
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ ้า 
ครั งที่  ๒/๒๕๕๔ 

วันอังคาร ที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๔ 
เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ ้า 
           

 
 ผู้มาประชุม 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหต ุ

๑ นายชัชพงศ์  เพชรกล้า นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า ชัชพงศ์  เพชรกล้า  
๒ นายอัมรัน  เบญญามินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า อัมรัน  เบญญามินทร์  
๓ นายสุรศักด์ิ  ยูโซ๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า สุรศักด์ิ  ยูโซ๊ะ  
๔ นางสาวปรียา  หนูน้อย เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า ปรียา  หนูน้อย  
 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที่ ชื่อ – สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหต ุ

๑ นางธนิดา ไตรภูวนาถ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า ธนิดา ไตรภูวนาถ  
๒ นางสาวสุคนธ์  รัตนกาล หัวหน้าส่วนการคลัง สุคนธ์  รัตนกาล  
๓ นายวิเชียร  สุพล นายช่างโยธา วิเชียร  สุพล แทน 
๔ นางสาวณัฐวรา กูดือราแม รักษาราชการแทนหัวหน้าส้านักงานปลัด ณัฐวรา  กูดือราแม  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ ้า 
ครั งที่  ๒/๒๕๕๔ 

วันอังคาร ที่  ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๔ 
เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ ้า 
           

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
    ๓.๑  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๔ 
    ๓.๒  การอนุมัติเงินส้ารองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ส้าเนา) 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ ้า   

ครั งที่  ๒/๒๕๕๔ 
วันอังคาร ที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๔ 

เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ ้า 

           

ระเบียบก่อนวาระการประชุม 
   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วประธานด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

๑.๑ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้อ งถิ่น 
ประธาน  ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ตามท่ีกระทรวงการคลัง
ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่นสอดค ล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส่วนราชการ อาศัยอ้านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๗ จึงก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น น้าหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก้าหนดมาใช้โดยอนุโ ลม และให้ยกเลิก
บัญชีอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และค่าเช่าท่ีพักใน
ราชอาณาจักร โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

   มีรายละเอียดโดยสรุป คือ  
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง 

- ระดับ ๘ ลงมา อัตรา ๒๔๐.- บาท/วัน/คน 
- ระดับ ๙ ขึ้นไป อัตรา ๒๗๐.- บาท/วัน/คน 

๒. ค่าเช่าท่ีพัก 
กรณีเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา 
- ระดับ ๘ ลงมา พักเดี่ยว ๑,๕๐๐.- บาท/วัน/คน                 

พักคู่ ๘๕๐.- บาท/วัน/คน   
- ระดับ ๙ ขึ้นไป พักเด่ียว ๒,๒๐๐.- บาท/วัน/คน                 

พักคู่ ๑,๒๐๐.- บาท/วัน/คน   
กรณีเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา 
- ระดับ ๘ ลงมา อัตรา ๘๐๐.- บาท/วัน/คน 
- ระดับ ๙ ขึ้นไป อัตรา ๑,๒๐๐.- บาท/วัน/คน 

ท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ๓.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕๔ 
ประธาน ด้วย อบต .หน้าถ้้า มีความจ้าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี จ้านวน      

๒ รายการ ดังนี้ 



   รายจ่ายงบกลาง 
๑. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ ๑,๔๘๘ ,๐๐๐ .-บาท โอนครั้ งก่อน    

ไม่มี โอนคร้ังนี้ โอนลด ๓๐๐ ,๐๐๐ .- บาท งบประมาณถือจ่าย 
๑,๑๘๘,๐๐๐.- บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

๒. เงินส้ารองจ่าย ตั้งไว้ ๒๐๐ ,๐๐๐ .-บาท โอนครั้งก่อน ไม่มี โอนคร้ังนี้ 
โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณถือจ่าย ๕๐๐,๐๐๐.- บาท จ่าย
จากเงินรายได้  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ๓๐๐,๐๐๐.- 
บาท 

 ขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบ  
ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๖ โอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆให้เป็นอ้านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นควรอนุมัติ
โอนงบประมาณ จ้านวน ๒ รายการ ขอให้ยกมือ 

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณ 
  ๓.๒  การอนุมัติเงินส้ารองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 
ประธาน ด้วย อบต .หน้าถ้้าได้รับแจ้งจากสมาชิก อบต .หมู่ท่ี ๑,๒,๓ ต.หน้าถ้้า ตามค้าร้อง

ท่ัวไป ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ว่าในวันท่ี  ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้เกิดเหตุ   
วาตภัย ท้าให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย รวม ๓๗ หลังคาเรือน          
ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและส้ารวจความ เสียหายได้ไปส้ารวจความเสียหาย
แล้ว เห็นควรให้ความช่วยเหลือตามรายละเอียด ดังนี้ 

๑. กระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๔ ฟุต จ้านวน ๒๐๒แผ่น เป็นเงิน ๗,๖๗๖.-บาท 
๒. กระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๕ ฟุต จ้านวน ๑๕ แผ่น  เป็นเงิน  ๗๘๐.-บาท 
๓. กระเบื้องลอนเล็ก ขนาด ๔ ฟุต จ้านวน ๒๐ แผ่น เป็นเงิน  ๙๘๐.-บาท 
๔. กระเบื้องลอนเล็ก ขนาด ๕ ฟุต จ้านวน ๕ แผ่น เป็นเงิน  ๓๐๕.-บาท 
๕. ครอบมุมคู่ ๑๕ องศา จ้านวน ๗๙ แผ่น เป็นเงิน ๒,๖๘๖.-บาท 
๖. ครอบมุมคู่ ๒๐ องศา จ้านวน ๕ แผ่น เป็นเงิน ๑๗๐.-บาท 
๗. ครอบปิดข้าง จ้านวน ๙ แผ่น เป็นเงิน ๔๗๗.-บาท 
๘. สังกะสีลอนเล็ก (สีเขียว ) ขนาด ๘ ฟุต  จ้านวน ๔๐ แผ่น เป็นเงิน  

๕,๙๒๐.-บาท 
๙. สังกะสีลอนเล็ก (สีขาว ) ขนาด ๙ ฟุต  จ้านวน ๒๐ แผ่น เป็นเงิน  

๒,๘๘๐.-บาท 
๑๐. ตะปูหัวร่ม (เขียว) จ้านวน ๒๔ กล่อง เป็นเงิน ๔๓๒.-บาท 
๑๑. ไม้ ขนาด ๑ ๑/๒”x๓”x๔ เมตร จ้านวน ๔ ท่อน เป็นเงิน ๖๐๐.-บาท 

  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๒๒,๙๐๖.- บาท 
 ต่อไปขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบ  
ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๑๙ งบประมาณรายจ่าย จะก้าหนดให้มีเงินส้ารองจ่าย 
เพื่อกรณีจ้าเป็นได้ตามความเหมาะสม ส้าหรับการอนุมัติให้ใช้เงินส้ารองจ่าย ให้เป็น
อ้านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  



ประธาน มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุม ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ให้จ่ายเงิน
ส้ารองจ่าย จ้านวน ๒๒,๙๐๖.- บาท เพื่อซื้อวัสดุก่อสร้างให้แก่บ้านท่ีประสบวาตภัย
ขอให้ยกมือ 

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้เงินส้ารองจ่าย 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเพิ่มเติมเรื่องอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 
 

  ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
 
 
                           ปรียา  หนูน้อย 
                (นางสาวปรียา  หนูน้อย) 
                   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหน้าถ้้า  
 
      ชัชพงศ์  เพชรกล้า 
   (นายชัชพงศ์  เพชรกล้า) 
 ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 


