
รายงานการประชุมคณะผูบริหาร   

ครั้งที่  ๑๖/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๕  เดอืน  กนัยายน    พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ  หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพนิจิ             ยอดทาหวา รองนายก อบต.   

๓ นายพชิติ             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางเพ็ญศร ี      รติเมธากลุ ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอาํนวยการกองคลัง   

๓ นายศักดา       พระลับรักษา ผูอาํนวยการกองชาง   

๔ นางสาวเพชรมณี  นารรีกัษ หัวหนาสํานักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๑๐.๓๐   น. 

เมื่อไดเวลาประชุม นายอนพุงษ    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได

เชญิคณะผูบรหิารเขาที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ไดดําเนินการประชุมและพจิารณาเรื่องตางๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    - ไมม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ที่ประชุม มมีตริับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพจิารณา   

 ๓.๑  เรื่องขออนุมัตใิชเงนิงบกลาง จํานวนเงนิ    ๑๔๐,๐๐๐.- บาท 

นายก อบต. สบืเนื่องจากไดรับหนังสอืแจงจากผูนําหมูบาน 

๑. บานหนองหนิ  หมูที ่๗  เรื่องขอความอนุเคราะหซอมแซมถนนลูกรัง

ชํารุดสายบานหนองหนิ – หวยเลี้ยว  ชวงที่นานายประดษิฐ   แฝงชัยภมู ิ 

ถึงที่นานายบุญจันทร  ศรวีงษชัย ชํารุด   เนื่องจากถูกนํ้ากัดเซาะจนเกิด

ความเสยีหายเกิดอุบัตเิหตุบอยครัง้  ยิง่ชวงฤดูฝนเปนดนิโคลน  ทําให

การใชรถใชถนนเพื่อการสัญจรไปมาเปนไปดวยความยากลําบาก     

การขนสงผลผลติทางการเกษตรไดรับความเสยีหาย 



-๒- 

 

 ๒. บานยางบง   หมูที ่ ๙  เรื่องขอความอนุเคราะหซอมแซมถนนลูกรัง

สายบานยางบง – หนองกุดโดนชํารุด ในชวงฤดูฝน  ทําใหเกิดนํ้าทวมขงั

จนไดรบัความเสยีหาย เกรงวาจะเกิดอันตรายตอ  ผูสัญจรไป-มา   

๓. บานนอย  หมูที ่๑๐  เรือ่งขอความอนุเคราะหซอมแซมถนนลูกรัง

ชํารุด   สายบานนอย หมูที่ 10   ไปหนองขาม เนื่องจากถูกน้ํากัดเซาะ

ทําใหถนนชํารุด เปนหลุม  เปนบอ เกดิอุบัตเิหตุบอยครัง้  ยิ่งชวงฤดูฝน

เปนดนิโคลน  ทําใหการใชรถใชถนนเพื่อการสัญจรไปมาเปนไปดวย

ความยากลําบาก การขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดรับความเสียหาย 

๔. บานหนองไมงาม  หมูที่ ๑๑  เรื่องขอความอนุเคราะหซอมแซมถนน  

เนื่องจากถนนชํารุด  สายหนองไมงาม-หนองชุมแสง (ขางศาลา

ประชาคมบานหนองไมงามเนื่องจากหลุม เปนบอ ชวงเวลาหนาฝนจะมี

น้ําขังทาํใหชาวบานไดรบัความเดือดรอนเพราะเปนเสนทางหลักเชื่อม

ระหวางบานหนองไมงาม – บานหนองชุมแสง 

 จงึไดแจงใหกองชางดําเนนิการสํารวจ ตามบันทกึขอความของ

กองชางเรื่อง รายงานผลการตรวจสอบถนนคสล.และถนนลูกรังชํารดุ  

และไดประมาณราคาใชจาย  เปนเงนิงบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐.-  บาท 

โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

 ๑. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานหนองหนิ   หมูที่  ๗     

สายบานหนองหนิ –หวยเลี้ยว  ชวงที่นานายประดษิฐ  แฟงชัยภูม ิ ถงึที่

นานายบุญจันทร  ศรวีงษชัย  

ชวงที่ ๑  ถนนกวาง ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๒๐.๐๐  เมตร  ลงลูกรังหนา

เฉลี่ย  ๐.๑๐   เมตร   

ชวงที่ ๒  ถนนกวาง ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๐๐.๐๐  เมตร  ลงลูกรังหนา

เฉลี่ย  ๐.๑๐   เมตร   

(รวมทัง้สองชวงถนน  มคีวามยาว  ๕๒๐.๐๐   เมตร  มปีรมิาตรลูกรัง

ไมนอยกวา  260.00  ลูกบาศกเมตร)  พรอมเกลี่ยปรับเกรดให

เรยีบรอยงบประมาณจํานวนเงนิ  ๕๐,๕๐๐.-   บาท 

 ๒. โครงการปรบัปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บานยางบง   หมูที่  ๙     

สายบานยางบงไปหนองกุดโดน  

ชวงที่ ๑  ถนนกวาง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว  ๒๐.๐๐  เมตร   

ชวงที่ ๒  ถนนกวาง  ๓.๕๐  เมตร  ยาว   ๒๐๐.๐๐  เมตร 

ชวงที่ ๓  ถนนกวาง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๕.๐๐  เมตร   

ชวงที่ ๔  ถนนกวาง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๓๐.๐๐  เมตร   

ชวงที่ ๕  ถนนกวาง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐.๐๐  เมตร  



-๓- 

 

ชวงที่ ๖  ถนนกวาง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐.๐๐  เมตร   

ถนนชวงที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖   ลงลูกรังหนาเฉลี่ย  ๐.๑๐   เมตร   

(มปีรมิาตรลูกรงัไมนอยกวา  56.00  ลูกบาศกเมตร)    

