
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ครั้งที่  17/2563  วันที่  6  พฤศจิกายน  2563 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
************************************ 

 
ผู้มาประชุม 
 1.นายวิชัย  บรรณสาร ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 2.นายลือชัย  จันทมาลา ต าแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 3.นายกิจจา  แซ่ตั้น  ต าแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 4.นางสาวณัฏฐพัชร ์ ปานสิงห์ ต าแหน่ง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายราเชน  ขันตรีจิตร์ ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 2.นางสุรีย์พร   บุญสร้าง ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด   
                  รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
 3.นายศานติ  วงษ์สอาด ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
 4.นายชวลิต  แก้วก่า  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 5.นางสาวพุทธรักษา จ านงค์จิตร์ ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
         รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

เปิดประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายวิชัย  บรรณสาร   1.1  การตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในต าบลห้วยโจด  โดยบริษัท 
นายกอบต.ห้วยโจด  โปรเฟสชั่นแนลเวสต์  เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 
            ด้วยบริษัทโปรเฟสชัน่แนลเวสต์  เทคโนโลย ี(1999) จ ากัด 
(มหาชน) 
    ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพฟรีให้กับประชาชนในต าบลห้วยโจด  ต าบล 

โนนหมากเค็ง  อ าเภอวัฒนานคร  โดยมีท่านนายอ าเภอวัฒนานครเป็นประธาน 
ในพิธี  ในวันศุกร์ที่  11  ธันวาคม  2563  เวลา  06.00 – 12.00 น.   
ณ อาคารหอประชุม  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร   
จังหวัดสระแก้ว  จึงแจ้งให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง   
เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวทุกคน 
 

 1.2  การจัดการความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง   
โดยการสวมหมวกกันน็อก 

            ดว้ยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดความปลอดภัยทาง 
ถนนเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนโดยการรณรงค์การสร้าง 
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จิตส านึก  เรื่องการสวมหมวกกันน็อก 100% ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  โดยเป็นการมีส่วนร่วมของครู  ผู้ปกครอง   
องค์การบริหารส่วนต าบล  แกนน าชุมชนและภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่  เพื่อลด 
สถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจร  จึงให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดทั้ง 3 แห่ง  ด าเนินการ  รวมทั้งให้พนักงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดทุกคนที่ขับข่ีรถจักรยานยนต์   สวมหมวก 
กันน็อก  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการทราบ 

มติที่ประชุม   ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  (30  กันยายน  2563) 
มติที่ประชุม   รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     3.1  ขออนุมัติการจ่ายรายจ่ายงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย 
            ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้รับแจ้งจากสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  นายวิโรจน์  ปุ้ยนอก  และนายกฤษดี  
ฤกษ์ดี  ว่าถนนสาย 3+7 ช่วงสระผู้ใหญ่อานนท์  เดชทัน  หมู่ที่ 3  ต าบลห้วย
โจด  เกิดช ารุดเสียหาย  เนื่องจากมีฝนตกหนัก  ท าให้เกิดน้ ากัดเซาะถนนขาด
ท าให้ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาไม่ได้  โดยกองช่างได้ด าเนินการส ารวจจุดที่ช ารุด
เสียหาย  มีขนาดกว้าง  5  เมตร  ยาว  8  เมตร  ลึก  1  เมตร  ต้องใช้
งบประมาณในการซ่อมถนนเส้น 3+7  หมู่ที่ 3  บ้านคลองยาง  เป็นเงิน  
16,000  บาท 
        การให้ความช่วยเหลือประชาชน  ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ
กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  เขตพ้ืนที่
ประสบสาธารณภัยในพ้ืนที่อ าเภอวัฒนานคร  (อุทกภัย)  ลงวันที่  22  ตุลาคม  
2563  รายละเอียดตามหนังสืออ าเภอวัฒนานคร  ด่วนที่สุด  ที่ สก 0418.
2/1132  ลงวันที่  30  ตุลาคม  2563  เรื่อง  ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสา
ธารณภัยในพื้นท่ีอ าเภอวัฒนานคร  (อุทกภัย) 
        จึงขออนุมัติการจ่ายรายจ่ายงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  
เพ่ือซ่อมแซมถนนสาย  3+7  หมู่ที่ 3  บ้านคลองยาง  ต าบลห้วยโจด  อ าเภอ
วัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  เป็นเงิน  16,000  บาท 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 
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  ข้อ 19  งบประมาณรายจ่ายจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่าย  
เพ่ือกรณีท่ีจ าเป็นได้ตามความเหมาะสมส าหรับการอนุมัติให้ใช้เงินส ารองจ่ายให้
เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

มติที่ประชุม   อนุมัติการจ่ายรายจ่ายงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เป็นเงิน  16,000  บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
    ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา  11.45 น. 
 
                       ผู้จดบันทึก 
       ณัฏฐพัชร์  ปานสิงห์ 
              (นางสาวณัฏฐพัชร์  ปานสิงห์) 
        เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 
 
               ผู้ตรวจ 
          วิชัย  บรรณสาร 
              (นายวิชัย  บรรณสาร) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 


