
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ครั้งที่  3/2561  วันที่  2  กรกฎาคม  2561 

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 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายราเชน  ขันตรีจิตร์   ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 2.นายศานติ  วงษ์สอาด   ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
 3.นางสาวพุทธรักษา  จ านงค์จิตร์  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  รกท. 
          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4.นายกุศล  คนฉลาด   ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน  รกท. 
        ผู้อ านวยการกองช่าง 
เริ่มประชุม  เวลา  10.30  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
     (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร  ครั้งที่  2/2561   
เม่ือวันที่  7  มิถุนายน  2561 

มติที่ประชุม    รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเพื่อพิจารณา 
     3.1  ขออนุมัติโอนงบประมาณ 
นายวิชัย  บรรณสาร    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้ขออนุมัติปรับปรุง
นายก อบต.ห้วยโจด   กรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.2561 – 2563  ต่อ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว  และ ก.อบต.จังหวัด 
สระแก้ว  มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตราก าลังในการประชุมครั้งท่ี   
5/2561  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2561  โดยอนุมัติการก าหนด 
ต าแหน่ง  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
 กองช่าง  ก าหนดต าแหน่งเพิ่ม 

1.พนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ปง./ชง.  
จ านวน  1  อัตรา   

2.พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
จ านวน  1  อัตรา 
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      กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ก าหนดต าแหน่งเพ่ิม 
     พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีคุณวุฒิ)  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   

จ านวน  1  อัตรา 
 แต่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ 
จ่ายเงินเดือน  และค่าตอบแทนในต าแหน่งดังกล่าว  จึงมีความจ าเป็น 
ต้องโอนงบประมาณ  รายละเอียดขอเชิญ  นายราเชน  ขันตรีจิตร์  ปลัด 
อบต.ห้วยโจด  ชี้แจง   

 

นายราเชน  ขันตรีจิตร์    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
ปลัด อบต.ห้วยโจด   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2  

และ 3)  พ.ศ.2543  ข้อ 26  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ   
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  จงึขออนุมัติการโอน 
งบประมาณ  ดังนี้ 

      โอนลดงบประมาณ 
      1.แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 

ชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง 
บริการ  งบประมาณอนุมัติ  100,000  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อน 
โอน  100,000  บาท  โอนลดงบประมาณ  50,000  บาท   
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  50,000  บาท 

2.แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินประจ า
ต าแหน่ง  งบประมาณอนุมัติ  42,000  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน   42 ,000   บาท   โอนลดงบประมาณ   40 ,520   บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1,480  บาท 

3.แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบ
บุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  
งบประมาณอนุมัติ   42,000  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
42,000  บาท  โอนลดงบประมาณ  37,000  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  5,000  บาท 

เพ่ือน าไปโอนเพ่ิมงบประมาณ  ดังนี้ 
 โอนเพิ่มงบประมาณ 

      1.แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบด าเนินงาน   
หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณอนุมัติ  90,000  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  4  บาท  โอนเพ่ิมงบประมาณ  50,000  บาท   
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  50,004  บาท 
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2.แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือน
พนักงาน  งบประมาณอนุมัติ  619,320  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน  453,360  บาท  โอนเพ่ิมงบประมาณ  23,020  บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน  476,380  บาท 

3.แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ
ของพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ  619,320  บาท  งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน  0  บาท  โอนเพ่ิมงบประมาณ  4,000  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  4,000  บาท 

4.แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบบุคลากร  หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งบประมาณ
อนุมัติ  112,800  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  28,200  บาท  
โอนเพ่ิมงบประมาณ  11,500  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
39,700  บาท 

5.แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบบุคลากร  หมวด
เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง  งบประมาณ
อนุมัติ  24,000  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  6,000  บาท  
โอนเพ่ิมงบประมาณ  2,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
8,000  บาท 

6.แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
โอนเพ่ิมงบประมาณ  4,500  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
4,500  บาท 

7.แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินวิทยฐานะ         
โอนเพ่ิมงบประมาณ  17,500  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
17,500  บาท 

8.แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง        โอนเพ่ิมงบประมาณ  15,000  บาท  งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน  15,000  บาท 
 รวมงบประมาณที่โอนทั้งสิ้น  127,520  บาท 

มติที่ประชุม    อนุมัติ 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
    (ไม่มี) 
 

ปิดประชุม  เวลา  11.30  น. 
 
 
 
                ลือชัย  จันทมาลา  ผู้จดบันทึก 
       (นายลือชัย  จันทมาลา) 
      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 
 
 
            วิชัย  บรรณสาร  ผู้ตรวจ 
       (นายวิชัย  บรรณสาร) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 