พรอมเกลี่ยปรับเกรดใหเรยีบรอย 

งบประมาณจํานวนเงนิ  ๑๐,๕๐๐.-   บาท 

 ๓. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรงั   บานนอย   หมูที่  ๑๐     

สายบานนอย หมู ๑๐  ไปหนองขาม  

ชวงที่ ๑  ระยะทางยาว  ๑๐๐.๐๐  เมตร   

ชวงที่ ๒  ระยะทางยาว  ๑๐๐.๐๐  เมตร   

ชวงที่ ๓  ระยะทางยาว  ๑๐๐.๐๐  เมตร   

ชวงที่ ๔  ระยะทางยาว  ๒๐๐.๐๐  เมตร   

ถนนทัง้หมดกวาง  ๕.๐๐ เมตร  ยาว  ๕๐๐.๐๐  เมตร  ลงลูกรังหนา

เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร  (มปีรมิาตรลูกรังไมนอยกวา  250.00 ลูกบาศก

เมตร)    พรอมเกลี่ยปรับเกรดใหเรยีบรอย   งบประมาณจํานวนเงิน  

๔๘,๕๐๐.-   บาท 

 ๔. โครงการปรบัปรุงซอมแซมถนน คสล.บานหนองไมงาม   หมู  ๑๑     

สายหนองไมงาม-หนองชุมแสง (ขางศาลาประชาคมบานหนองไมงาม  

หมู ๑๑  

-ถนนกวาง ๕.๐๐  เมตร   ยาว  ๑๐.๐๐  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร  

(หรอืมพีื้นที่ไมนอยกวา   ๕๐.๐๐  ตารางเมตร)    

งบประมาณจํานวนเงนิ  ๓๐,๕๐๐.-   บาท 

จงึอาศัยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑   แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที ่๒ 

และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ  ๑๙    งบประมาณรายจายจะกําหนดใหมี

เงนิสํารองจาย เพื่อกรณีที่จําเปนไดตามความเหมาะสม สําหรับการ

อนุมัติใหใชเงินสํารองจาย  ใหเปนอํานาจของคณะผูบรหิารทองถ่ิน   

จงึขออนุมัติที่ประชุมใชเงนิงบกลาง  จาํนวนเงิน  ๑๔๐,๐๐๐.- บาท  

(หน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถวน) 

มติที่ประชุม   อนุมัตติามทีเ่สนอ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  (ถาม)ี 

ที่ประชุม   -ไมม-ี 

เลกิประชุม   เวลา    ๑๑.๐๐   น. 

 

 



-๔- 

 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ     สากุล) 

            เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 



รายงานการประชุมคณะผูบริหาร   

ครั้งที ่  ๑๔/๒๕๖๑  

เมื่อวันที่  ๙  เดอืน  สงิหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑   

ณ  หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต. พชรพล   วรพล  

๒ นายพนิจิ             ยอดทาหวา รองนายก อบต. พนิจิ      ยอดทาหวา  

๓ นายพชิติ             คงนาวัง รองนายก อบต. พชิติ       คงนาวงั  

๔ นายอนุพงษ          สากุล เลขานุการนายก อบต. อนุพงษ     สากุล  

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางเพ็ญศร ี      รติเมธากลุ ปลัด อบต. เพ็ญศร ี     รติเมธากุล  

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอาํนวยการกองคลัง รตนพร      ธงภักดิ์  

๓ นายศักดา       พระลับรักษา ผูอาํนวยการกองชาง ศักดา       พระลับรักษา  

๔ นางสาวเพชรมณี  นารรีกัษ หัวหนาสํานักปลัด อบต. เพชรมณ ี   นารรีักษ  

 

เริ่มประชุม   เวลา     ๑๔.๓๐   น. 

เมื่อไดเวลาประชุม นายอนพุงษ    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได

เชญิคณะผูบรหิารเขาที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ไดดําเนินการประชุมและพจิารณาเรื่องตางๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    - ไมม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ที่ประชุม มมีตริับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพจิารณา 

 ๓.๑  เรื่องรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

         พ.ศ. ๒๕๖๒   

 

 

 

 

 

 



-๒- 

 

นายก อบต. ในปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒   องคการบรหิารสวนตําบลไดประมาณ

การรายรับไว  จํานวน    ๕๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  และในสวนของ

งบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงนิรายจายไว จํานวน 

๕๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท    ซึ่งการจัดทํารางขอบัญญัตงิบประมาณของ

องคการบรหิารสวนตําบล เปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล  

(รายจายเทากับรายรับ)    ที่ไดแกไขจากที่เจาหนาที่งบประมาณเสนอ

แลวดังน้ี  

 ประมาณการรายรับ  ตัง้ไว  รวม   ๕๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท    

 (รายละเอียดแนบทาย) 

 ประมาณการรายจาย  ต้ังไว  รวม   ๕๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท    

 (รายละเอียดแนบทาย) 

  จงึนําเสนอเพื่อพจิารณา 

ที่ประชุม เห็นควรนํารางขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒  เสนอใหสภาฯ พจิารณาอนุมัตติอไป 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  (ถาม)ี 

ที่ประชุม   ไมม ี

เลกิประชุม   เวลา    ๑๖.๐๐  น. 

 

 

   (ลงชื่อ)      อนุพงษ     สากุล  ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ     สากุล) 

            เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

   (ลงชื่อ)     พชรพล     วรพล  ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 



รายงานการประชุมคณะผูบริหาร 

ครั้งที่   ๑๓/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๑๑  เดอืน  มถินุายน   พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ  หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพนิจิ             ยอดทาหวา รองนายก อบต.   

๓ นายพชิติ             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางเพ็ญศร ี      รติเมธากลุ ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอาํนวยการกองคลัง   

๓ นายศักดา       พระลับรักษา ผูอํานวยการกองชาง   

๔. นางสาวเพชรมณี  นารรีักษ หัวหนาสํานักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๑๕.๓๐   น. 

