
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   

คร้ังที่   ๑๗/๒๕๖๐ 

เมื่อวันท่ี  ๓  เดือน  พฤศจกิายน   พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยบง 

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพินจิ             ยอดท่าหว้า รองนายก อบต.   

๓ นายพิชิต             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ์          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๑๐.๓๐   น. 

เมื่อได้เวลาประชุม นายอนุพงษ์    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได้

เชญิคณะผูบ้ริหารเข้าที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ได้ด าเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

 เมื่อวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา   

 ๓.๑   เรื่องขออนุมัติใช้เงินงบกลาง จ านวนเงิน   ๒๘,๕๐๐.- บาท 

นายก อบต. สืบเนื่องจากได้รับหนังสือแจง้จากผู้น าหมูบ่้าน 

๑. บ้านหว้ยหว้า  หมู่ที่ ๑  เรื่องขอความอนุเคราะหซ์่อมแซมถนนลูกรัง

ช ารุดเนื่องจากถูกน้ ากัดเซาะท าให้ถนนขาดชว่งที่นานางบุบผา  คลาด

สนิท ถึงช่วงที่นานายเสงี่ยม  คลองผล 

๒. บ้านมว่งเงาะ  หมู่ที่ ๔  เรื่องขอความอนุเคราะหซ์่อมแซมถนนลูกรัง 

เนื่องจากถูกน้ ากัดเซาะท าใหถ้นนขาด ถนนสายม่วงเงาะไปฝายหินทิ้ง 

และถนนสายม่วงเงาะไปซับพระไวย์ 

๓. บ้านห้วยหว้าเหนอื  หมู่ที่ ๑๒  เรื่องขอความอนุเคราะหซ์่อมแซม

ถนนลูกรังช ารุด เนื่องจากถูกน้ ากัดเซาะท าให้ถนนช ารุดเพราะไม่มที่อ

ระบายน้ าจงึท าให้เกิดน้ าท่วมขังและกัดเซาะถนนจนเกิดความเสียหาย 

 



-๒- 

 

 จงึได้แจ้งใหก้องช่างด าเนินการส ารวจ ประกอบกับบันทึก

ข้อความของกองช่างเรื่อง รายงานผลการตรวจสอบถนนลูกช ารุด  และ

ได้ประมาณราคาใช้จ่าย  เป็นเงินงบประมาณ  ๒๓,๐๐๐.-  บาท โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 ๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหว้ยหว้า  หมู่ที่ ๑     

สายช่วงทีน่านางบุบผา  คลาดสนิท ถึงช่วงที่นานายเสงี่ยม  คลองผล 

โดยการซ่อมแซมถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง  ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร  

ลงดินถมสูงเฉลี่ย ๑.๐๐  เมตร  พร้อมลงลูกรังหนา  ๐.๑๐  เมตร 

พร้อมปรับเกรดลูกรังใหเ้รียบร้อย   วางท่อระบายน้ า คสล.ศก.๐.๔๐  

เมตร  จ านวน  ๘ ท่อน   พร้อมยาแนวประสานท่อใหเ้รียบร้อย 

งบประมาณจ านวนเงิน ๑๐,๒๐๐.-  บาท 

 ๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านมว่งเงาะ   หมู่ที่ ๔     

ถนนสายม่วงเงาะไปฝายหินทิง้ และถนนสายมว่งเงาะไปซับพระไวย์ 

- สายที่ ๑ ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง  ๖.๐๐ เมตร ยาว  ๔.๐๐ 

เมตร  ลงดนิถมสูงเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร  พร้อมลงลูกรังหนา  ๐.๑๐  

เมตร พรอ้มปรับเกรดลูกรังให้เรียบร้อย   วางท่อระบายน้ า คสล.

ศก. ๐.๔๐  เมตร  จ านวน  ๖  ท่อน   พร้อมยาแนวประสานท่อให้

เรียบร้อย 

- สายที่ ๒ ซ่อมแซมถนนลูกรัง วางท่อระบายน้ า คสล.ศก.๐.๔๐  

เมตร  จ านวน  ๒  ท่อน   พร้อมยาแนวประสานท่อใหเ้รียบร้อย  

ลงดินถมหลังท่อ  พร้อมลงลูกรังหนา  ๐.๑๐  เมตร  พร้อมปรับ

เกรดลูกรังให้เรยีบร้อย    

งบประมาณจ านวนเงิน  ๗,๓๐๐.-  บาท 

 ๓. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กลอดถนน   

 บ้านหว้ยหว้าเหนอื  หมู่ที่ ๑๒  สายชว่งที่นานางทองมว้น   หริัญเทศ  

ถึงช่วงที่นานายเรืองศักดิ์  ทองประภา   โดยวางท่อระบายน้ า คสล.ศก. 

๐.๔๐  เมตร   จ านวน  ๗  ท่อน  ยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย  

พร้อมถมกลับปรับเกรดใหเ้รียบร้อย 

งบประมาณจ านวนเงิน   ๕,๕๐๐.-  บาท 

 

 



-๓- 

 

จงึอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑   แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒ 

และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ  ๑๙    งบประมาณรายจ่ายจะก าหนดให้มี

เงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีที่จ าเป็นได้ตามความเหมาะสม ส าหรับการ

อนุมัตใิห้ใชเ้งินส ารองจ่าย  ให้เป็นอ านาจของคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น   

จงึขออนุมัตทิี่ประชุมใชเ้งินงบกลาง  จ านวนเงนิ  ๒๓,๐๐๐.- บาท  

(สองหมื่นแปดพันหา้ร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม   อนุมัตติามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

เลิกประชุม   เวลา    ๑๑.๐๐   น. 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ์     สากุล) 

            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   

คร้ังที่   ๑๖/๒๕๖๐ 

เมื่อวันท่ี  ๒๙  เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยบง 

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพินจิ             ยอดท่าหว้า รองนายก อบต.   

