
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ครั้งที่  1/2564  วันที่  11  มีนาคม  2564 

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.นายชวลิต  แก้วก่า  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 4.นายศานติ  วงษ์สอาด ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
 5.นางสาวพุทธรักษา จ านงค์จิตร์ ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
         รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

เปิดประชุม  เวลา  10.30  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  (2  ธันวาคม  2563) 
มติที่ประชุม   รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     3.1  ขออนุมัติจ่ายรายจ่ายงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย 
            ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดได้รับแจ้งจากผู้น าชุมชน   

หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4  และหมู่ที่ 7  ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัด 
สระแก้ว  ว่าเมื่อวันที่  10  มีนาคม  2564  เกิดฝนตกและลมกระโชกแรง  ใน 
เขตพ้ืนที่  หมู่ที่ 3,4,7  เป็นเหตุให้บ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหาย   
จ านวน  5  หลัง 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดสั่งการให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการส ารวจความเสียหายเพ่ือให้การช่วยเหลือ  ดังนี้ 
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      (1)  บ้านนายภานุวัฒน์  พลเจริญ  เลขที่ 393 หมู่ที่ 4   

ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
  -สังกะสี 6 ฟุต จ านวน 2 แผ่นๆละ 102 บาท เป็นเงิน 204 บาท 
  -สังกะสี 7 ฟุต จ านวน 2 แผ่นๆละ 119 บาท เป็นเงนิ 238  บาท 
  -ตะปูสังกะสี จ านวน 1 กล่องๆละ 20 บาท เป็นเงิน 20  บาท 
  (2)  บ้านนายจรัญ  ดาตอง  เลขท่ี  196  หมู่ที่  4  ต าบล 
ห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
  -กระเบื้องลอนคู่ 20x60 ซม.  จ านวน 1 แผ่นๆละ 35 บาท   
เป็นเงิน  35  บาท 
  -อิฐบล็อก 60 ก้อนๆละ 5.5 บาท เป็นเงิน 330 บาท 
  -ปูนตรานกอินทรีย์ 5 กระสอบๆละ 115 บาท เป็นเงิน 575 บาท 
  -ทราย 1 คิวๆละ 650 บาท เป็นเงิน  650 บาท 
  -เหล็ก 2 หุน จ านวน 2 เส้นๆละ 70 บาท เป็นเงิน 140 บาท 
  (3)  บ้านนางสาวนิภาพร  เสริมสุข  เลขที่  285 หมู่ที่ 4   
ต าบลห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
  -สังกะสี 9 ฟุต จ านวน 7 แผ่นๆละ 153 บาท เป็นเงิน 1,071 บาท 
  -ตะปูสังกะสี จ านวน 1 กล่องๆละ 20 บาท  
  -สังกะสี 8 ฟุต จ านวน 7 แผ่นๆละ 136 บาท เป็นเงิน 952 บาท 
  (4)  บ้านนายไพรัช  มัชปาน  เลขท่ี 160 หมู่ที่ 7  ต าบล 
ห้วยโจด  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 
  -กระเบื้องลอนคู่ หนา 6 มิล 50x20 ซม. จ านวน 40 แผ่นๆ 
ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท 
  -สกรูยิงหลังคา 3 ครึ่ง จ านวน 40 ตัว ลๆะ 3 บาท  เป็นเงิน 120  บาท 
  (5)  บ้านนางสาวบัวขาว  สีชัยวัน 
  -กระเบื้องหลังคาขนาด 5 มิล 50x120 ซม. จ านวน 126  
แผ่น ๆละ 55 บาท เป็นเงิน 6,930 บาท 
  -สกรูยิงหลังคาไม้ 3 ครึ่ง จ านวน 200 ตัวๆละ 3 บาท เป็น 
เงิน 600 บาท 
  -ไม้หน้าสาม ยาว 6 ศอก จ านวน 3 แผ่นๆละ 240 บาท เป็น 
เงิน 720 บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  14,005  บาท 
        จึงขออนุมัติการจ่ายรายจ่ายงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย   
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย  เป็นเงิน  14,005  บาท 

มติที่ประชุม   อนุมัติการจ่ายรายจ่ายงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เป็นเงิน  14,005  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 