เมื่อไดเวลาประชุม นายอนพุงษ    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได

เชญิคณะผูบรหิารเขาที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ไดดําเนินการประชุมและพจิารณาเรื่องตางๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    - ไมม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ที่ประชุม มมีตริับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพจิารณา   

นายก อบต. ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณ   จํานวนเงิน   ๑๕๐,๐๐๐.-   บาท   

 ในสวนของกองชางโดยโอนเงนิงบประมาณจาก แผนงานบรหิารงาน

ทั่วไป งานบรหิารท่ัวไป  งบดําเนนิงาน  หมวดคาใชสอย  ประเภท  

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อื่นๆ   รายการ คาใชจายสาํหรับการเลอืกตัง้   

 

 

-๒- 



 

 

 จํานวนเงิน   ๑๕๐,๐๐๐.-  บาท    ไปตัง้จายเพิ่มในแผนงานการ

พาณชิย  งานกิจการประปา   งบดาํเนนิงาน  หมวดคาสาธารณูปโภค  

ประเภท คาไฟฟา  เนื่องจากงบประมาณที่ตัง้ไวไมพอจาย  ตามบันทึก

ขอความของกองชาง  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณ 

อาศัยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธีิการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓   ขอ  ๒๖   การโอนเงนิงบประมาณรายจายตางๆ  ใหเปน

อํานาจอนุมัติของคณะผูบรหิารทองถิ่น   จงึนําเสนอเพื่อพจิารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม   อนุมัตติามทีเ่สนอ    

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  (ถาม)ี 

ที่ประชุม   ไมม ี

เลกิประชุม   เวลา    ๑๕.๕๐   น. 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ     สากุล) 

            เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 



รายงานการประชุมคณะผูบริหาร   

ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๒๕  เดอืน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ  หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพนิจิ             ยอดทาหวา รองนายก อบต.   

๓ นายพชิติ             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางเพ็ญศร ี      รติเมธากลุ ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอาํนวยการกองคลัง   

๓ นางสาวเพชรมณี  นารรีกัษ หัวหนาสํานักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๑๐.๐๐   น. 

เมื่อไดเวลาประชุม นายอนพุงษ    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได

เชญิคณะผูบรหิารเขาที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ไดดําเนินการประชุมและพจิารณาเรื่องตางๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    - ไมม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ที่ประชุม มมีตริับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพจิารณา   

 ๓.๑  เรื่องขออนุมัตใิชเงนิงบกลาง จํานวนเงนิ  ๒๒,๐๔๖.-    บาท 

นายก อบต. ดวยเมื่อวันที ่ ๒๑  พฤษภาคม   ๒๕๖๑   ไดเกดิเหตุวาตภัยขึ้นที่ 

 บานหวยหวาเหนอื   หมูที่   ๑๒  และวันที่  ๑๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๑  

บานหนองไมงาม  หมูที ่ ๑๑     ซ่ึงคณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิได

พจิารณาเห็นควรใหการชวยเหลือผูประสบภยั   รายละเอียดดังนี้ 

 ๑. นางสะออด   ปนสุวรรณ    บานเลขที ่๕๐  หมูที ่ ๑๒   

 ๑.๑ โรงเรอืนไดรับความเสยีหายเปนบางสวน    ดงันี้    

    (๑) สงักะส ี  ขนาด   ๑๐  ฟุต     จํานวน   ๒๐  แผน 

 



-๒- 

 

    (๒) หลบสังกะส ี  จํานวน   ๕  แผน 

    (๓) ไมจันทัน ขนาด ๑ ½ x ๕ น้ิว ยาว  ๓.๐๐ เมตร จํานวน  ๒๐  ทอน 

    (๔) ไมแป ขนาด ๑ ½ x ๓ น้ิว ยาว  ๓.๐๐  เมตร  จํานวน   ๒๔  ทอน 

    จํานวนเงิน     ๕,๐๐๐.-  บาท  

 ๑.๒  คอกสัตวไดรับความเสยีหายเปนบางสวน    ดังนี้    

    (๑) สงักะส ี  ขนาด   ๑๐  ฟุต     จํานวน  ๑๕๙ แผน 

    (๒) หลังคาเหล็กรดีลอน  ยาว  ๗  เมตร   จํานวน   ๒๔  แผน 

    (๓) หลบสังกะส ี  จํานวน   ๑๘  แผน 

    (๔) ไมจนัทัน ขนาด ๑ ½ x ๕ นิ้ว ยาว  ๓.๐๐ เมตร จํานวน  ๓๔  ทอน 

    (๕) ไมแป ขนาด ๑ ½ x ๓ น้ิว ยาว  ๓.๐๐  เมตร  จํานวน   ๕๐  ทอน 

    (๖) เหล็กตัวซี  ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐  มม. หนา ๒.๓  มม. จํานวน ๑  ทอน 

    จํานวนเงิน     ๕,๐๐๐.-  บาท  

 ๒. นายสุริยะ  รักษมณี    บานเลขที ่ ๑๓๘  หมูที ่๑๑  ที่อยูอาศัย

ไดรับความเสยีหายเปนบางสวน    ดงันี้    

    (๑) หลังคาเหล็กรดีลอน  ยาว  ๘.๕๐  เมตร   จํานวน  ๑๑  แผน 

    (๒) ไมจันทัน ขนาด ๑ ½ x ๕ นิ้ว ยาว  ๓.๐๐  เมตร  จาํนวน  ๔  ทอน 

    (๓) ไมแป ขนาด ๑ ½ x ๓ นิ้ว ยาว  ๔  เมตร  จํานวน   ๑๔  ทอน 

    จํานวนเงิน     ๑๒,๐๔๖.-  บาท  

    รวมงบประมาณทัง้สิ้น  ๒๒,๐๔๖.-   บาท 

    ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงนิทดรองราชการเพื่อ

ชวยเหลอืผูประสบภัยพบิัตกิรณฉีุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๖  และหลักเกณฑ

การใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลอืผูประสบ ภัยพบิัตกิรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖  ขอ 

    ๕.๑.๕ คาวัสดุซอมแซมหรอืกอสรางที่อยูอาศยัประจํา ซึ่งผูประสบภัย

    พบิัติเปนเจาของที่ไดรับความเสียหายเทาที่จายจรงิหลงัละไมเกนิ  

    ๓๓,๐๐๐.-  บาท  

๕.๑.๖ คาวัสดุซอมแซมหรอืสรางยุงขาว โรงเรอืนสําหรับเก็บพชืผลและ

 คอกสัตว ที่ไดรับความเสยีหาย เทาที่จายจรงิ ครอบครัวละไมเกนิ 

 ๕,๐๐๐.-  บาท      

 จงึขออนุมัตใิชเงนิงบประมาณในหมวดงบกลาง  ประเภทเงินสํารองจาย  

จํานวนเงนิทั้งส้ิน   ๒๒,๐๔๖.-  บาท  

 

 

 



-๓- 

 

 

 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ  ๑๙    งบประมาณรายจายจะ

กําหนดใหมเีงนิสํารองจาย เพื่อกรณีที่จําเปนไดตามความเหมาะสม  

 สําหรับการอนุมัตใิหใชเงินสํารองจาย  ใหเปนอํานาจของคณะผูบรหิาร

ทองถิ่น 

 จงึนําเสนอเพื่อขอใหพจิารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม   อนุมัตติามทีเ่สนอ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  (ถาม)ี 

ที่ประชุม   ไมม ี

เลกิประชุม   เวลา   ๑๐.๓๐   น. 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ     สากุล) 

            เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 



รายงานการประชุมคณะผูบริหาร   

ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๑๖  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ  หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพนิจิ             ยอดทาหวา รองนายก อบต.   

๓ นายพชิติ             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางเพ็ญศร ี      รตเิมธากลุ ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอาํนวยการกองคลัง   

๓ นางสาวเพชรมณี  นารรีกัษ หัวหนาสํานักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๐๙.๒๐   น. 

เมื่อไดเวลาประชุม นายอนพุงษ    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได

เชญิคณะผูบรหิารเขาที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ไดดําเนินการประชุมและพจิารณาเรื่องตางๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    - ไมม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ที่ประชุม มมีตริับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพจิารณา   

 ๓.๑  เรื่องขออนุมัตใิชเงนิงบกลาง จํานวนเงนิ   ๑๐,๐๑๔.-  บาท 

นายก อบต. ดวยเมื่อวันที ่ ๑๐  พฤษภาคม   ๒๕๖๑   ไดเกดิเหตุวาตภัยขึ้นที่ 

 บานหนองหนิ   หมูที่   ๗   ซึ่งคณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิได

พจิารณาเห็นควรใหการชวยเหลอืผูประสบภยั   รายละเอียดดังนี้ 

 ๑. นายใฮ   บานชัยภูม ิ   บานเลขที่  ๑๘  หมูที่  ๗   ที่อยูอาศัยไดรับ

ความเสยีหายเปนบางสวน    ดังนี้    

    (๑) สงักะส ี  ขนาด   ๑๒  ฟุต     จํานวน   ๒๒  แผน 

    (๒) ไมจันทัน ขนาด ๑ ½ x ๕ นิ้ว ยาว  ๓.๐๐  เมตร  จาํนวน   ๕  ทอน 

    (๓) ไมแป ขนาด ๑ ½ x ๓ นิ้ว ยาว  ๓.๕๐  เมตร  จํานวน   ๒๐  ทอน 



-๒- 

 

    รวมจํานวนเงิน    ๑๐,๐๑๔.-  บาท  

    ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงนิทดรองราชการเพื่อ

ชวยเหลอืผูประสบภัยพบิัตกิรณฉีุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๖  และหลักเกณฑ

การใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลอืผูประสบ ภยัพบิัตกิรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖  ขอ 

    ๕.๑.๕ คาวัสดุซอมแซมหรอืกอสรางที่อยูอาศยัประจํา ซึ่งผูประสบภัย

    พบิัติเปนเจาของที่ไดรับความเสียหายเทาที่จายจรงิหลงัละไมเกนิ  

    ๓๓,๐๐๐.-  บาท  

๕.๑.๖ คาวัสดุซอมแซมหรอืสรางยุงขาว โรงเรอืนสําหรับเก็บพชืผลและ

 คอกสัตว ที่ไดรับความเสยีหาย เทาที่จายจรงิ ครอบครัวละไมเกนิ 

 ๕,๐๐๐.-  บาท      

 จงึขออนุมัตใิชเงนิงบประมาณในหมวดงบกลาง  ประเภทเงินสํารองจาย  

จํานวนเงนิทั้งส้ิน   ๑๐,๐๑๔.-  บาท  

 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ  ๑๙    งบประมาณรายจายจะ

กําหนดใหมเีงนิสํารองจาย เพื่อกรณีที่จําเปนไดตามความเหมาะสม  

 สําหรับการอนุมัตใิหใชเงินสํารองจาย  ใหเปนอํานาจของคณะผูบรหิาร

ทองถิ่น 

 จงึนําเสนอเพื่อขอใหพจิารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม   อนุมัตติามทีเ่สนอ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  (ถาม)ี 

ที่ประชุม   ไมม ี

เลกิประชุม   เวลา   ๐๙.๔๐   น. 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ     สากุล) 

            เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 



รายงานการประชุมคณะผูบริหาร   

ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๓๐  เดอืน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ  หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกลุ ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพนิจิ             ยอดทาหวา รองนายก อบต.   

