
 (ส าเนา) 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

ครั้งที่  ๗  /๒๕๕๙ 
วันที่   ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

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 
นางรุ้ง  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   ๐๙.๐๐  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 การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรม

เป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี และส านึกใน
พระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราช 

/หลังโอน... 



-๒- 
 
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชนที่อาศัยในท้องถิ่นชนบททุรกันดาร จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
๑. การจัดโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการเพ่ือแสดงความอาลัย หรือจัด
กิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลเพ่ือให้ประชาชน
ร่วมกันในการถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช มีนโยบายของรัฐให้ด าเนินการดังกล่าวได้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว ๔๑๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น กรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดโครงการหรือกิจกรรมตามขอบอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในแนวทางเดียวกับส่วนราชการ จึงเป็นการจัดงานตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๓๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๔๑ เรื่อง ค่าจ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือ
กิจกรรมดังกล่าวได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด โดย
ค านึงถึงฐานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
๒. เพ่ือเป็นการส านึกในพระกรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาด าเนินการดังนี้ 
๒.๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดท าโครงการฝึกอบรมควรมี
เนื้อหาการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์
แก่ประชาชน 
๒.๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือ
ประชาชนทั่วไปได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตประจ าวัน ก็
อาจด าเนินการจัดท าโครงการศึกษาดูงาน โดยเฉพาะโครงการเฉลิมพระเกียรติ
หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่างๆ เช่น โครงการหอจดหมายเหตุ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาในภูมิภาค
ต่างๆ โครงการชั่งหัวมัน โครงการมูลนิธิพระดาบส โครงการสระเก็บน้ า
พระราม ๙ (แก้มลิง) เป็นต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ทั้งนี้ การด าเนินการตาม ข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีเหตุผล โดยค านึงความ
คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและฐานะทางการคลัง 

ที่ประชุม                                        - รับทราบ ฯ 
/ระเบียบ... 



-๓- 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว      
ประธาน                                        - ขอให้ที่ประชุมอ่านรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๓ 

กันยายน ๒๕๕๙   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 ปรากฏว่ามีโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งไว้ไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายถึงสิ้น
ปีงบประมาณ  ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ซึ่งต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย ที่ช ารุด เป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมา
ล าบากโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรขนส่งผลผลิต
ล าบากได้รับความเดือดร้อน จึงขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณและโอนลด
งบประมาณที่ไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ  เพ่ือให้การบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามอ านาจหน้าที่และ
ระเบียบกฎหมายก าหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
โอนลด 
๑. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดรายจ่าย 
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณอนุ มั ติ  ๒ ,๔๐๔ ,๘๐๐ .๐๐ . -บาท  งบประมาณก่ อน โอน 
๒,๒๑๑,๖๐๐.๐๐.-บาท จ านวนเงินที่โอนลด ๘๖,๔๐๐.๐๐.-บาท งบประมาณ
หลังโอน ๒,๑๒๕,๒๐๐.๐๐.-บาท เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย
มีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเสียชีวิต จ านวน ๑ ท่าน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖ ประจ าปี ๒๕๖๐   
งบประมาณก่ อน โอน  ๒๐๐ ,๐๐๐ .๐๐ . -บาท  จ านวน เ งิ นที่ โ อนลด 
๒๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท งบประมาณหลังโอน ๐.๐๐.-บาท เหตุผล/ค าชี้แจง ไม่ได้
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณนี้ เนื่องจากอยู่ ในช่วงถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รวมจ านวนเงินที่ขออนุมัติโอนลด ๒๘๖,๔๐๐.- บาท (สองแสนแปดหม่ืนหก
พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

/โอนเพิ่ม... 
 



-๔- 

โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ
ด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  
งบประมาณก่อนโอน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท จ านวนเงินที่โอนเพ่ิม 
๑๘๖,๔๐๐.๐๐.-บาท งบประมาณ 
หลังโอน ๔๘๖,๔๐๐.๐๐.-บาท เหตุผล/ค าชี้แจง ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ
จ่ายในการซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ที่ช ารุด
เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนที่ใช้ในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้รับความเดือดร้อน 
รวมจ านวนเงินที่ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๒๘๖,๔๐๐.- บาท (สองแสนแปดหม่ืน
หกพันสีร่้อยบาทถ้วน) 
ส าหรับเรื่องระเบียบกฎหมาย ขอเชิญปลัดฯ ชี้แจง 

นายจ านงค์  หน่ายโสก                    - ส าหรับการโอนงบประมาณนี้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖  หมวด ๔ ข้อ ๒๖ การโอนงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารและการโอนงบประมาณในครั้งนี้ก็จะเป็น
การโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๗/
๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ที่ประชุม           - มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน            - มีท่านใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกในวาระอ่ืนๆนี้หรือไม่ 
ที่ประชุม            - ไม่มี 
ประธาน                      - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดประชุม 
                                                - ปิดประชุมเวลา   ๑๐.๐๐  น. - 
 
     (ลงชื่อ)     ทองใบ  สมแวง                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       ( นายทองใบ  สมแวง ) 

            เลขานุการนายก อบต. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