๓ นายพิชิต             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ์          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางเพ็ญศรี       รติเมธากุล ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอ้ านวยการกองคลัง   

๓ นายศักดา       พระลับรักษา ผูอ้ านวยการกองช่าง   

๔ นางสาวเพชรมณี  นารีรักษ์ หัวหนา้ส านักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๐๙.๐๐   น. 

เมื่อได้เวลาประชุม นายอนุพงษ์    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได้

เชญิคณะผูบ้ริหารเข้าที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ได้ด าเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา   

นายก อบต. ๓.๑ ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณ  จ านวนเงนิ  ๓๒๗,๒๕๙.๔๙  บาท   

 รายละเอียดดังนี้ 

 กองช่าง 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง ได้จัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  แผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟ้าถนน   งบเงินอุดหนุน   ประเภท อุดหนุนเอกชน   รายการ  



-๒- 

 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณตั้งไว้   

๕๑๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว  -บาท  คงเหลอื   ๕๑๐,๐๐๐.- บาท   

นั้น   

สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  ได้รับหนังสือแจ้ง

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

ชัยภูมิ  ดังนี้ 

๑. หนังสอืที่ มท ๕๓๐๘.๓๒/ชย./บค.๒๔๒๖๒  ลงวันที่  ๒๘  กันยายน  

๒๕๖๐  เรื่องแจ้งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหนา่ยไฟฟ้า

แรงต่ าให้กับหมูบ่้านหนองหิน   เป็นเงนิ  ๗๓๗,๒๙๔.๒๐   บาท 

๒. หนังสือที่ มท ๕๓๐๘.๓๒/ชย./บค.๒๔๒๖๓  ลงวันที่  ๒๘  กันยายน  

๒๕๖๐ เรื่องแจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจ าหนา่ยแรงต่ าบ้าน

น้อย หมู่ที่ ๑๐ ต.หว้ยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  เป็นเงิน ๓๖,๙๖๕.๒๙  บาท 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิน้  ๗๗๔,๒๕๙.๔๙   บาท    

ซึ่งท าให้งบประมาณที่ตัง้ไว้ไม่พอจ่าย  

กองชา่งจึงมีความประสงค์ที่จะขอโอนเงนิงบประมาณมาจากแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวนเงิน   ๒๖๔,๒๕๙.๔๙   

บาท    ไปตั้งจา่ยเพิ่ม 

ส านักงานปลัด อบต. 

ขอโอนเงินงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน

คลัง  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง

บริการ   จ านวนเงิน   ๖๓,๐๐๐.-  บาท    ไปตั้งจ่ายเพิ่มในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้คาดว่าจะไม่พอจ่าย

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้รับหนังสือแจ้งจากอ าเภอ

เมืองชัยภูมิ  ที่  ชย ๐๐๒๓.๖/๓๑๑   ลงวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๐   

เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับ

ผดิทางละเมิด  จ านวนเงิน  ๖๓,๐๐๐.-  บาท    

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓)  

 



-๓- 

 

พ.ศ. ๒๕๔๓   ข้อ  ๒๖   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ  ให้เป็น

อ านาจอนุมัติของคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น   จงึน าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม   อนุมัตติามที่เสนอ    

๓.๒  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

นายก อบต.  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้ตัง้ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐    แผนงานเคหะและชุมชน  งาน

ไฟฟ้าถนน   งบเงินอุดหนุน   ประเภท อุดหนุนเอกชน   รายการ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ  นั้น 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  ได้รับหนังสือแจง้

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด

ชัยภูมิ  ดังนี้ 

๑. หนังสอืที่ มท ๕๓๐๘.๓๒/ชย./บค.๒๔๒๖๒  ลงวันที่  ๒๘  กันยายน  

๒๕๖๐  เรื่องแจ้งค่าใช้จา่ยในการ 

ก่อสร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าให้กับหมูบ่้านหนองหิน   

เป็นเงิน  ๗๓๗,๒๙๔.๒๐   บาท 

๒. หนังสือที่ มท ๕๓๐๘.๓๒/ชย./บค.๒๔๒๖๓  ลงวันที่  ๒๘  กันยายน  

๒๕๖๐  เรื่องแจ้งค่าใช้จา่ยในการขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ า  บ้าน

น้อย  หมูท่ี่  ๑๐  ต.หว้ยบง อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ   เป็นเงิน  ๓๖,๙๖๕.๒๙   

บาท 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิน้  ๗๗๔,๒๕๙.๔๙  บาท  

จงึท าให้รายละเอียดในค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยต้องเปลี่ยนแปลงไป 

จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  หนา้ ๑๖/๑๙ แผนงานเคหะและชุมชน งาน

ไฟฟ้าถนน  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนเอกชน    ดังนี้ 

ข้อความเดิม 

    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ   

๑.เพื่อจา่ยเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   บ้านหนองหิน  หมูท่ี่  ๗   

สายบ้านนายจันดา  วงษ์โนนงิว้ –บ้านนายสมนึก    ชูสกุล   ระยะทาง  

๕๐๐   เมตร จ านวนเงิน   ๔๕๐,๐๐๐   บาท 

 

 



-๔- 

 

๒.เพื่อจา่ยเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า   บ้านน้อย  หมู่ที่  ๑๐   สาย

บ้านนายบัวสี  พูนท่าหว้า-โรงเรียนบ้านหว้ยหว้า  ระยะทาง  ๑๘๐   

เมตร จ านวนเงิน   ๖๐,๐๐๐   บาท 

    ข้อความใหม่ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ   

๑.เพื่อจา่ยเป็นค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า   บ้านหนองหิน   

หมูท่ี่  ๗   สายบ้านนายจันดา  วงษ์โนนงิว้ –บ้านนายสมนกึ    ชูสกุล   

ระยะทาง  ๔๘๐   เมตร จ านวนเงิน   ๗๓๗,๒๙๔.๒๐   บาท 

๒.เพื่อจา่ยเป็นค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายแรงต่ า บ้านน้อย  หมูท่ี่  ๑๐ 

สายบ้านนายบัวสี  พูนท่าหว้า-โรงเรียนบ้านหว้ยหว้า  ระยะทาง  ๑๖๐   

เมตร จ านวนเงิน   ๓๖,๙๖๕.๒๙   บาท 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร  

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๓   ข้อ  ๒๘   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณ

รายรับหรอืงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น   จงึน าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

มติที่ประชุม   อนุมัตติามที่เสนอ    

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

เลิกประชุม   เวลา   ๐๙.๓๐   น. 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ์     สากุล) 

            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 

คร้ังที่   ๑๕/๒๕๖๐ 

เมื่อวันท่ี  ๒๗  เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยบง 

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพินจิ             ยอดท่าหว้า รองนายก อบต.   