๓ นายพชิติ             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางเพ็ญศร ี      รติเมธากลุ ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอาํนวยการกองคลัง   

๓ นางสาวเพชรมณี  นารรีกัษ หัวหนาสํานักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๑๓.๐๐   น. 

เมื่อไดเวลาประชุม นายอนพุงษ    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได

เชญิคณะผูบรหิารเขาที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ไดดําเนินการประชุมและพจิารณาเรื่องตางๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    - ไมม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ที่ประชุม มมีตริบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพจิารณา   

 ๓.๑  เรื่องขออนุมัตใิชเงนิงบกลาง จํานวนเงนิ   ๗,๔๔๕.-  บาท 

นายก อบต. ดวยเมื่อวันที ่ ๑๕   เมษายน  ๒๕๖๑   ไดเกิดเหตุวาตภัยข้ึนที่ 

 บานหวยหวา  หมูที ่ ๑  และบานนอย  หมูที่  ๑๐    ซ่ึงคณะกรรมการ

สอบขอเท็จจรงิไดพจิารณาเห็นควรใหการชวยเหลอืผูประสบภัย   

รายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 



-๒- 

 

 

 ๑. นางเรอืงศรี  ธรรมวงค   บานเลขที่  ๖๘  หมูที่ ๑   คอกสัตวไดรับ

ความเสยีหายเปนบางสวน    ดังนี้    

    (๑) สงักะส ี  ขนาด   ๑๐  ฟุต     จํานวน   ๒๐  แผน 

    (๒) ไมจันทัน ขนาด ๑ x ๕ นิ้ว ยาว ๖  เมตร   จํานวน   ๔  ทอน 

    รวมจํานวนเงิน    ๕,๐๐๐.-  บาท      

 ๒. นายศลิา  ยัง่ยนื    บานเลขที่  ๘๕   หมูที่  ๑๐  ทีอ่ยูอาศัยไดรับ

ความเสยีหายเปนบางสวน    ดังนี้    

    (๑) กระเบือ้งลอนคู        จํานวน   ๒๕  แผน 

    (๒) หลังคาเหล็กรดีลอน   ยาว ๔  เมตร(สซ้ิีงค)  จํานวน  ๑   แผน  

    (๓) เหล็กตัวซี ๑๐๐ x ๕๐ x ๒๐  มม. หนา ๒.๓  มม.  จํานวน ๑ ทอน  

    รวมจํานวนเงิน    ๒,๔๔๕.-  บาท  

    ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงนิทดรองราชการเพื่อ

ชวยเหลอืผูประสบภัยพบิัตกิรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๖  และหลักเกณฑ

การใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลอืผูประสบ ภัยพบิัตกิรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖  ขอ 

    ๕.๑.๕ คาวัสดุซอมแซมหรอืกอสรางที่อยูอาศยัประจํา ซึ่งผูประสบภัย

    พบิัติเปนเจาของที่ไดรับความเสียหายเทาที่จายจรงิหลังละไมเกิน  

    ๓๓,๐๐๐.-  บาท  

    ๕.๑.๖ คาวัสดุซอมแซมหรอืสรางยุงขาว โรงเรอืนสําหรับเก็บพชืผลและ

    คอกสัตว ที่ไดรับความเสยีหาย เทาที่จายจรงิ ครอบครวัละไมเกิน 

    ๕,๐๐๐.-  บาท  

 จงึขออนุมัตใิชเงนิงบประมาณในหมวดงบกลาง  ประเภทเงินสํารองจาย  

จํานวนเงนิทั้งสิ้น   ๗,๔๔๕.-  บาท  

 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑   ขอ  ๑๙    งบประมาณรายจายจะ

กําหนดใหมเีงนิสํารองจาย เพื่อกรณีที่จําเปนไดตามความเหมาะสม  

 สําหรับการอนุมัตใิหใชเงินสํารองจาย  ใหเปนอํานาจของคณะผูบรหิาร

ทองถิ่น 

 จงึนําเสนอเพื่อขอใหพจิารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม   อนุมัตติามทีเ่สนอ 

 

 

 



-๓- 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  (ถาม)ี 

ที่ประชุม   ไมม ี

เลกิประชุม   เวลา   ๑๓.๒๐   น. 

 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ     สากุล) 

            เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 



รายงานการประชุมคณะผูบริหาร   

ครั้งที่   ๘/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๒๘  เดอืน  มนีาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ  หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพนิจิ             ยอดทาหวา รองนายก อบต.   

๓ นายพชิติ             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางเพ็ญศร ี      รติเมธากลุ ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอาํนวยการกองคลัง   

๓ นายศักดา         พระลับรักษา ผูอาํนวยการกองชาง   

๔ นางสาวเพชรมณ ี นารรีกัษ หัวหนาสํานักปลัด อบต.   

๕ นายสมศลิป        ทันทาหวา ผูใหญบาน  หมูที ่๑๐   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๑๖.๐๐   น. 

เมื่อไดเวลาประชุม นายอนพุงษ    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได

เชญิคณะผูบรหิารเขาที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ไดดําเนินการประชุมและพจิารณาเรื่องตางๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    - ไมม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ที่ประชุม มมีตริับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว   

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพจิารณา   

 ๓.๑  เรื่องขออนุมัตใิชเงนิงบกลาง  จํานวนเงนิ  ๒๓,๘๕๐.-  บาท 

นายก อบต. สบืเนื่องจากองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ไดรับหนังสอืแจงจาก

ผูนําหมูบานนอย  หมูที ่๑๐ เรื่องขอความอนุเคราะหขดุเจาะบอบาดาล

เพื่อผลิตน้ําประปาหมูบาน เนื่องจากบอบาดาลเดมิมปีรมิาณน้ําไม

เพยีงพอ  ในการแกไขปญหาดังกลาว องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

  

  



 

-๒- 

 

