
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ครั้งที่  5/2560  วันที่  6  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

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

 
ผู้มาประชุม 
 1.นายวิชัย  บรรณสาร   ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 2.นายลือชัย  จันทมาลา   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  15.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
     (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร  ครั้งที่  4/2560   
เม่ือวันที่  29  กันยายน  พ.ศ.2560 

มติที่ประชุม    รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องพิจารณาเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
นายวิชัย  บรรณสาร    -ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต าบล 
นายก อบต.ห้วยโจด   ห้วยโจดทุกหมู่บ้าน  ทั้งในด้านการคมนาคม  การขนส่งสินค้าทางการ 

เกษตร  ตลอดจนเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  เพื่อแก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อนดังกล่าวให้กับประชาชนต าบลห้วยโจด  จึงขอจ่ายขาดเงิน 
สะสม  ให้กองคลังรายงานสถานการณ์คลังให้ทราบ 

น.ส.พุทธรักษา  จ านงค์จิตร์   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ 
รกท.ผอ.กองคลัง    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2548  ข้อ 89  
ข้อ 90   

ขอรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  ดังนี้ 
เงินทุนส ารองเงินสะสม  19,294,020.78  บาท 
เงินสะสม ณ 30 ก.ย. 2560 13,120,203.56  บาท 
หัก  ลูกหนี้เงินสะสม  31,048.76  บาท 
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หัก  รายจ่ายเงินสะสม  1,804,000  บาท 
หัก  เงินกันไว้รายจ่ายประจ าเป็นกรณีฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ 
    4,600,000  บาท 
คงเหลือเงินที่ยืม/จ่ายขาดได้ 6,685,154.80  บาท 

 

นายวิชัย  บรรณสาร    -จากรายงานความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้าน  จึงขอมติให้ 
นายก อบต.ห้วยโจด  จ่ายขาดเงินสะสมในวงเงิน  6,868,513  บาท  (-หกล้านแปดแสนหกหมื่น 

แปดพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน-)  รายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้ 
  1.บ้านห้วยโจด  หมู่ที่ 1 
    1.1  โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่  1  งบประมาณ  245,000  บาท 
    1.2  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1   
(ต่อยอดรางระบายน้ า  ซอย 1)  งบประมาณ  248,000  บาท 
    1.3  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1   
(ต่อยอดวางท่อระบายน้ า  ซอย 2)  งบประมาณ  313,000  บาท 
    1.4  โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าซอยหน้าโรงงาน 
น้ าตาล  งบประมาณ  365,000  บาท 
    1.5  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1   
(วางท่อระบายน้ าหลังรั้วด้านหน้าที่ท าการ อบต.)  งบประมาณ  73,400 บาท 
  รวมงบประมาณ หมู่ที่ 1  เป็นเงิน  1,244,400  บาท 
 

  2.บ้านหนองป่าหมาก  หมู่ที่ 2 
    2.1  โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่  2  งบประมาณ  214,000  บาท 
    2.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นต่อยอด
ทางเข้าหมู่บ้าน  ยาว 293 เมตร  กว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
งบประมาณ  845,000  บาท 

รวมงบประมาณ หมู่ที่ 2  เป็นเงิน  1,059,000  บาท 
 

      3.บ้านคลองยาง  หมู่ที่ 3 
    3.1  โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่  3  งบประมาณ  98,000  บาท 
    3.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นต่อยอด
หน้าวัดคลองยาง  ยาว  255  เมตร  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
งบประมาณ  584,000  บาท 
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    3.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านตาแปน  
ยาว  54  เมตร  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  งบประมาณ  
126,000  บาท 

รวมงบประมาณ หมู่ที่ 3  เป็นเงิน  808,000  บาท 
 

4.บ้านบ่อนางชิง  หมู่ที่  4 
    4.1  โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  4  งบประมาณ  217,000  บาท 
    4.2  โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่ที่ 4  (จ านวน 5  จุด  
จ านวน  15  ต้น)  งบประมาณ  716,000  บาท 

        4.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นต่อยอด 
คุ้มอีสาน  ยาว  60  เมตร  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   
งบประมาณ  136,000  บาท 
  รวมงบประมาณ หมู่ที่ 4  เป็นเงิน  1,219,000  บาท 
 

  5.บ้านเสาสูง  หมู่ที่  5 
    5.1  โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  5  งบประมาณ  200,000  บาท 
    5.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสน้ซอยรื่นเรงิ  
ยาว  144  เมตร  กว้าง  3.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  งบประมาณ  
480,000  บาท 

รวมงบประมาณ หมู่ที่ 5  เป็นเงิน  938,000  บาท 
 

6.บ้านน้อยสนามบิน  หมู่ที่  6 
    6.1  โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  6  งบประมาณ  64,000  บาท 
    6.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นไปวัด
หนองคู  ยาว  400  เมตร  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
งบประมาณ  909,000  บาท 

รวมงบประมาณ หมู่ที่ 6  เป็นเงิน  973,000  บาท 
 

7.บ้านเนินพัฒนา  หมู่ที่  7 
    7.1  โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่  7  งบประมาณ  151,000  บาท 



    7.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นต่อยอด
ซอย 3  ยาว  100  เมตร  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
งบประมาณ  224,666  บาท 
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        7.3  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นต่อยอด 

ซอย 4  ยาว  15.50  เมตร  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร   
งบประมาณ  44,866  บาท 
    7.4  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นผ่าน  งบประมาณ   
206,581  บาท 

รวมงบประมาณ หมู่ที่ 7  เป็นเงิน  บาท 
      รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น  6,868,513  บาท  (-หกล้าน 

แปดแสนหกหม่ืนแปดพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน-) 
มติที่ประชุม    อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  6,868,513  บาท  (-หกล้านแปดแสน
หก 

หม่ืนแปดพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน-)  เพื่อด าเนินการตามโครงการทั้งหมด   
23  โครงการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
    (ไม่มี) 
 

ปิดประชุม  เวลา  16.30  น. 
 
                ลือชัย  จันทมาลา  ผู้จดบันทึก 
       (นายลือชัย  จันทมาลา) 
      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 
 
 
            วิชัย  บรรณสาร  ผู้ตรวจ 
       (นายวิชัย  บรรณสาร) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 