๓ นายพิชิต             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ์          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางเพ็ญศรี       รติเมธากุล ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอ้ านวยการกองคลัง   

๓ นายศักดา       พระลับรักษา ผูอ้ านวยการกองช่าง   

๔ นางนธมน         โหมดนอก ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   

๕ นางสาวเพลินพิศ   หนิคล้าย ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม   

๖ นางสาวเพชรมณี  นารีรักษ์ หัวหนา้ส านักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๑๐.๐๐   น. 

เมื่อได้เวลาประชุม นายอนุพงษ์    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได้

เชญิคณะผูบ้ริหารเข้าที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ได้ด าเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา   

นายก อบต. ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณ   จ านวนเงนิ   ๒๒๓,๒๒๐.-   บาท   

 รายละเอียดดังนี้ 

 ส านักงานปลัด อบต.



 

 

 ๑.โอนเงนิงบประมาณจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

งบด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งบริการ    

จ านวนเงิน   ๕๘,๔๘๐.-  บาท    ไปตั้งจา่ยเพิ่มในแผนงานการศกึษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบด าเนินงาน หมวด

ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เนื่องจากคาดว่างประมาณที่ตัง้ไว้ไม่พอ

จา่ย ตามบันทึกข้อความของส านักงานปลัด อบต. เรื่อง ขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณ 

 ๒.โอนเงนิงบประมาณจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

งบบุคลากร  หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงนิเดือนพนักงาน    

จ านวนเงิน   ๑๙,๖๒๐.-  บาท    ไปตั้งจา่ยเพิ่ม ในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น เนื่องจากคาดว่างประมาณที่ตัง้ไว้ไม่พอจ่าย ตามบันทึก

ข้อความของส านักงานปลัด อบต. เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณ 

 กองคลัง 

    ๑.โอนเงนิงบประมาณ 

จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน หมวด

ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเชา่บ้าน     จ านวนเงิน   ๔,๐๐๐.-  บาท ไปตั้ง

จา่ยเพิ่มในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน 

หมวดค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     เนื่องจาก

งบประมาณที่ตัง้ไว้ไม่พอจ่าย ตามบันทึกข้อความของกองคลัง เรื่อง ขอ

อนุมัตโิอนเงนิงบประมาณ  

    ๒.โอนเงนิงบประมาณ 

(๑) จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน 

หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ    จ านวนเงิน   ๒๖,๐๐๐.-  บาท  

(๒) จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน 

หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าเชา่บ้าน     จ านวนเงิน   ๖,๐๐๐.-  บาท  

 

-๓- 



 

(๓) จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  

หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดอืนพนักงาน      

จ านวนเงิน   ๑๐,๒๐๐.-  บาท  

(๔) จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     

จ านวนเงิน   ๘,๒๘๐.-  บาท  

(๕) จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร  

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง     

จ านวนเงิน   ๑๐,๑๘๐.-  บาท  

(๖) จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน  

หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     

จ านวนเงิน   ๒,๐๖๐.-  บาท  

 รวมจ านวนเงนิ    ๖๒,๗๒๐.-   บาท  ไปตั้งจา่ยเพิ่มใน แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน  หมวด

ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากคาดว่างประมาณที่ตัง้ไว้ไม่พอ

จา่ย ตามบันทึกข้อความของกองคลัง เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงิน

งบประมาณ 

 กองช่าง 

โอนเงนิงบประมาณ   

(๑) จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินเดือน

พนักงาน   จ านวนเงนิ   ๓,๓๐๐.-   บาท  

(๒) จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท  ค่าจา้ง

ลูกจา้งประจ า    จ านวนเงิน   ๔,๗๖๕.-   บาท  

(๓) จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท  เงินเพิ่ม

ต่างๆของลูกจา้งประจ า    จ านวนเงิน   ๑๔,๐๘๕.-   บาท  

 

 

-๔- 



 

(๔) จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวนเงิน   ๕,๘๖๑.-   บาท  

(๕) จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  ประเภท  เงินเพิ่ม

ต่างๆชองพนักงานจ้าง   จ านวนเงิน   ๘,๑๖๕.-   บาท  

(๖) จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  งบด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ    จ านวนเงิน   ๑๔,๒๘๔.-   บาท  

 รวมจ านวนเงนิ   ๕๐,๔๖๐.-   บาท  ไปตั้งจ่ายเพิ่มในแผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน  หมวด

ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากคาดว่างประมาณที่ตัง้ไว้ไม่พอ

จา่ย ตามบันทึกข้อความของกองช่าง เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงิน

งบประมาณ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โอนเงนิงบประมาณจากแผนงานสาธารณสุข    งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย   ประเภท รายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวนเงิน   ๑๕,๙๔๐.-  บาท ไปตั้งจา่ยเพิ่ม 

 ในแผนงานสาธารณสุข    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบ

ด าเนนิงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากคาดว่าง

ประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย ตามบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณ 

กองสวัสดิการสังคม 

 โอนเงนิงบประมาณ   จากแผนงานสังคมสงเคราะห์   งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ งบด าเนนิงาน  หมวดค่าใช้สอย   ประเภท  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวนเงิน  ๑๒,๐๐๐.-  บาท  ไปตั้ง

