
รายงานการประชมุคณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 
ครัง้ที ่ 2/2560  วนัที ่ 30  พฤษภาคม  2560   

ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 
**************************************** 

 

ผูม้าประชมุ 
 1.นายวิชัย  บรรณสาร  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 2.นายลือชัย  จันทมาลา  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
 1.นายราเชน  ขันตรีจิตร์  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 2.นายศานติ  วงษ์สอาด  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
 3.นางสาวพุทธรักษา  จ านงจิตร์ ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   

  รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4.นายกุศล  คนฉลาด  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน   

  รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
เริ่มประชมุ  เวลา  10.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที ่1 เรื่องประธานแจง้ใหท้ราบ 
   -ไม่ม-ี 
 

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ (ครั้งที ่1/2560  เมื่อวนัที ่ 11  พฤษภาคม  2560) 
มตทิีป่ระชมุ  รบัรองรายงานการประชมุคณะผูบ้รหิาร  ครัง้ที ่1/2560  เมือ่วนัที ่ 11  พฤษภาคม  2560 
 

ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องพจิารณาเพื่อขออนุมตัิ 
นายวิชัย  บรรณสาร  เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  โอนครั้งที่  2  โดยให้หัวหน้าส านักปลัด   
นายก อบต.ห้วยโจด แจ้งรายละเอียดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ 
 

นายศานติ  วงษ์สอาด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ขององค์กรปกครอง 
หัวหน้าส านักปลัด ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2,ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2543  ข้อ 26   

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น   
เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอจึงขออนุมัติโอนงบประมาณโดย   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.โอนลดงบประมาณ  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬา 
และนันทนาการ  งบด าเนินงาน  หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุกีฬา   
โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาของ อบต.  งบประมาณอนุมัติ  100,000   
บาท  งบประมาณก่อนโอน  100,000  บาท  โอนลดงบประมาณ  100,000  บาท   
งบประมาณหลังโอน  0  บาท  เพ่ือน าไปโอนเพิ่มงบประมาณ 
    โอนเพิ่มงบประมาณ  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบด าเนินงาน   
ค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุอื่น  โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ  ที่ใช้ในการผลิต 
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น้ าประปา  งบประมาณที่อนุมัติ  150,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  35,910  บาท   
โอนเพิ่มงบประมาณ  100,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  135,910  บาท  
 2.โอนลดงบประมาณ  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  หมวดรายจ่าย 
งบกลาง  ประเภทรายจ่ายส ารองจ่าย  โครงการเพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัย 
และสาธารณภัยต่างๆ  งบประมาณอนุมัติ  650,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน   
650,000  บาท  โอนลดงบประมาณ  จ านวน  54,500  บาท  งบประมาณหลังโอน   
595,500  บาท  เพ่ือน าไปโอนเพ่ิมงบประมาณ 
    โอนเพิ่มงบประมาณ  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  หมวด 
รายจ่ายงบกลาง  ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ 
คนพิการ  งบประมาณอนุมัติ  1,315,200  บาท  งบประมาณก่อนโอน  409,600  บาท   
โอนเพิ่มงบประมาณ  จ านวน  50,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  459,600  บาท   
    โอนเพิ่มงบประมาณ  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  หมวด 
รายจ่ายงบกลาง  ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  โครงการเพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง 
ชีพผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณอนุมัติ  12,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  1,500  บาท   
โอนเพิ่มงบประมาณ  จ านวน  4,500  บาท  งบประมาณหลังโอน  6,000  บาท   
 3.โอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบ 
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  งบประมาณอนุมัติ   
300,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  300,000  บาท  โอนลดงบประมาณ  จ านวน   
70,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  จ านวน  230,000  บาท  เพื่อน าไปโอนเพ่ิม 
งบประมาณ 
    โอนเพิ่มงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบ 
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ  งบประมาณอนุมัติ   
40,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  40,000  บาท  โอนเพิ่มงบประมาณ  จ านวน   
70,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  จ านวน  110,000  บาท 
 4.โอนลดงบประมาณ  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ 
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย 
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการจุดเทียน 
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัวฯ  5  ธันวาคม  งบประมาณอนุมัติ  30,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน   
30,000  บาท  โอนลดงบประมาณ  จ านวน  30,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  0  บาท   
เพ่ือน าไปโอนเพ่ิมงบประมาณ 
    โอนเพิ่มงบประมาณ  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ 
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย 
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เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการปกป้อง 
สถาบันส าคัญของชาติ  งบประมาณอนุมัติ  40,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน   
จ านวน  13,975  บาท โอนเพิ่มงบประมาณ  จ านวน  30,000  บาท  งบประมาณ 
หลังโอน  จ านวน  43,975  บาท 

 

นายกุศล  คนฉลาด  เนื่องจากกองช่างได้เสนอขออนุมัติปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  โดยเพิ่มอัตราก าลัง 
นายช่างโยธาช านาญงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1  ต าแหน่ง  คือ  ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกล 
รกท.ผอ.กองช่าง  ขนาดเบา (รถกระเช้า)  และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

มิได้ตั้งงบประมาณส าหรับค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งนี้ไว้  จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอน 
งบประมาณ  ดังนี้ 
 โอนลดงบประมาณ  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 
และชุมชน  งบบุคลากร  หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย   
เงินเดือนพนักงาน  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  งบประมาณอนุมัติ   
593,760  บาท  งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  454,688  บาท  โอนลดงบประมาณ   
จ านวน  25,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  จ านวน  429,688  บาท  เพื่อน าไป 
โอนเพิ่มงบประมาณ 
    โอนเพิ่มงบประมาณ  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบบุคลากร   
หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เพื่อ 
จ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
(รถกระเช้า)  โอนเพิ่มงบประมาณ  จ านวน  20,000  บาท  งบประมาณหลังโอน   
จ านวน  20,000  บาท   

โอนเพิ่มงบประมาณ  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบบุคลากร   
หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง  เพื่อจ่าย 
เป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด 
เบา  (รถกระเช้า)  โอนเพิ่มงบประมาณ  จ านวน  5,000  บาท  งบประมาณหลังโอน   
จ านวน  5,000  บาท 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องอืน่ๆ 
   -ไม่ม-ี 
ปดิการประชุม  เวลา  12.00  น. 
       ลงชื่อ    ลือชัย  จันทมาลา     ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นายลือชัย  จันทมาลา) 
            รองนายก อบต.ห้วยโจด 
 

       ลงชื่อ   วิชัย  บรรณสาร   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายวิชัย  บรรณสาร) 
             นายก อบต.ห้วยโจด



 
 
 

 
 

 
 

 


