
รายงานการประชมุคณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารสว่นต าบลหว้ยโจด 
ครัง้ที ่ 3/2560  วนัที ่ 1  สงิหาคม  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.นางสุรีย์พร  บุญสร้าง  ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด 
 3.นายศานติ  วงษ์สอาด  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
 4.นางสาวพุทธรักษา  จ านงจิตร์ ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   

  รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 5.นายกุศล  คนฉลาด  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน   

  รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
เริ่มประชมุ  เวลา  14.00 น. 
 

ระเบยีบวาระที ่1 เรื่องประธานแจง้ใหท้ราบ 
   -ไม่ม-ี 
 

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ (ครั้งที ่2/2560  เมื่อวนัที ่ 30  พฤษภาคม  2560) 
มตทิีป่ระชมุ  รบัรองรายงานการประชมุคณะผูบ้รหิาร  ครัง้ที ่2/2560  เมือ่วนัที ่ 30  พฤษภาคม  2560 
 

ระเบยีบวาระที ่3 เรื่องพจิารณาเพื่อขออนุมตัิ 
    3.1  การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย 
นายวิชัย  บรรณสาร  เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  โอนครั้งที่  3  โดยให้หัวหน้าส านักปลัด   
นายก อบต.ห้วยโจด แจ้งรายละเอียดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ 
 

นายศานติ  วงษ์สอาด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ขององค์กรปกครอง 
หัวหน้าส านักปลัด ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2,ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2543  ข้อ 26   

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น   
เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอจึงขออนุมัติโอนงบประมาณโดย   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.โอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบ 
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  งบประมาณอนุมัติ   
300,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  230,000  บาท  โอนลดงบประมาณ   
จ านวน  140,000  บาท    เพ่ือน าไปโอนเพิ่มงบประมาณ  ดังนี้ 
    โอนเพิ่มงบประมาณ  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบ 
ด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่ายวัสดุส านักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ 
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ส านักงาน  งบประมาณอนุมัติ  80,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  จ านวน   
20,810  บาท  โอนเพิ่มงบประมาณ  จ านวน  40,000  บาท  งบประมาณหลังโอน   
จ านวน  60,810  บาท   
    โอนเพิ่มงบประมาณ  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบ 
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อ 
จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  งบประมาณอนุมัติ  จ านวน  100,000  บาท   
งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  5,697  บาท  โอนเพ่ิมงบประมาณ  จ านวน  100,000  บาท   
งบประมาณหลังโอน  จ านวน  105,697  บาท 
 2.โอนลดงบประมาณ  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  หมวดรายจ่าย 
งบกลาง  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนแบบ 
ขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ  งบประมาณอนุมัติ  5,580,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน   
จ านวน  1,123,000  บาท  โอนลดงบประมาณ  10,000  บาท  งบประมาณหลังโอน   
จ านวน  1,113,000  บาท  เพ่ือน าไปโอนเพิ่มงบประมาณ  ดังนี้ 
 โอนเพ่ิมงบประมาณ  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  หมวดรายจ่าย 
งบกลาง  ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ  งบประมาณ 
อนุมัติ    12,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  229,200  บาท  โอนเพิ่ม 
งบประมาณ  10,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  จ านวน  239,200  บาท   
 3.โอนลดงบประมาณ  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบ 
ด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท า 
การองค์การบริหารส่วนต าบล  งบประมาณอนุมัติ  300,000  บาท  งบประมาณก่อน 
โอน  จ านวน  184,005.44  บาท  โอนลดงบประมาณ  จ านวน  20,000  บาท   
งบประมาณหลังโอน  จ านวน 164,005.44  บาท   เพ่ือน าไปโอนเพ่ิมงบประมาณ  ดังนี้ 
 โอนเพ่ิมงบประมาณ  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ 
ประถมศึกษา  งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า  เพื่อจ่ายเป็น 
เงินค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง  3  ศูนย์  งบประมาณอนุมัติ  80,000  บาท   
งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  15,570.26  บาท  โอนเพิ่มงบประมาณ  จ านวน   
20,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  จ านวน  35,570.26  บาท 
 4.โอนลดงบประมาณ  แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  งบ 
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการบ ารุงรักษาต้นไม้  ตามโครงการปลูกป่า   
งบประมาณอนุมัติ  15,000  บาท  งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  15,000  บาท   
โอนลดงบประมาณ  จ านวน  10,000  บาท  งบประมาณหลังโอน  จ านวน  5,000  บาท   
เพ่ือน าไปโอนเพ่ิมงบประมาณ  ดังนี้ 
 โอนเพ่ิมงบประมาณ  แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้  งบ 
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการปลูกป่า  งบประมาณอนุมัติ  20,000  บาท   
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งบประมาณก่อนโอน  จ านวน  14,025  บาท  โอนเพ่ิมงบประมาณ  จ านวน  10,000  บาท   
งบประมาณหลังโอน  จ านวน  24,025  บาท   

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
    3.2  การจดัท าขอ้บญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
นายวิชัย  บรรณสาร  การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
นายก อบต.ห้วยโจด ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    รายได้จัดเก็บเอง 
    -หมวดภาษีอากร  รายรับจริง ปี 2559 4,249,144.69  บาท 
       ประมาณการปี 2560 4,192,000.00  บาท 
       ประมาณการปี 2561 4,007,000.00  บาท 
    -หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 
       รายรับจริง ปี 2559 561,064.50  บาท 
       ประมาณการปี 2560 457,000.00  บาท 
       ประมาณการปี 2561 301,000.00  บาท 
    -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
       รายรับจริง ปี 2559 265,300.14  บาท 
       ประมาณการปี 2560 300,000.00  บาท 
       ประมาณการปี 2561 280,000.00  บาท 

