
(ส าเนา) 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

ครั้งที่  ๒  /๒๕๖๐ 
วันที่   ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

****************** 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. 
   ๒. 

๓. 
๔. 
 

นายหนูกาลน์  นิบุญท า 
นายชัยวัฒน์  ทองน้อย 
นายอนุศักดิ์  มีทอง 
นายทองใบ  สมแวง 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายก อบต. 

หนูกาลน์  นิบุญท า 
ชัยวัฒน์  ทองน้อย 
อนุศักดิ์  มีทอง 
ทองใบ  สมแวง 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 

 

นายจ านงค์  หน่ายโสก 
นางล าดวน  ไชยค าภา 
นายรุ้ง  สุขก าเนิด 
นายคชา  วาระเพียง 
นายสุภาพ  ว่องไว 
นางสาวปาณิสา  ประถังธานี 
นายเดชมาตรี  สันเสนาะ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
ผู้อ านวยการกองการเกษตร 

จ านงค์  หน่ายโสก 
ล าดวน  ไชยค าภา 
รุ้ง  สุขก าเนิด 
คชา  วาระเพียง 
สุภาพ  ว่องไว 
ปาณิสา  ประถังธานี 
เดชมาตรี  สันเสนาะ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐  น. 
  นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม  ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
ประธาน                                        - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน - แจ้ง เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยสมัยวิสามัญ 

สมัยที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการเสนอรายงานผลการ 



-๒- 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ จึง
ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมโดยพร้อมเพรียง
กัน  

ที่ประชุม                                        - รับทราบ ฯ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว      
ประธาน                                        - ขอให้ที่ประชุมอ่านรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๗ เมษายน 

๒๕๖๐   หากมีส่วนใดแก้ไขขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุม                                        - มีมติรับรองรายงานการประชุม ฯ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
๓.๑  การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
ประธาน                             - ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ประกาศใช้แล้วตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๙  นั้น ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้รับหนังสือร้อง
ทุกข์จาก นายสมบัติ  ศรีฟ้า ราษฎร บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๑๓ ตามหนังสือรับที่ 
๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ แจ้งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก
มีบ้านอยู่ประมาณ ๕ หลังคาเรือนอยูติดถนนบ้านหนองแขม –บ้านใหม่นาเพียง 
ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะซึ่งอาจเป็นจุดเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุหรือความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในช่างเวลากลางคืน จึงร้องทุกข์มาทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อยให้ด าเนินการช่วยเหลือโดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้ออกตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว ตามบันทึกข้อความกองช่าง ขก ๘๖๘๐๓/๐๐๙ ลงวันที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๐ ปรากฏว่า จุดดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างกลางคืนจะมืดอาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงได้
ประสานส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอพลมาด าเนินการส ารวจ
และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณเพ่ิมเติม นั้น  ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพล
ได้ด าเนินการส ารวจรายละเอียดจัดท าแผนผัง และประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมเติมให้บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๑๓ ต าบลแวงน้อย  
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ มท 
๕๓๐๘.๔/พข ๑๑๘๒๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
– พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง ๑๒๐ 
เมตร จ านวน ๑ เส้น 
- ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จ านวน ๑ ชุด 
 



-๓- 

ค่าใช้จ่ายรวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๘๗๘๘.๒๕ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบ 
     แปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าว
เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะก่อให้เกิด
อุบัติเหตุและเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในพ้ืนที่ จึง
ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด 

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการจัดฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย 
งบประมาณอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท งบประมาณก่อนโอน ๘,๘๓๐.๐๐.-
บาท จ านวนเงินที่โอนลด ๘,๘๐๐.๐๐.-บาท งบประมาณหลังโอน ๓๐.๐๐.-
บาท เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่ายด าเนินโครงการเรียบร้อย
แล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการแต่มีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินการ 
รวมจ านวนเงินที่ขออนุมัติโอนลด ๘,๘๐๐.- บาท (แปดพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) 

โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
เพ่ืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะในหมู่บ้านพ้ืนที่ต าบลแวงน้อย งบประมาณก่อนโอน ๐.๐๐.-บาท 
จ านวนเงินที่โอนเพ่ิม ๘,๘๐๐.๐๐.-บาท งบประมาณหลังโอน ๘,๘๐๐.๐๐.-
บาท เหตุผล/ค าชี้แจง ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่ได้รับการร้องทุกข์จากราษฎร
ในพ้ืนที่ว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุหรือไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในตอนกลางคืนจึงมี
ความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการ 
รวมจ านวนเงินที่ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๘,๘๐๐.- บาท (แปดพันแปดร้อยบาท 
ถ้วน) ส าหรับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้ท่านปลัดชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  

นายจ านงค์  หน่ายโสก                    - ส าหรับการโอนงบประมาณนี้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารตาม 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
 



-๔- 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖  หมวด ๔ ข้อ ๒๖ การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหาร 
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ (ข้อ ๔) (ข้อ ๖) (ข้อ ๘) 

     ๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖  
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  
และการโอนงบประมาณในครั้งนี้ก็จะเป็นการโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
ในการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ 

ที่ประชุม           - มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน            - มีท่านใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกในวาระอ่ืนๆนี้หรือไม่ 
ที่ประชุม            - ไม่มี 
ประธาน                      - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดประชุม 
                                                - ปิดประชุมเวลา   ๑๑.๐๐  น. - 
 
     (ลงชื่อ)      ทองใบ  สมแวง                 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       ( นายทองใบ  สมแวง ) 

            เลขานุการนายก อบต. 
 

     (ลงชื่อ)    หนูกาลน์  นิบุญท า                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายหนูกาลน์  นิบุญท า) 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