จา่ยเพิ่มในแผนงานสังคมสงเคราะห์   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห ์ งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

-๕- 



 

 เนื่องจากคาดว่างประมาณที่ตัง้ไว้ไม่พอจ่าย ตามบันทึกข้อความของ

กองสวัสดิการสังคม เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณ 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓   ข้อ  ๒๖   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ  ให้เป็น

อ านาจอนุมัติของคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น   จงึน าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม   อนุมัตติามที่เสนอ    

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

เลิกประชุม   เวลา    ๑๐.๓๕   น. 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ์     สากุล) 

            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   

คร้ังที่   ๑๔/๒๕๖๐ 

เมื่อวันท่ี  ๕  เดือน  กันยายน    พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยบง 

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพินจิ             ยอดท่าหว้า รองนายก อบต.   

๓ นายพิชิต             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ์          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางเพ็ญศรี       รตเิมธากุล ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอ้ านวยการกองคลัง   

๓ นายศักดา         พระลับรักษา ผูอ้ านวยการกองช่าง   

๔ นางสาวเพชรมณี  นารีรักษ์ หัวหนา้ส านักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๑๔.๓๐   น. 

เมื่อได้เวลาประชุม นายอนุพงษ์    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได้

เชญิคณะผูบ้ริหารเข้าที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ได้ด าเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา   

นายก อบต. ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณ   จ านวนเงนิ   ๕,๐๐๐.-   บาท   

ในกองช่าง   จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซึ่งบริการ   จ านวนเงิน   ๕,๐๐๐.-  บาท    ไปตั้งจ่ายเพิ่มใน

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบ

ด าเนนิงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 



-๒- 

 

 

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   รายการ ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ   เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่ายตามบันทึก

ข้อความของกองช่าง เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณ 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓   ข้อ  ๒๖   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ  ให้เป็น

อ านาจอนุมัติของคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น   จงึน าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม   อนุมัตติามที่เสนอ    

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

เลิกประชุม   เวลา    ๑๔.๕๕  น. 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ์     สากุล) 

            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 





รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   

คร้ังที่   ๑๓/๒๕๖๐ 

เมื่อวันท่ี  ๒๙  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยบง 

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพินจิ             ยอดท่าหว้า รองนายก อบต.   

๓ นายพิชิต             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ์          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางเพ็ญศรี       รตเิมธากุล ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอ้ านวยการกองคลัง   

๓ นางสาวเพชรมณี  นารีรักษ์ หัวหนา้ส านักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๑๑.๐๐   น. 

เมื่อได้เวลาประชุม นายอนุพงษ์    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได้

เชญิคณะผูบ้ริหารเข้าที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ได้ด าเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา   

นายก อบต. ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณ   จ านวนเงนิ   ๒๐,๐๐๐.-   บาท   

ในส านักงานปลัด อบต.  จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    

จ านวนเงิน   ๒๐,๐๐๐.-  บาท    ไปตั้งจ่ายเพิ่มในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุ

ส านักงาน  เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย  ตามบันทึกข้อความ

ของส านักงานปลัด อบต. เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณ 



-๒- 

 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓   ข้อ  ๒๖   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ  ให้เป็น

อ านาจอนุมัติของคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น   จงึน าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม   อนุมัตติามที่เสนอ    

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

เลิกประชุม   เวลา    ๑๑.๒๐  น. 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ์     สากุล) 

            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   

คร้ังที่   ๑๒/๒๕๖๐  

เมื่อวันท่ี  ๑๐  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐   

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยบง 

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต. พชรพล   วรพล  

๒ นายพินจิ             ยอดท่าหว้า รองนายก อบต. พินจิ      ยอดท่าหว้า  

๓ นายพิชิต             คงนาวัง รองนายก อบต. พิชิต       คงนาวัง  

๔ นายอนุพงษ์          สากุล เลขานุการนายก อบต. อนุพงษ์     สากุล  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางเพ็ญศรี       รติเมธากุล ปลัด อบต. เพ็ญศร ี     รตเิมธากุล  

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอ้ านวยการกองคลัง รตนพร      ธงภักดิ์  

๓ นายศักดา       พระลับรักษา ผูอ้ านวยการกองช่าง ศักดา       พระลับรักษา  

๔ นางนธมน         โหมดนอก ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นธมน       โหมดนอก  

๕ นางสาวเพลินพิศ   หนิคล้าย ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม เพลินพศิ    หินคล้าย  

๖ นางสาวเพชรมณี  นารีรักษ์ หัวหนา้ส านักปลัด อบต. เพชรมณ ี   นารีรักษ์  

 
เริ่มประชุม   เวลา     ๑๔.๐๐   น. 

เมื่อได้เวลาประชุม นายอนุพงษ์    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได้

เชญิคณะผูบ้ริหารเข้าที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ได้ด าเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑  เรื่องร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

         พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

 



-๒- 

 

นายก อบต. ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑   องค์การบริหารส่วนต าบลได้ประมาณ

การรายรับไว้  จ านวน    ๕๐,๕๐๐,๐๐๐.- บาท  และในส่วนของ

งบประมาณรายจา่ยได้ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จ านวน 

๕๐,๕๐๐,๐๐๐.- บาท    ซึ่งการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล  

(รายจ่ายเท่ากับรายรับ)    ที่ได้แก้ไขจากที่เจา้หน้าที่งบประมาณเสนอ

แล้วดงันี้  

 ประมาณการรายรับ  ตั้งไว้  รวม   ๕๐,๕๐๐,๐๐๐.- บาท    

 (รายละเอียดแนบท้าย) 

 ประมาณการรายจ่าย  ตั้งไว้  รวม   ๕๐,๕๐๐,๐๐๐.- บาท    

 (รายละเอียดแนบท้าย) 

  จงึน าเสนอเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุม เห็นควรน าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑  เสนอให้สภาฯ พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

เลิกประชุม   เวลา    ๑๕.๓๐  น. 