-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
       รายรับจริง ปี 2559 1,316,463.00  บาท 
       ประมาณการปี 2560 1,000,000.00  บาท 
       ประมาณการปี 2561 1,200,000.00  บาท 

-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
       รายรับจริง ปี 2559 47,567.30  บาท 
       ประมาณการปี 2560 55,000.00  บาท 
       ประมาณการปี 2561 36,000.00  บาท 

-หมวดรายได้จากทุน 
       รายรับจริง ปี 2559 -  บาท 
       ประมาณการปี 2560 -  บาท 
       ประมาณการปี 2561 -  บาท 
    รวมรายได้ท่ีจัดเก็บเอง 

รายรับจริง ปี 2559 6,439,539.63  บาท 
       ประมาณการปี 2560 6,004,000.00  บาท 
       ประมาณการปี 2561 5,824,000.00  บาท 
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    รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    -หมวดภาษจีัดสรร รายรับจริง ปี 2559 16,159,988.73  บาท 
       ประมาณการปี 2560 13,996,000.00  บาท 
       ประมาณการปี 2561 15,176,000.00  บาท 
    รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายรับจริง ปี 2559 16,159,988.73  บาท 
       ประมาณการปี 2560 13,996,000.00  บาท 
       ประมาณการปี 2561 15,176,000.00  บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายรับจริง ปี 2559 7,095,192.00  บาท 
       ประมาณการปี 2560 16,000,000.00  บาท 
       ประมาณการปี 2561 16,000,000.00  บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       รายรับจริง ปี 2559 7,095,192.00  บาท 
       ประมาณการปี 2560 16,000,000.00  บาท 
       ประมาณการปี 2561 16,000,000.00  บาท 
 

    รวมรายรับจริง ปี 2559  29,694,720.56  บาท 
    ประมาณการปี 2560  36,000,000.00  บาท 
    ประมาณการปี 2561  37,000,000.00  บาท 
    -ค าแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
    รายจ่าย  จ่ายจากงบประมาณ 
    -งบกลาง  รายจ่ายจริง ปี 2559 644,653.40  บาท 
       ประมาณการปี 2560 8,091,367.00  บาท 
       ประมาณการปี 2561 8,094,227.00  บาท 

-งบบุคลากร  รายจ่ายจริง ปี 2559 6,911,146.00  บาท 
       ประมาณการปี 2560 10,803,000.00  บาท 
       ประมาณการปี 2561 11,177,640.00  บาท 

-งบด าเนินงาน  รายจ่ายจริง ปี 2559 5,397,139.57  บาท 
       ประมาณการปี 2560 8,933,403.00  บาท 
       ประมาณการปี 2561 9,280,733.00  บาท 

-งบลงทุน  รายจ่ายจริง ปี 2559 5,408,550.00  บาท 
       ประมาณการปี 2560 5,314,700.00  บาท 
       ประมาณการปี 2561 5,904,900.00  บาท 

-งบรายจ่ายอื่น  รายจ่ายจริง ปี 2559 25,000.00  บาท 
       ประมาณการปี 2560 25,000.00  บาท 
       ประมาณการปี 2561 25,000.00  บาท 
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-งบเงินอุดหนุน  รายจ่ายจริง ปี 2559 2,550,500.00  บาท 
       ประมาณการปี 2560 2,832,500.00  บาท 
       ประมาณการปี 2561 2,517,500.00  บาท 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 
   รายจ่ายจริง ปี 2559 20,936,988.97  บาท 

       ประมาณการปี 2560 36,000,000.00  บาท 
       ประมาณการปี 2561 37,000,000.00  บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจดต่อไป 
 

    3.3  ขออนุมัติจ่ายเงินงบกลางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน   
นายวิชัย  บรรณสาร  การจ่ายเงินงบกลางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นท่ีต าบล 
นายก อบต.ห้วยโจด ห้วยโจด  จ านวน  2  โครงการ  ดังต่อไปนี้   
    1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ า  หมู่ที่ 1  ต าบลห้วยโจด  อ าเภอ 

วัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ขุดวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 80 ซม.   
จ านวน  10  ท่อน  รวมราคาค่าก่อสร้าง  เป็นเงิน  24,300  บาท  เนื่องจากประชาชน  
หมู่ที่ 1  บ้านห้วยโจดได้รับความเดือดร้อนในการขนย้ายสินค้าทางการเกษตรและการ 
สัญจรไปมา  จึงขออนุมัติจ่ายเงินงบกลาง  จ านวน  24,300  บาท 
 2.โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น  บ้านบ่อนางชิง  หมู่ที่ 4  ต าบลห้วยโจด  อ าเภอ 
วัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  รวมราคาค่าก่อสร้าง  เป็นเงิน  34,100  บาท  เนื่องจาก 
ประมาณเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมาฝนตกหนักปริมาณน้ ามีจ านวนมากท าให้ฝายน้ าล้น   
หมู่ที่ 4  บ้านบ่อนางชิงช ารุดเสียหาย  ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้  จึงขออนุมัติจ่ายเงินงบ 
กลาง  จ านวน  34,100  บาท 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ    
 

ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องอืน่ๆ 
   นายก อบต.สัง่การใหก้องชา่งเร่งแกไ้ขปญัหาเพือ่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
ปดิการประชุม  เวลา  16.30  น. 
       ลงชื่อ    ลือชัย  จันทมาลา     ผู้จดบันทึกการประชุม 
              (นายลือชัย  จันทมาลา) 
            รองนายก อบต.ห้วยโจด 
 

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



 
 
 

 
 

 
 

 


