
รายงานการประชมุคณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 
ครัง้ที ่ 1/2560  วนัที ่ 11  พฤษภาคม  2560   

ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 
**************************************** 

 

ผูม้าประชมุ 
 1.นายวิชัย  บรรณสาร  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 2.นายลือชัย  จันทมาลา  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
 1.นายราเชน  ขันตรีจิตร์  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 2.นายศานติ  วงษ์สอาด  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
 3.นางสาวพุทธรักษา  จ านงจิตร์ ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   

  รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4.นายกุศล  คนฉลาด  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน   

  รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
เริ่มประชมุ  เวลา  10.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที ่1 เรื่องประธานแจง้ใหท้ราบ 
   -ไม่ม-ี 
 

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ (ครั้งที ่9/2559  เมื่อวนัที ่ 2  พฤศจกิายน  2559) 
มตทิีป่ระชมุ  รบัรองรายงานการประชมุคณะผูบ้รหิาร  ครัง้ที ่9/2559  เมือ่วนัที ่ 2  พฤศจกิายน  2559 
 

ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องพจิารณาเพื่อขออนุมตัิ 
นายวิชัย  บรรณสาร  เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  โดยให้หัวหน้าส านักปลัด  แจ้ง 
นายก อบต.ห้วยโจด รายละเอียดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ 
 

นายศานติ  วงษ์สอาด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ขององค์กรปกครอง 
หัวหน้าส านักปลัด ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2,ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2543  ข้อ 27   

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ 
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ 
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.โอนลดงบประมาณ  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน   
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6  บ้านน้อยสนามบิน  เส้นต่อยอดทางเข้าหมู่บ้าน   
งบประมาณอนุมัติ  287,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  287,000  บาท  โอนลด 
งบประมาณ  287,000  บาท  เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โอนเพิ่มงบประมาณ   
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท 
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รายจ่าย  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2   
บ้านหนองป่าหมาก  เส้นต่อยอดทางเข้าหมู่บ้าน  จ านวน  287,000  บาท 
 2.โอนลดงบประมาณ  แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  งบ 
ลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
โครงการขุดลอกคลองนางชิง  หมู่ที่ 4  บ้านบ่อนางชิง  งบประมาณอนุมัติ  201,000   
บาท  งบประมาณก่อนโอน  201,000  บาท  โอนลดงบประมาณ  201,000  บาท   
เพ่ือน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โอนเพิ่มแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบ 
ลงทุน  หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ง 
สาธารณูปโภค  โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  บ้านบ่อนางชิง   
เส้นต่อยอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ่อคลองตม  จ านวน  201,000  บาท   

มติที่ประชุม  เห็นควรน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 

ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องอืน่ๆ 
   เรื่องรายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น 
นายวชิยั  บรรณสาร  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้  หัวหน้าส านัก 
นายก อบต.หว้ยโจด ปลัด  แจ้งรายละเอียดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ 
 

นายศานต ิ วงษส์อาด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
หวัหนา้ส านกัปลัด ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 30 (5)   

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบ  ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอผลการ 
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายน  และตุลาคมของทุกปี  รายละเอียด 
ของผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2560 – 2562)   
ประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ   
ส่วนที่ 1  คือบทน า   
ส่วนที่ 2  คือการติดตามผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม  เห็นควรน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
ปดิการประชุม  เวลา  10.00  น. 
       ลงชื่อ    ลือชัย  จันทมาลา     ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นายลือชัย  จันทมาลา) 
            รองนายก อบต.ห้วยโจด 
 

       ลงชื่อ   วิชัย  บรรณสาร   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายวิชัย  บรรณสาร) 
             นายก อบต.ห้วยโจด



 
 
 

 
 

 
 

 


