
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ครั้งที่  18/2563  วันที่  2  ธันวาคม  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.นายศานติ  วงษ์สอาด ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
 3.นางสาวพุทธรักษา จ านงค์จิตร์ ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
         รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4.นายกศุล    คนฉลาด ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน   
         รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 5.นางสาวเพ็ญพักตร์   บุญณะอินทร์ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

เปิดประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายวิชัย  บรรณสาร   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  เสนอของบประมาณไปที่ 
นายก อบต.ห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  เพ่ือน ามาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก 

สาธารณภัย (อุทกภัย)  ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว  ลงวันที่  22  ตุลาคม  2563   
แต่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเนื่องจาก 
ไม่เข้าหลักเกณฑท์ี่ก าหนด  แต่เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดก าหนดจ่ายจากเงินรายจ่ายงบกลาง   
ประเภทเงินส ารองจ่าย 

มติที่ประชุม   ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  (6  พฤศจิกายน  2563) 
มติที่ประชุม   รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     3.1  ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณ 
นายวิชัย  บรรณสาร          ตามเรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มี 
นายก อบต.ห้วยโจด  ความจ าเป็นต้องใช้เงินจากรายจ่ายงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพื่อ 

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย  
(อุทกภัย)  แต่งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  ประกอบกับมีความจ าเป็นต้อง 
โอนเงินงบประมาณ  เพื่อสมทบเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน 
ท้องถิ่นท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564   
เนื่องจากระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงจากสมทบ 1%  เป็นสมทบ 2%  ของ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติที่ไม่รวมเงินอุดหนุน  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงิน 
งบประมาณ  ดังนี้ 

     โอนลดงบประมาณ 
     (1)  โอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน 

คลัง  หมวดรายจ่าย  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่าย  เงินเดือน 
พนักงาน  งบประมาณที่ตั้งไว้  1,352,700  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อน 
โอน  1,218,710  บาท  โอนลดงบประมาณ   400,000  บาท  งบประมาณ 
คงเหลือหลังโอน  818,710  บาท 
 (2)  โอนลดงบประมาณ  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา  หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภทรายจ่ายเงินเดือน   
(พนักงาน)  งบประมาณที่ตั้งไว้  679,140  บาท  งบประมาณคงเหลือก่อน 
โอน  642,000  บาท  โอนลดงบประมาณ  400,000  บาท  งบประมาณ 
คงเหลือหลังโอน  242,100  บาท 
 รวมโอนลดงบประมาณทั้งสิ้น  800,000  บาท 
 โอนเพิ่มงบประมาณ 
 (1)  โอนเพิ่มงบประมาณ  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวด 
รายจ่ายงบกลาง  ประเภทรายจ่าย  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  งบประมาณที่ตั้งไว้  230,000  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  230,000  บาท  โอนเพิ่มงบประมาณ   
230,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  460,000  บาท 
 (2)  โอนเพิ่มงบประมาณ  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวด 
รายจ่ายงบกลาง  ประเภทรายจ่ายส ารองจ่าย  งบประมาณที่ตั้งไว้  400,000  บาท   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  400,000  บาท  โอนเพิ่มงบประมาณ   
570,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน  970,000  บาท   
 รวมโอนเพ่ิมงบประมาณทั้งสิ้น  800,000  บาท 
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      ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 
  ข้อ 19  งบประมาณรายจ่ายจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่าย   
เพ่ือกรณีท่ีจ าเป็นได้ตามความเหมาะสมส าหรับการอนุมัติให้ใช้เงินส ารองจ่ายให้ 
เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  ข้อ 26  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆให้เป็นอ านาจ 
อนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

มติที่ประชุม   อนุมัติการโอนเงินงบประมาณ  เป็นเงิน  800,000  บาท 
  

     3.2  ขออนุมัติการจ่ายรายจ่ายงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย 
            ตามท่ีได้เกิดเหตุสาธารณภัย  ภายในพ้ืนที่ต าบลห้วยโจด  นายก 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดได้สั่งการให้กองช่างด าเนินการส ารวจและ 
ประมาณราคา  เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยปฏิบัติตามประกาศกองอ านวยการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  เขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย 
ในพ้ืนที่อ าเภอวัฒนานคร  (อุทกภัย)  ลงวันที่  22  ตุลาคม  2563  โดยมี 
รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้ 

      1.  หมู่ที่ 1  โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1   
จ านวน  10  สายทาง  เป็นเงิน  142,000  บาท 

      2.  หมู่ที่ 2  โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2   
จ านวน  5  สายทาง  เป็นเงิน  98,000  บาท 

      3.  หมู่ที่ 3  โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 
จ านวน  4  สายทาง  เป็นเงิน  95,000  บาท 

      4.  หมู่ที่ 4  โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4   
จ านวน  8  สายทาง  เป็นเงิน  99,000  บาท 

      5.  หมู่ที่ 5  โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5   
จ านวน  8  สายทาง  เป็นเงิน  99,000  บาท 

      6.  หมู่ที่ 6  โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6   
จ านวน  6  สายทาง  เป็นเงิน  96,000  บาท 

      7.  หมู่ที่ 7  โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7   
จ านวน  4  สายทาง  เป็นเงิน  120,000  บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  749,000  บาท 
  จึงขออนุมัติการจ่ายรายจ่ายงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  749,000  บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติการจ่ายรายจ่ายงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เป็นเงิน  749,000  บาท 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
    ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
                       ผู้จดบันทึก 
       ณัฏฐพัชร์  ปานสิงห์ 
              (นางสาวณัฏฐพัชร์  ปานสิงห์) 
        เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 
 
               ผู้ตรวจ 
          วิชัย  บรรณสาร 
              (นายวิชัย  บรรณสาร) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 


