
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

ครั้งที่  ๔  /๒๕๖๐ 
วันที่   ๒๐  กรกฎำคม  ๒๕๖๐ 

ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
****************** 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

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 

 

 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

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 

 

 

เริ่มประชุมเวลำ   ๐๙.๐๐  น. 
  นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม  ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
ประธำน                                        - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธำน -  แจ้ง เรื่อง ผลการตรวจประเมิน LPA ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
  ให้แต่ละส่วนได้น าค าแนะน าจากคณะกรรมการมาใช้ในการปฏิบัติราชการ 

เกณฑ์ประเมินข้อไหนที่ไม่ได้คะแนนก็ลองศึกษาท าความเข้าใจและน ามา
ด าเนินการเพื่อรองรับการประเมินในปีต่อไป 

ที่ประชุม                                        - รับทราบ ฯ 

ระเบียบวำระท่ี  ๒   เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว      
ประธำน                                        - ขอให้ที่ประชุมอ่านรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๐   หากมีส่วนใดแก้ไขขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุม                                        - มีมติรับรองรายงานการประชุม ฯ 

ระเบียบวำระท่ี  ๓   เรื่อง  เพื่อพิจำรณำ 

๓.๑  กำรพิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๐ 
ประธำน                             -  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ประกาศใช้แล้วตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๙  นั้น ปรากฏว่ามีโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งไว้ไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายถึงสิ้น
ปีงบประมาณ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายก าหนด 
โอนลด 
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐.-
บาท งบประมาณก่อนโอน ๖๒,๘๘๐.๐๐. -บาท จ ำนวนเงินที่ โอนลด 
๖๒,๐๐๐.๐๐.-บำท งบประมาณหลังโอน ๘๘๐.๐๐.-บาท เหตุผล/ค าชี้แจงการ
โอนงบประมาณรายจ่าย ด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือ
จ่าย 
รวมจ านวนเงินที่ขออนุมัติโอนลด ๖๒,๐๐๐.- บาท (หกหม่ืนสองพันบาท
ถ้วน) 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๓- 

โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐.๐๐.-บาท งบประมาณก่อน
โอน ๒๒,๙๕๐.๐๐. -บาท จ ำนวนเงินที่ โอนเ พ่ิม ๖๒,๐๐๐ .๐๐. -บำท 
งบประมาณหลังโอน ๘๔,๙๕๐.๐๐.-บาท เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณ
รายจ่าย ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ 
รวมจ านวนเงินที่ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๖๒,๐๐๐.๐๐.- บาท (หกหม่ืนสองพัน
บาทถ้วน) 
ส าหรับระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องให้ท่านปลัดชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ  

นำยจ ำนงค์  หน่ำยโสก                    - ส าหรับการโอนงบประมาณนี้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๖  หมวด ๔ ข้อ ๒๖ การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารและการโอนงบประมาณในครั้งนี้ก็จะเป็นการ
โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ในการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ที่ประชุม           - มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวำระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธำน            - มีท่านใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกในวาระอ่ืนๆนี้หรือไม่ 
นำยจ ำนงค์  หน่ำยโสก                    - ในวันที่ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเราจัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๑๐ ร่วมท าความดีโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ี ออกปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนในแต่ละหมู่บ้าน ท าความ
สะอาด ตัดหญ้า กิ่งไม้ข้างทาง วันที่ ๒๔ บ้านกุดรู บ้านโนนขี้เหล็ก บ้านหนอง
หอย วันที่ ๒๕ บ้านดอนหัน บ้านนาจาน วันที่ ๒๖ บ้านโนนศิลา บ้านป่าเป้ง 
วันที่ ๒๗ บ้านอีโล บ้านหนองแขมทั้ง ๒ หมู่บ้าน ก็เชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกส่วน
ราชการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

ประธำน            - มีท่านใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกในวาระอ่ืนๆนี้หรือไม่ 
ที่ประชุม            - ไม่มี 
ประธำน                      - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดประชุม 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 
                                                - ปิดประชุมเวลำ   ๑๐.๐๐  น. - 
 
     (ลงชื่อ)      ทองใบ  สมแวง                 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       ( นายทองใบ  สมแวง )            เลขานุการนายก อบต. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


