
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมคณะผู้บริหำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

ครั้งที่  ๓  /๒๕๖๐ 
วันที่   ๑๕  มิถุนำยน  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   ๐๙.๓๐  น. 
  นายหนูกาลน์  นิบุญท า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม  ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
ประธำน                                        - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่อง  ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
ประธำน -  แจ้ง เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยสมัยวิสามัญ 

สมัยที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒,๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการเสนอร่างแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
สามปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) และการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ี ที่ผ่านมา 

ที่ประชุม                                        - รับทราบ ฯ 

ระเบียบวำระท่ี  ๒   เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว      
ประธำน                                        - ขอให้ที่ประชุมอ่านรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๗ 

เมษายน 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 ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้รับหนังสืออ้างถึง  
หนังสืออ าเภอแวงน้อย ที่ ขก ๐๐๒๓.๒๕/๓๘๑  ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐  
เรื่อง การเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  อ าเภอแวงน้อยแจ้ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าดอกไม้จันทน์เพ่ือใช้ในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญชวนผู้มี
จิตอาสา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่าง ๆ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
ชุมชน สถานศึกษา ฯ ร่วมจัดท าดอกไม้จันทน์ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจพิจารณาจัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าดอกไม้จันทน์  
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ที่สมัครใจและให้รวบรวมเก็บไว้ที่ส านักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่เหมาะสม เตรียมไว้แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมใน
พระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตลอดจนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนการจัดท าซุ้มดอกไม้จันทน์ของอ าเภอ 
เพ่ือให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย-เดช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ เพ่ือ
แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เพ่ือให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มมวลชนต่าง ๆ ที่มีจิต
อาสา ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าดอกไม้จันทน์ ให้ได้รูปแบบและขนาดที่
เหมาะสม องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการจัดท าดอกไม้จันทน์ เพ่ือใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจ าปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



-๓- 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น แต่โครงการดังกล่าวไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงจ าเป็นต้องโอน
งบประมาณเพ่ือด าเนินการ และมีบางโครงการที่ตั้งงบประมาณฯไว้แต่ไม่
เพียงพอในการเบิกจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ก าหนดจึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด 
๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี ๒๕๖๐  
งบ ป ร ะม า ณ อนุ มั ติ  ๑๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐ . -บ า ท  งบ ป ร ะม า ณ ก่ อ น โ อน 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท จ ำนวนเงินที่โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐.-บำท งบประมาณ
หลังโอน ๐.๐๐.-บาท เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย ไม่ได้
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ  
โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี ๒๕๖๐ 
งบประมาณอนุมัต ิ๒๐,๐๐๐.๐๐.-บาท งบประมาณก่อนโอน ๒๐,๐๐๐.๐๐.-
บาท จ ำนวนเงินที่โอนลด ๒๐,๐๐๐.๐๐.-บำท งบประมาณหลังโอน ๐.๐๐.-
บาท เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย ไม่ได้ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
๓. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ  
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี ๒๕๖๐ 
งบประมาณอนุมัต ิ๒๐,๐๐๐.๐๐.-บาท งบประมาณก่อนโอน ๒๐,๐๐๐.๐๐.-
บาท จ ำนวนเงินที่โอนลด ๒๐,๐๐.๐๐.-บำท งบประมาณหลังโอน ๐.๐๐.-บาท 
เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย ไม่ได้ด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

๔. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน  
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ  
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
งบประมาณอนุมัต ิ๗๐,๐๐๐.๐๐.-บาท งบประมาณก่อนโอน ๓๘,๗๐๐.๐๐.-
บาท จ ำนวนเงินที่โอนลด ๑๖,๐๐๐.๐๐.-บำท งบประมาณหลังโอน 
๒๒,๗๐๐.๐๐.-บาท เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย ด าเนิน
โครงการเรียบร้อยแล้วมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินการ 
รวมจ านวนเงินที่ขออนุมัติโอนลด ๑๕๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนหก
พันบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม 
๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดท าดอกไม้จันทน์เพ่ือใช้ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการ ขออนุมัติโอนเพ่ิม
ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ๖๐,๐๐๐.๐๐.-บำท งบประมำณหลังโอน 
๖๐,๐๐๐.๐๐.-บำท เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ือให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ เพ่ือ
แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เพ่ือให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มมวลชนต่าง ๆ ที่มีจิต
อาสา ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าดอกไม้จันทน์ ให้ได้รูปแบบและขนาดที่
เหมาะสม  
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่า
สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า  
งบประมาณอนุมัต ิ๒๐๐,๐๐๐.๐๐.-บาท งบประมาณก่อนโอน ๒๓,๓๗๓.๗๗.-
บาท จ ำนวนเงินที่โอนเพ่ิม ๗๕,๐๐๐.๐๐.-บำท งบประมาณหลังโอน 
๙๘,๓๗๓.๗๗.๐๐.-บาท เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย ต้ัง
งบประมาณไว้ไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 



 
-๕- 

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่า
สาธารณูปโภค   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 
งบประมาณอนุมัต ิ๕๐,๐๐๐.๐๐.-บาท งบประมาณก่อนโอน ๑๙๒๕.๐๐.-บาท 
จ ำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐.๐๐.-บำท งบประมาณหลังโอน ๑๖,๙๒๕.๐๐.-
บาท เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ 
๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 
ค่าเช่าบ้าน 
งบประมาณอนุมัต ิ๓๖,๐๐๐.๐๐.-บาท งบประมาณก่อนโอน ๕,๐๐๐.๐๐.-บาท 
จ ำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐.๐๐.-บำท งบประมาณหลังโอน ๑๑,๐๐๐.๐๐.-
บาท เหตุผล/ค าชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ 
รวมจ านวนเงินที่ขออนุมัติโอนเพิ่ม ๑๕๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนหก
พันบาทถ้วน) 
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 ๕/๒๕๖๐ ในการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ที่ประชุม           - มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวำระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธำน            - มีท่านใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกในวาระอ่ืนๆนี้หรือไม่ 
นำยจ ำนงค์  หน่ำยโสก                    - ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่คณะกรรมการจะมาตรวจ LPA ก็ขอให้ทุกส่วน

ได้เตรียมความพร้อมด้านเอกสารที่จะรับตรวจให้เรียบร้อย และในวันที่ ๒๑-
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทาง อบต.เราต้องน าเอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช ไปน าเสนอที่ห้วยเตย อ าเภอซ าสูง ก็ขอให้เตรียมความพร้อมให้เรียบร้อย
ด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสาร และการน าเสนอ 

ประธำน            - มีท่านใดมีอะไรเพ่ิมเติมอีกในวาระอ่ืนๆนี้หรือไม่ 
ที่ประชุม            - ไม่มี 
ประธำน                      - ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดประชุม 
 
 

 
 
 
 



 
-๖- 

                                                - ปิดประชุมเวลำ   ๑๑.๐๐  น. - 
 
     (ลงชื่อ)      ทองใบ  สมแวง                 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       ( นายทองใบ  สมแวง ) 

            เลขานุการนายก อบต. 
 

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