 จงึไดทําหนังสอืประสานไปยงัองคการบรหิารสวนจังหวัดชัยภูมเิพื่อขอ

ความอนุเคราะหเครื่องจักรและเจาหนาทีท่ี่มสีวนเก่ียวของในการขุด

เจาะบอบาดาล  

ดังนัน้จงึขออนุมัติใชเงินงบกลางในการขุดเจาะบอบาดาลซ่ึงเปนปญหา

ความเดอืดรอนของประชาชนและปฏบิัตหินาที่ในการจัดหาน้ําอปุโภค 

บรโิภคและน้ําเพื่อการเกษตรใหกับประชาชนในเขตตําบลหวยบง  โดย

การบูรณาการรวมกันกับองคการบรหิารสวนจังหวัดชัยภูมขิุดเจาะบอ

บาดาล ตามรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.บอบาดาล บานนอย   หมู  ๑๐ 

ในการใชจายงบกลางตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แกไข

เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๒ และ  ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓    ขอ  ๑๙    งบประมาณ

รายจายจะกําหนดใหมเีงินสํารองจาย เพื่อกรณทีี่จําเปนไดตามความ

เหมาะสม สําหรับการอนุมัติใหใชเงินสํารองจาย  ใหเปนอํานาจของ

คณะผูบรหิารทองถิ่น   ซ่ึงในฐานะนายก  ผูบรหิารพจิารณาแลวเห็นวา

โครงการนี้จําเปนและเหมาะสมในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  จงึ

ขออนุมัตใิชจายเงนิงบประมาณตามรายละเอียดท่ีองคการบรหิารสวน

จังหวัดชัยภมูิแจง ดงันี้  

 ๑. เครื่องจักรเจาะบอ อก.๐๕๘-๕๙-๐๐๒๗   เบกิน้ํามันโซลา  

 จํานวน ๓  วัน  เปนจํานวน ๑๕๐  ลิตร  

 ๒. รถบรรทุกเครื่องจักรเจาะบอ อก.๐๕๘-๕๙-๐๐๒๗/๑ 

 เบกิน้ํามันโซลา จํานวน ๓  วัน  เปนจํานวน ๕๐  ลติร 

 ๓. รถบรรทุกเครื่องอัดอากาศ  อก.๐๕๘-๕๙-๐๐๒๗/๓  

 เบกิน้ํามันโซลา จํานวน ๓  วัน  เปนจํานวน ๕๐  ลิตร 

 ๔. เครื่องอัดอากาศ   อก.๐๕๘-๕๙-๐๐๒๗/๒  

 เบกิน้ํามันโซลา จํานวน ๓  วัน  เปนจํานวน ๓๐๐  ลติร  

 ๕. รถบรรทุกน้ํา  อก.๐๐๖-๓๕-๐๐๑๐  

 เบกิน้ํามันโซลา จํานวน ๓  วัน  เปนจํานวน  ๗๐  ลติร   

 ๖. รถกระบะ  นข ๑๔๙๙ ชย เบกิน้ํามันโซลา จํานวน ๓  วัน  

 เปนจํานวน  ๓๐  ลิตร 

 รวมนํ้ามันเชื้อเพลงิเฉลี่ยใชกับเครื่องจักรทุกประเภท   

 จํานวน ๖๕๐  ลิตรตอบอ  ประมาณราคา   ๑๘,๘๕๐.-  บาท   

 



-๓- 

 

 

๗. ทอ PVC  ขนาด  ๖  นิ้ว ชัน้  ๘.๕  จํานวน  ๔  ทอน  ราคาทอนละ 

๑,๒๕๐.-  บาท  เปนเงนิ  ๕,๐๐๐.-  บาท 

รวมเปนเงนิทัง้สิ้น   ๒๓,๘๕๐.-  บาท (สองหมื่นสามพันแปดรอยหาสบิ

บาทถวน) 

มติที่ประชมุ อนุมัตติามทีเ่สนอ 

นายก อบต. ในสวนของการขออนุญาตขุดเจาะบอบาดาลมอบหมายใหกองชาง 

 ดําเนนิการตามที่เก่ียวของ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  (ถาม)ี 

นายก อบต.   ตองขอนําเรยีนทานผูใหญบานวาตามที่ทานไดแจงวาพึง่แยกการบรหิาร 

จัดการประปาออกมาจาก หมูที่ ๑  ทําใหการบรหิารจัดการประปามี

งบประมาณไมเพยีงพอที่ผานมาใชงบในการซอมบํารุงและขยายเขต

ประปา จงึนําเรยีนผูใหญบานวาใหจัดทําเอกสารรายรับ รายจายในการ

บรหิารจัดการประปาของทานไว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการบรหิารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมูบาน  พ.ศ. 

๒๕๔๘ 

ผูใหญบานนอย   รับทราบ 

เลกิประชุม   เวลา    ๑๖.๒๐   น. 

 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ     สากุล) 

            เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 



รายงานการประชุมคณะผูบริหาร   

ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๑๔  เดอืน  มนีาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ  หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพนิจิ             ยอดทาหวา รองนายก อบต.   

๓ นายพชิติ             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางเพ็ญศร ี      รติเมธากลุ ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอาํนวยการกองคลัง   

๓ นางสาวเพชรมณี  นารรีกัษ หัวหนาสํานักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๑๑.๐๐   น. 