 

 

   (ลงช่ือ)      อนุพงษ์     สากุล  ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ์     สากุล) 

            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 

   (ลงช่ือ)     พชรพล     วรพล  ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   

คร้ังที่   ๑๑/๒๕๖๐ 

เมื่อวันท่ี  ๒  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยบง 

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพินจิ             ยอดท่าหว้า รองนายก อบต.   

๓ นายพิชิต             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ์          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๐๙.๓๐   น. 

เมื่อได้เวลาประชุม นายอนุพงษ์    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได้

เชญิคณะผูบ้ริหารเข้าที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ได้ด าเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

 เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา   

 ๓.๑   เรื่องขออนุมัติใช้เงินงบกลาง จ านวนเงิน   ๓๖,๙๐๐.- บาท 

นายก อบต. สืบเนื่องจากได้รับหนังสือแจง้จาก 

๑.ผูน้ าหมูบ่้านม่วงเงาะ  หมู่ที่ ๔  ว่าขอความอนุเคราะหซ์่อมแซมถนน

ลูกรังสายม่วงเงาะ-กิ่วคอม้า  จงึได้แจ้งให้กองช่างด าเนินการส ารวจ 

ประกอบกับบันทึกข้อความของกองช่างเรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ

ถนนลูกรังสายม่วงเงาะ-กิ่วคอม้า และได้ประมาณราคาใช้จ่าย  เป็นเงนิ

งบประมาณ  ๓๔,๔๐๐.-  บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 - โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านมว่งเงาะ  หมู่ที่  ๔    

 สายบ้านม่วงเงาะ – กิ่วคอม้า โดยการซ่อมแซมถนนลูกรัง   

 ขนาดกว้าง  ๖.๐๐  เมตร   ยาว  ๑๒๐.๐๐  เมตร   

 วางท่อระบายน้ า คสล.ศก.๐.๔๐  เมตร  จ านวน  ๘ ท่อน   

 พร้อมยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย 



-๒- 

 

๒.ผูน้ าหมูบ่้านหว้ยหว้า  หมู่ที่ ๑ ว่าขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน

กั้นฝายช ารุด  จึงได้แจ้งใหก้องช่างด าเนินการส ารวจ ประกอบกับบันทึก

ข้อความของกองช่างเรื่อง รายงานผลการตรวจสอบถนนลูกรังกั้นฝาย

ช ารุด  และได้ประมาณราคาใช้จ่าย  เป็นเงนิงบประมาณ  ๒,๕๐๐.-  

บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 - โครงการซ่อมแซมถนนกั้นฝาย บ้านหว้ยหว้า  หมู่ที่ ๑   

 สายจากที่นานายบัณฑติ   แฟงชัยภูมิ ถึงที่นานายลุน   บุญชู   

 โดยการซ่อมแซมถนนกั้นฝาย(ถนนลูกรัง)    

 จุดที่ ๑  ขนาดกว้าง ๑.๗๐  เมตร ยาว  ๒.๐๐  เมตร ลึก  ๑.๕๐ เมตร 

 จุดที่ ๒  ขนาดกว้าง ๒.๐๐  เมตร ยาว  ๖.๐๐  เมตร ลึก  ๑.๕๐  เมตร 

จงึอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑   แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒ 

และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ  ๑๙    งบประมาณรายจ่ายจะก าหนดให้มี

เงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีที่จ าเป็นได้ตามความเหมาะสม ส าหรับการ

อนุมัตใิห้ใชเ้งินส ารองจ่าย  ให้เป็นอ านาจของคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น   

จงึขออนุมัตทิี่ประชุมใชเ้งินงบกลาง  จ านวนเงนิ    ๓๖,๙๐๐.- บาท  

(สามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม   อนุมัตติามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

เลิกประชุม   เวลา    ๑๐.๐๐   น. 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ์     สากุล) 

            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   

คร้ังที่   ๑๐/๒๕๖๐ 

เมื่อวันท่ี  ๑  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยบง 

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพินจิ             ยอดท่าหว้า รองนายก อบต.   

๓ นายพิชิต             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ์          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางเพ็ญศรี       รตเิมธากุล ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอ้ านวยการกองคลัง   

๓ นายศักดา         พระลับรักษา ผูอ้ านวยการกองช่าง   

๔ นางสาวเพชรมณี  นารีรักษ์ หัวหนา้ส านักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๑๔.๐๐   น. 

เมื่อได้เวลาประชุม นายอนุพงษ์    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได้

เชญิคณะผูบ้ริหารเข้าที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ได้ด าเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา   

นายก อบต. ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณ   จ านวนเงนิ  ๑๖๔,๘๗๐.-  บาท   

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส านักงานปลัด อบต.    

๑.จากแผนงานการศกึษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ

บุคลากร หมวดเงนิเดือน (ฝา่ยประจ า)  ประเภท เงนิเพิ่มตา่งๆของ

พนักงานจ้าง     จ านวนเงิน    ๑๕,๔๑๐.-  บาท และ ประเภท  



-๒- 

 

 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวนเงิน  ๑๓๔,๘๖๐.-  บาท   รวมเป็น

เงินทั้งสิน้   ๑๕๐,๒๗๐.-  บาท ไปตั้งจา่ยเพิ่มในแผนงานการศกึษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 

(ฝา่ยประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน   เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้

ไม่พอจ่ายเพราะพนักงานจ้างตามภารกิจได้บรรจุเป็นพนักงานครู

องค์การบริหารส่วนต าบล  ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ตามบัญชกีารจัดสรร

จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามบันทึกข้อความของส านักงาน

ปลัด อบต. 

๒.จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวด

ค่าสาธารณูปโภค ประเภท  ค่าไฟฟ้า   จ านวนเงิน   ๙,๐๐๐.-  บาท    

ไปตั้งจา่ยเพิ่มใน  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ

ด าเนนิงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 

เนื่องจากงบประมาณที่ตัง้ไว้ไม่พอจา่ย ตามบันทึกข้อความของ

ส านักงานปลัด อบต. 

