะเบียน (ปีละ ๖.-บาท)  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ) พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ ๒ หน้าที่ ๖ 
ล าดับที่ ๑ 
สาเหตุของการโอน  เพ่ือให้เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณ
การรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายเพียงเท่านี ้

 

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

 

ประธานฯ  มีท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยประการใด ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้
หรือไม่  ถ้าไม่มีขอให้ร่วมกันพิจารณาโดยละเอียด เมื่อพิจารณาแล้วขอมติที่ประชุมว่าจะ
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย  ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นหรือไม่   

 

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

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
  -  ไม่มี 



ปิดประชุม... 
-๕- 

 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๔๕ 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 