เมือ่ไดเวลาประชุม นายอนพุงษ    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได

เชญิคณะผูบรหิารเขาที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ไดดําเนินการประชุมและพจิารณาเรื่องตางๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    - ไมม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ที่ประชุม มมีตริับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพจิารณา   

 ๓.๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นายก อบต.  ตามที่องคการบรหิารสวนตําบลหวยบง ไดตัง้ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑   แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งาน

บรหิารทั่วไป  งบเงนิอุดหนนุ  เงินอดุหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

- อุดหนุน เทศบาลตําบลโคกสูง   นัน้ เนื่องจากองคการบรหิารสวน

ตําบลหวยบง   ไดรับหนงัสอืแจงจาก 

๑.อําเภอเมอืงชัยภมู ิดวนทีสุ่ดที่ ชย ๐๐๒๓.๖/๗๐๓๖  ลงวันที ่ ๙  

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   เรื่อง โครงการศูนยปฏบิัตกิารรวมในการ 



-๒- 

 

ชวยเหลอืประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  อําเภอเมืองชัยภูม ิ   

จังหวัดชัยภมู ิ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

    ๒.เทศบาลตําบลโคกสูง ดวนที่สุดท่ี ชย ๕๔๗๐๑/๖๓๖   

ลงวันที่  ๘  พฤศจกิายน  ๒๕๖๐   เรื่อง โครงการศูนยปฏบิัตกิารรวม

ในการชวยเหลอืประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอเมอืง

ชัยภูม ิ   จังหวัดชัยภูม ิ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๓.กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖  

ลงวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดต้ังศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

จงึทําใหรายละเอยีดในคําช้ีแจงงบประมาณรายจายตองเปลี่ยนแปลงไป 

จงึเห็นควรเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  หนา ๔/๑๘  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งาน

บรหิารทั่วไป  งบเงนิอุดหนุน  เงนิอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

ดังนี้ 

ขอความเดมิ 

    เงนิอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    -อุดหนุน เทศบาลตําบลโคกสูง  จํานวนเงนิ   ๒๕,๐๐๐.-  บาท   

ตามโครงการเพิ่มประสทิธภิาพศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือ จัด

จาง ของหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่น และศูนยประสานงาน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อาํเภอเมอืงชัยภูม ิ  จังหวดัชัยภูม ิ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ 

    ขอความใหม 

เงนิอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    -อุดหนุน เทศบาลตําบลโคกสูง  จํานวนเงนิ   ๒๕,๐๐๐.-  บาท   

ตามโครงการศูนยปฏิบัตกิารรวมในการชวยเหลอืประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  อําเภอเมอืงชัยภมูิ  จังหวัดชัยภูม ิ  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อาศัยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธีิการงบประมาณขององคกร  

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๓   ขอ  ๒๘   การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายรับหรอืงบประมาณรายจาย ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะผูบรหิาร

ทองถ่ิน   จึงนําเสนอเพื่อพจิารณาอนุมัติ 

 



 

-๓- 

 

ที่ประชุม   อนุมัตติามทีเ่สนอ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  (ถาม)ี 

ที่ประชุม   ไมม ี

เลกิประชุม   เวลา   ๑๑.๓๐    น. 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ     สากุล) 

            เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 



รายงานการประชุมคณะผูบริหาร   

ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๖  เดอืน  มนีาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ  หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพนิจิ             ยอดทาหวา รองนายก อบต.   

๓ นายพชิติ             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางเพ็ญศร ี      รติเมธากุล ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอาํนวยการกองคลัง   

๓ นางนธมน         โหมดนอก ผูอาํนวยการกองสาธารณสขุฯ   

๔ นายศักดา         พระลับรักษา ผูอํานวยการกองชาง   

๕ นางสาวเพชรมณี  นารรีกัษ หัวหนาสํานักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๑๔.๐๐   น. 

เมื่อไดเวลาประชุม นายอนพุงษ    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได

เชญิคณะผูบรหิารเขาที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ไดดําเนินการประชุมและพจิารณาเรื่องตางๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    - ไมม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ที่ประชุม มมีตริับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพจิารณา   

นายก อบต. ๓.๑ ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณ  จํานวนเงนิ  ๓๑๓,๖๐๐   บาท   

 รายละเอยีดดังนี้ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(๑) ตามหนังสืออําเภอเมอืงชัยภมูิท่ี ชย ๐๐๒๓.๖/๗๒๘๒  ลงวันที่  ๒๑  

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุน 

 



-๒- 

 

 

สําหรับการดํา เนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข   จงึมคีวามจําเปนที่จะตองโอนเงินงบประมาณจาก 

แผนงานบรหิารท่ัวไป  งานบรหิารทั่วไป  งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย  

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ รายการ คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง  จํานวนเงิน  

๒๘๐,๐๐๐.-  บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหมในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   หมวดเงินอุดหนุน  

ประเภทอุดหนุนเอกชน  รายการ อุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน 

จํานวน  ๑๔  หมูบานๆละ  ๒๐,๐๐๐.-  บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน  

๒๘๐,๐๐๐.-  บาท  ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข   

เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๔๕  ลง

วันที่   ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้ง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เงินอุดหนุน

ทั่วไปดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๒) ตามหนังสืออําเภอเมอืงชัยภูมิ  ที่ชย ๐๐๒๓.๖/๒๘๐  ลงวันที่  ๑๕  

มกราคม  ๒๕๖๑  เรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจ

ขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนจํานวนสัตวตามโครงการสัตวปลอด

โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา และเงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อน

โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย โรคพษิสุนัขบา  ตามพระปณิธาน  

ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

จงึมคีวามจําเปนที่จะตองโอนเงินงบประมาณจากแผนงานบรหิารทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินการ หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจาย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

รายการ คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง  ๓๓,๖๐๐.-  บาท  ไปตั้งจาย

เปนรายการใหมในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น   งบดําเนินงาน  หมวดคาวัสดุ  ประเภทวัสดุ

วิทยาศาสตรหรือการแพทย  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัคซีนฉีดปองกันพิษ

สุนัขบาพรอมอุปกรณ เชน  ถุงมือ เข็ม สรงิค  ฯลฯ  เนื่องจากไมไดตั้ง

งบประมาณไว และปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๔๕  ลงวันที่  ๓๑  

สงิหาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง การซักซอมแนวทางการต้ังงบประมาณ 



-๓- 

 