๓.จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนนิงาน หมวด

ค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร จ านวนเงนิ   

๔,๘๐๐.-  บาท  ไปตั้งจ่ายเพิ่มในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน  เนื่องจาก

งบประมาณที่ตัง้ไว้ไม่พอจ่าย ตามบันทึกข้อความของส านักงานปลัด 

อบต. 

    กองช่าง  

๑.จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน  งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือ

การศกึษาบุตร   จ านวนเงิน   ๘๐๐.-  บาท   ไปตั้งจ่ายเพิ่มในแผนงาน

เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบ

ด าเนนิงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน  เนื่องจาก

งบประมาณที่ตัง้ไว้ไม่พอจ่าย  ตามบันทึกข้อความของกองชา่ง 

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิน้ที่ขอโอน  จ านวนเงนิ  ๑๖๔,๘๗๐.- บาท

(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

 

 



-๓- 

 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ 

และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓   ข้อ  ๒๖   การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยต่างๆ  

ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น   จงึน าเสนอเพื่อพิจารณา

อนุมัติ 

ที่ประชุม   อนุมัตติามที่เสนอ    

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

เลิกประชุม   เวลา    ๑๔.๓๐   น. 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ์     สากุล) 

            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   

คร้ังที่   ๙/๒๕๖๐ 

เมื่อวันท่ี  ๗  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยบง 

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพินจิ             ยอดท่าหว้า รองนายก อบต.   

๓ นายพิชิต             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ์          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางเพ็ญศรี       รตเิมธากุล ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอ้ านวยการกองคลัง   

๓ นายศักดา         พระลับรักษา ผูอ้ านวยการกองช่าง   

๔ นางสาวเพชรมณี  นารีรักษ์ หัวหนา้ส านักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๐๙.๑๐   น. 

เมื่อได้เวลาประชุม นายอนุพงษ์    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได้

เชญิคณะผูบ้ริหารเข้าที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ได้ด าเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา   

นายก อบต. ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณ   จ านวนเงนิ  ๑๐,๐๐๐.-  บาท   

 ในกองช่าง  จากแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะ

และขนส่ง    จ านวนเงนิ   ๑๐,๐๐๐.-  บาท  ไปตั้งจา่ยเพิ่มในแผนงาน

เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน 

หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 



-๒- 

 

เนื่องจากงบประมาณที่ตัง้ไว้ไม่พอจา่ย  ตามบันทึกข้อความของกองช่าง

เรื่อง ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณ 

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓   ข้อ  ๒๖   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ  ให้เป็น

อ านาจอนุมัติของคณะผูบ้ริหารท้องถิ่น   จงึน าเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม   อนุมัตติามที่เสนอ    

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

ที่ประชุม   ไม่ม ี

เลิกประชุม   เวลา    ๐๙.๓๐  น. 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ์     สากุล) 

            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   

คร้ังที่   ๗/๒๕๖๐ 

เมื่อวันท่ี   ๕  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยบง 

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพินจิ             ยอดท่าหว้า รองนายก อบต.   

๓ นายพิชิต             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ์          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางเพ็ญศรี       รตเิมธากุล ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอ้ านวยการกองคลัง   

๓ นายศักดา         พระลับรักษา ผูอ้ านวยการกองช่าง   

๔ นางสาวเพชรมณี  นารีรักษ์ หัวหนา้ส านักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๑๑.๒๐   น. 

เมื่อได้เวลาประชุม นายอนุพงษ์    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได้

เชญิคณะผูบ้ริหารเข้าที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ได้ด าเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

 เมื่อวันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา   

 ๓.๑  เรื่องขออนุมัติใช้เงินงบกลาง   

 จ านวนเงนิ   ๑๑,๐๘๓.๐๖   บาท 

 

 



-๒- 

 

นายก อบต. สืบเนื่องจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูม ิแจ้งเรื่องค่าใช้จา่ยใน

การสับเปลี่ยนหมอ้แปลง ตามหนังสอืที่ มท  ๕๓๐๘.๓๒/ชย.บค. 

๑๒๖๐๑/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ไปแล้วนัน้     

 ต่อมาการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดชัยภูมิได้ด าเนินการส ารวจขยายเขต

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบริเวณโรงสูบน้ ากิจการประปา อบต.หว้ยบง ที่กิ่ว

คอม้าแล้ว  แต่สภาพหน้างานได้ตรวจสอบพบว่ามีอุปกรณ์ที่ช ารุด ซึ่งมี

ความจ าเป็นต้องเปลี่ยน คอื ลอ่ฟ้าแรงสูง  จ านวน  ๓  ชุด  รายละเอียด

ตามหนังสอืที่ มท  ๕๓๐๘.๓๒/ชย.บค. ๑๓๓๓๘  ลงวันที่ ๕ มิถุนายน  

๒๕๖๐  เรื่องแจ้งค่าใช้จา่ยเพิ่มงานสับเปลี่ยนหม้อแปลง   ดังนัน้เพื่อ

เป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

จงึอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ ๒ และ  ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓    ข้อ  ๑๙   งบประมาณรายจ่ายจะ

ก าหนดให้มีเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีที่จ าเป็นได้ตามความเหมาะสม 

ส าหรับการอนุมัตใิห้ใช้เงนิส ารองจา่ย  ให้เป็นอ านาจของคณะผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น  จึงขออนุมัติที่ประชุมใชเ้งินงบกลางเพื่อจา่ยเป็นค่าเพิ่มงาน

สับเปลี่ยนหมอ้แปลงไฟฟ้า   จ านวนเงิน  ๑๑,๐๘๓.๐๖  บาท 

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสามบาทหกสตางค์) 

มติที่ประชุม   อนุมัตติามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

เลิกประชุม   เวลา    ๑๑.๔๐   น. 

