
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ครั้งที่  1/2561  วันที่  24  พฤษภาคม  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  10.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
     (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร  ครั้งที่  5/2560   
เม่ือวันที่  6  ธันวาคม  2560 

มติที่ประชุม    รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเพื่อพิจารณา 
     3.1  การใช้จ่ายเงินรายจ่ายงบกลางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 
นายวิชัย  บรรณสาร    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ได้รับแจ้งจากผู้น า 
นายก อบต.ห้วยโจด   ชุมชนภายในต าบลห้วยโจดว่าเมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2561  ได้ 

เกิดพายุฤดูร้อนพัดผ่าน  บริเวณต าบลห้วยโจดเป็นเหตุให้เกิดต้นไม้ล้ม 
ทับบ้านเรือนประชาชนภายในพ้ืนที่ต าบลห้วยโจด  ได้รับความ 
เสียหาย  จ านวน  3  หลัง  คือ 

(1)  หมู่ที่  4  บ้านบ่อนางชิง  บ้านที่เสียหายเป็นของ 
นายเฉลียว  พงษ์จีน 

(2)  หมู่ที่  7  บ้านเนินพัฒนา  บ้านที่เสียหายเป็นขอ’ 
นายเจริญ  ด้วงไร  และนางแสงจันทร์  เรยา 
 กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  ด าเนินการส ารวจ 
ความเสียหายและประมาณราคาวัสดุทีต่้องด าเนินการส ารวจซ่อมแซม  ดังนี้ 
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(1)  บ้านนายเฉลียว  พงษ์จีน  บ้านเลขที่  257  หมู่ที่  4   
ถูกต้นไม้ล้มทับบ้านได้รับความเสียหาย  ดังนี้ 

-สังกะสี  ยาว  12  ฟุต  จ านวน  14  แผ่นๆละ  252  บาท   
เป็นเงิน  3,528  บาท 

           -หลบสังกะสี  จ านวน  2  แผ่นๆละ  120  บาท  เป็นเงิน  240  บาท 
            -ไมแ้ปร  3 x 9  ศอก  จ านวน  7  ท่อนๆละ  405  บาท   

เป็นเงิน  2,835  บาท 
      -ไมแ้ปร  3 x 7  ศอก  จ านวน  1  ท่อนๆละ  315  บาท   
เป็นเงิน  315  บาท 

           -เสาปูน  5 x 6  ศอก  จ านวน  6  ต้นๆละ  400  บาท   
เป็นเงิน  2,400  บาท 

           -ตะปูตอกสังกะสี  จ านวน  2  กล่องๆละ  15  บาท   
เป็นเงิน  30  บาท 
       รวมเป็นเงิน  9,348  บาท 
 

(2) บ้านนายเจริญ  ด้วงไร  บ้านเลขท่ี  77  หมู่ที่  7   
ถูกต้นไม้ล้มทับบ้านพักอาศยัไดร้ับความเสียหาย  ดังนี้ 

-กระเบื้องลอนเล็กสีแดง  ขนาด  120 x 54  ซม.  จ านวน   
30  แผ่นๆละ  50  บาท  เป็นเงิน  3,500  บาท 

-ไม้แปร  3 x 7  ศอก  จ านวน  6  ท่อนๆละ  315  บาท   
เป็นเงิน  1,890  บาท 
      -ตะปูเกลียว  3  นิ้ว  จ านวน  40  ตัวๆ ละ  3  บาท  เป็นเงิน 120  บาท 
     รวมเป็นเงิน  3,510  บาท 
 

(3) บ้านนางแสงจันทร์  เรยา  บ้านเลขท่ี  125  หมู่ที่  7   
ถูกลมพายุพัดหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย  ดังนี้ 
        -สังกะสี  ยาว  8  ฟุต  จ านวน  6  แผ่นๆละ  128  บาท  
 เป็นเงิน  768  บาท 
        -หลบสังกะสี  จ านวน  1  แผ่นๆละ  60  บาท  เป็นเงิน  60  บาท 
        -ตะปูตอกสังกะสี  จ านวน  2  กล่องๆ ละ  15  บาท  เป็นเงิน  30  บาท   
        รวมเป็นเงิน  858  บาท 
 

นายวิชัย  บรรณสาร           งบประมาณที่ขออนุมัติจ่ายรายจ่ายงบกลาง  เพ่ือช่วยเหลือ         
นายก อบต.ห้วยโจด   ผู้ประสบวาตภัย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  12,756  บาท  (-หนึ่งหมื่นสอง 

พันเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน-) 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
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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 
 