 

   (ลงช่ือ)     ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ์     สากุล) 

            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   

คร้ังที่   ๖/๒๕๖๐ 

เมื่อวันท่ี  ๓๐  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยบง 

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพินจิ             ยอดท่าหว้า รองนายก อบต.   

๓ นายพิชิต             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ์          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางเพ็ญศรี       รตเิมธากุล ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอ้ านวยการกองคลัง   

๓ นายศักดา         พระลับรักษา ผูอ้ านวยการกองช่าง   

๔ นางสาวเพชรมณี  นารีรักษ์ หัวหนา้ส านักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๑๔.๐๐   น. 

เมื่อได้เวลาประชุม นายอนุพงษ์    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได้

เชญิคณะผูบ้ริหารเข้าที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ได้ด าเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

 เมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา   

 ๓.๑  เรื่องขออนุมัติใช้เงินงบกลาง  จ านวนเงนิ  ๑๑๙,๐๕๐.-  บาท 

นายก อบต. ตามที่ต าบลหว้ยบงมปีัญหาเรื่องภัยแล้งมาตลอด  ประสบปัญหาน้ า

อุปโภค บริโภค  ซึ่งเราก็ได้รว่มกันบูรณาการกับหลายหนว่ยงานในการ

แก้ไขปัญหาไมว่่าจะเป็นพลังงานจังหวัดชัยภูมิ   องค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล 



-๒- 

 

 ซึง่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมกิ็มีคิวในการขุดเจาะให้แต่ละต าบล

ตลอดเวลา ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

จะได้คิวในการขุดเจาะบ่อบาดาล 

ดังนัน้จงึขออนุมัติใชเ้งินงบกลางในการขุดเจาะบ่อบาดาลซึ่งเป็นปัญหา

ความเดือดรอ้นของประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ในการจัดหาน้ าอุปโภค 

บริโภคและน้ าเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนในเขตต าบลห้วยบง  โดย

การบูรณาการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมขิุดเจาะบ่อ

บาดาล ตามรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.บ่อบาดาลกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านหนองสระแบง 

 ๒.บ่อบาดาลโรงกรองน้ าประปา บ้านมว่งเงาะ  หมู่ ๔ 

 ๓.บ่อบาดาล กลุ่มหม่อนไหม บ้านหนองสระแบง  หมู่ ๘ 

 ๔.บ่อบาดาล ป่าชุมชนบ้านหว้ยบงเหนอื  หมู ่๒ 

 ๕.บ่อบาดาล บ้านยางบง  หมู ่๙ 

ในการใชจ้่ายงบกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ  ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓    ข้อ  ๑๙    งบประมาณ

รายจ่ายจะก าหนดให้มีเงินส ารองจา่ย เพื่อกรณีที่จ าเป็นได้ตามความ

เหมาะสม ส าหรับการอนุมัติใหใ้ช้เงนิส ารองจา่ย  ให้เป็นอ านาจของ

คณะผู้บริหารท้องถิ่น   ซึ่งในฐานะนายก  ผูบ้ริหารพิจารณาแล้วเห็นว่า

โครงการนีจ้ าเป็นและเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชน  จึง

ขออนุมัตใิช้จา่ยเงินงบประมาณตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิแจง้ ดังนี้  

 ๑. เครื่องจักรเจาะบ่อ อก.๐๕๘-๕๙-๐๐๒๖   เบิกน้ ามันโซล่า  

 จ านวน ๓  วัน  เป็นจ านวน ๑๘๐  ลิตร และน้ ามันไฮดรอลิค   

 จ านวน  ๑๘  ลิตร 

 ๒. รถบรรทุกเครื่องจักรเจาะบ่อ อก.๐๕๘-๕๙-๐๐๒๖/๑ 

 เบิกน้ ามันโซล่า จ านวน ๓  วัน  เป็นจ านวน ๕๐  ลิตร 

 ๓. รถบรรทุกเครื่องอัดอากาศ  อก.๐๕๘-๕๙-๐๐๒๖/๓  

 เบิกน้ ามันโซล่า จ านวน ๓  วัน  เป็นจ านวน ๕๐  ลิตร 

 ๔. เครื่องอัดอากาศ   อก.๐๕๘-๕๙-๐๐๒๖/๒  

 เบิกน้ ามันโซล่า จ านวน ๓  วนั  เป็นจ านวน ๓๐๐  ลิตร  

 และน้ ามันเครื่อง  จ านวน   ๕  ลิตร 



-๓- 

 

 

 ๕. รถบรรทุกน้ า  อก.๐๐๖-๔๙-๐๐๒๐  

 เบิกน้ ามันโซล่า จ านวน ๓  วัน  เป็นจ านวน  ๗๐  ลิตร 

 รวมน้ ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยใช้กับเครื่องจักรทุกประเภท   

 จ านวน ๖๗๓  ลิตรต่อบ่อ  ประมาณราคา   ๙๔,๐๕๐.-  บาท   

๖.ท่อ PVC  ขนาด  ๖  นิว้ ช้ัน  ๘.๕  จ านวน  ๔  ท่อน  ราคาท่อนละ 

๑,๒๕๐.-  บาท  เป็นเงิน  ๕,๐๐๐.-  บาทต่อบ่อ  รวมเป็นเงิน 

๒๕,๐๐๐.-  บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิน้  ๑๑๙,๐๕๐.-  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหา้สิบ

บาทถ้วน) 

มตทิี่ประชุม อนุมัตติามที่เสนอ 

นายก อบต. ได้สั่งการใหก้องคลังสั่งจ่ายน้ ามันตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ชัยภูมิแจง้และในส่วนของการขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลมอบหมาย

ให้กองชอ่งด าเนินการตามที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

เลิกประชุม   เวลา    ๑๔.๓๐  น. 

 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ์     สากุล) 

            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   

คร้ังที่   ๕/๒๕๖๐ 

เมื่อวันท่ี  ๒๖  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยบง 

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพินจิ             ยอดท่าหว้า รองนายก อบต.   

๓ นายพิชิต             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ์          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางเพ็ญศรี       รตเิมธากุล ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอ้ านวยการกองคลัง   

๓ นายศักดา         พระลับรักษา ผูอ้ านวยการกองช่าง   

๔ นางสาวเพชรมณี  นารีรักษ์ หัวหนา้ส านักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๑๓.๑๐   น. 

เมื่อได้เวลาประชุม นายอนุพงษ์    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได้

เชญิคณะผูบ้ริหารเข้าที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ได้ด าเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

 เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา   

 ๓.๑  เรื่องขออนุมัติใช้เงินงบกลาง   

 จ านวนเงนิ   ๑๘๓,๖๘๔.๗๖  บาท 

นายก อบต. ด้วยได้รับแจง้จากกองช่างว่า เมื่อวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  

 



-๒- 

 

เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.ในเขตพืน้ที่ต าบลห้วยบงได้เกิดพายุ ฝนฟ้า

คะนองและได้เกิดฟ้าผา่บริเวณโรงสูบน้ ากิจการประปา อบต.หว้ยบง ที่

กิ่วคอม้า ท าให้ไม่สามารถผลิตน้ าประปาได้  ในตอนแรกเพื่อเป็นการ

แก้ไขปัญหาในเบือ้งตน้  อบต.ได้ท าหนังสือเพื่อขอเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า

มาติดตั้งช่ัวคราวแตป่รากฏว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิได้แจ้ง

ว่าไม่มเีครื่องใช้เช่า และได้มาท าการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าอุปกรณ์

เสียหายตามหนังสือที่ มท  ๕๓๐๘.๓๒/ชย.บค. ๑๒๖๐๑/๒๕๖๐  ลง

วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เรื่องแจ้งค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยน

หมอ้แปลง  ดังนัน้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งดว่น  

จงึอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑   ข้อ  ๑๙    งบประมาณ

รายจ่ายจะก าหนดให้มีเงินส ารองจา่ย เพื่อกรณีที่จ าเป็นได้ตามความ

เหมาะสม ส าหรับการอนุมัติใหใ้ช้เงนิส ารองจา่ย  ให้เป็นอ านาจของ

คณะผู้บริหารท้องถิ่น  จงึขออนุมัตทิี่ประชุมใชเ้งินงบกลางเพื่อจ่ายเป็น

ค่าสับเปลี่ยนหมอ้แปลงไฟฟ้า   จ านวนเงิน  ๑๘๓,๖๘๔.๗๖  บาท 

(หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทเจ็ดสิบหกสตางค์) 

มติที่ประชุม   อนุมัตติามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

เลิกประชุม   เวลา    ๑๓.๓๐  น. 

 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ์     สากุล) 

            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร   

คร้ังที่   ๓/๒๕๖๐ 

เมื่อวันท่ี  ๕  เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๐  

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยบง 

ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพินจิ             ยอดท่าหว้า รองนายก อบต.   

๓ นายพิชิต             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ์          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๐๙.๓๐   น. 

เมื่อได้เวลาประชุม นายอนุพงษ์    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได้

เชญิคณะผูบ้ริหารเข้าที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ได้ด าเนินการประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่ม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   

 เมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม   ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา   

 ๓.๑   เรื่องขออนุมัติใช้เงินงบกลาง จ านวนเงิน   ๘๖,๐๐๐.- บาท 

นายก อบต. สืบเนื่องจากได้รับหนังสือแจง้จากผู้น าหมูบ่้านน้อย   หมู่ที่ ๑๐  ว่าขอ 

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต  บ้านน้อย  หมูท่ี่ ๑๐  จงึได้แจ้งใหก้อง

ช่างด าเนินการส ารวจ ประกอบกับบันทึกข้อความของกองช่างเรื่อง

รายงานผลการตรวจสอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   

บ้านน้อย  หมู่ที่  ๑๐  ปรากฏว่าถนนสายดังกล่าวมีสภาพช ารุด ดนิถม

บริเวณไหล่ทางและลูกรังช้ันพืน้ทางถูกน้ ากัดเซาะ  ท าให้ผิวจราจร

แตกร้าวทรุดตัวและเป็นหลุมขนาดใหญ่ตลอดสาย ประชาชนในพื้นที่

สัญจรไป-มา ล าบาก  และอาจเกิดอุบัติเหตุได้   ซึ่งกองช่างได้ประมาณ

ราคาใช้จ่าย  เป็นงบประมาณทั้งสิน้  ๘๖,๐๐๐.-  บาท   โดยแบ่งเป็น 

๓  ช่วง  ดังนี้ 

 



-๒- 

 

 ช่วงที่ ๑  ถนนกว้าง ๕.๐๐  เมตร   ยาว   ๘.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  

เมตร (หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๔๐.๐๐  ตารางเมตร) 

 ช่วงที่ ๒  ถนนกว้าง ๕.๐๐  เมตร   ยาว   ๔.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  

เมตร (หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๒๐.๐๐  ตารางเมตร) 

 ช่วงที่ ๓  ถนนกว้าง ๒.๐๐  เมตร   ยาว   ๓๔.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  

เมตร (หรอืมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๖๘.๐๐  ตารางเมตร) 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑   ข้อ  ๑๙    งบประมาณรายจ่ายจะ

ก าหนดให้มีเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีที่จ าเป็นได้ตามความเหมาะสม 

ส าหรับการอนุมัตใิห้ใช้เงนิส ารองจา่ย  ให้เป็นอ านาจของคณะผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น  จึงขออนุมัติที่ประชุมใชเ้งินงบกลาง 

มติที่ประชุม   อนุมัตติามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

เลิกประชุม   เวลา    ๑๐.๐๐   น. 

 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ์     สากุล) 

            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 

   (ลงช่ือ)     ผูต้รวจบันทึกรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 





  

 