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เงินอุดหนุนทั่วไปดาน

สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

รวมงบประมาณทัง้สิ้น   ๓๑๓,๖๐๐.-  บาท   

อาศัยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธีิการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓   ขอ  ๒๖   การโอนเงนิงบประมาณรายจายตางๆ  ใหเปน

อํานาจอนุมัติของคณะผูบรหิารทองถิ่น   จงึนําเสนอเพื่อพจิารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม   อนุมัตติามทีเ่สนอ   

 ๓.๑  เรื่องขออนุมัตใิชเงนิงบกลาง จาํนวนเงนิ   ๓๔,๑๐๒.-  บาท 

นายก อบต. ดวยเมื่อวันที ่ ๒๑   กุมภาพันธ  ๒๕๖๑   ไดเกดิเหตุวาตภัยข้ึนที่ 

 บานหนิกอง   หมูที ่ ๖    ซ่ึงคณะกรรมการสอบขอเท็จจรงิไดพจิารณา

เห็นควรใหการชวยเหลอืผูประสบภัย   รายละเอยีดดังนี้ 

 ๑. นายเจษฎา   สันโดด   บานเลขที ่ ๑๕๔ หมูที่  ๖   ประกอบดวย 

 ๑.๑ ท่ีอยูอาศัยไดรับความเสยีหายเปนบางสวน    ดงันี้    

    (๑) สงักะส ี  ขนาด   ๑๒  ฟุต       จํานวน   ๘  แผน 

    (๒) สงักะส ี  ขนาด   ๑๐  ฟุต       จํานวน   ๑๐  แผน 

    (๓) ไมขนาด   ๑ ½  x  ๓  นิ้ว  ยาว  ๕  เมตร    จํานวน    ๖  ทอน  

    (๔) ไมขนาด   ๑ ½  x  ๕  นิ้ว  ยาว  ๓.๕ เมตร   จํานวน    ๖  ทอน  

    รวมจํานวนเงิน    ๗,๗๕๐.-  บาท  

 ๑.๒  โรงเรอืนไดรับความเสียหายเปนบางสวน    ดังนี้    

    (๑) สงักะส ี  ขนาด   ๑๒  ฟุต       จํานวน   ๑๕  แผน 

    (๒) สงักะส ี  ขนาด   ๘  ฟุต        จํานวน   ๖  แผน 

    (๓) ไมขนาด   ๑ ½  x  ๓  นิ้ว  ยาว  ๕  เมตร    จํานวน    ๔  ทอน  

    (๔) ไมขนาด   ๑ ½  x  ๕  นิ้ว  ยาว  ๓.๕ เมตร   จํานวน    ๖  ทอน  

    รวมจํานวนเงิน    ๕,๐๐๐.-  บาท  

 ๑.๓  คอกสัตวไดรับความเสยีหายเปนบางสวน    ดังนี้    

    (๑) สงักะส ี  ขนาด   ๑๒  ฟุต       จํานวน   ๖  แผน

  รวมจํานวนเงิน    ๑,๓๓๒.-  บาท  

 ๒. นายคาํบาง   สงวนศกัดิ์  บานเลขที ่ ๑๓ หมูที่  ๖   ที่อยูอาศัย

ไดรับความเสยีหายเปนบางสวน    ดงันี้    

    (๑) สงักะส ี  ขนาด   ๗  ฟตุ       จํานวน   ๖  แผน 

    (๒) ไมขนาด  ๑ ½ x ๓ นิ้ว  ยาว  ๓.๕๐  เมตร   จํานวน    ๓  ทอน  

    รวมจํานวนเงิน    ๑,๒๔๐.-  บาท  
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 ๓. นายเอกชัย  บุญชู   บานเลขที่  ๑๓๓ หมูที่  ๖   คอกสัตวไดรับ

ความเสยีหายเปนบางสวน    ดังนี้    

    (๑) สงักะส ี  ขนาด   ๑๒  ฟุต       จํานวน   ๑๕  แผน 

    (๒) ไมขนาด   ๑ ½  x  ๓  นิ้ว  ยาว  ๕  เมตร    จํานวน    ๗  ทอน  

    รวมจํานวนเงิน    ๔,๘๗๔.-  บาท   

 ๔. นายวเิชยีร   ไทยเชื้อ   บานเลขที ่ ๑๕๗  หมูท่ี  ๖  ยุงขาวไดรับ

ความเสยีหายเปนบางสวน    ดังนี้    

    (๑) สงักะส ี  ขนาด  ๑๒  ฟตุ       จํานวน   ๑๐  แผน 

    (๒) ไมขนาด  ๑ ½ x ๓ นิ้ว  ยาว  ๕  เมตร    จํานวน    ๕  ทอน  

    (๓) ไมขนาด  ๑ ½ x ๕ นิ้ว  ยาว  ๕  เมตร  จํานวน    ๒  ทอน  

    (๔) ไมขนาด  ๑ ½ x ๕ นิ้ว  ยาว  ๓.๕  เมตร    จํานวน    ๓  ทอน  

    รวมจํานวนเงิน    ๕,๐๐๐.-  บาท  

 ๕. นายหลัน่  สมิงิาม    บานเลขที่  ๒๔/๑   หมูที่  ๖  ที่อยูอาศัยไดรับ

ความเสยีหายเปนบางสวน    ดังนี้    

    (๑) หลังคาเหล็กรดีลอน ยาว  ๔  เมตร      จํานวน   ๑๓  แผน 

    (๒) ครอบสัน        จํานวน    ๙  เมตร  

    (๓) ไมขนาด  ๑ ½ x ๓ นิ้ว  ยาว  ๔.๕  เมตร  จํานวน    ๑๖  ทอน  

    รวมจํานวนเงิน    ๘,๙๐๖.-  บาท  

    ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงนิทดรองราชการเพื่อ

ชวยเหลอืผูประสบภัยพบิัตกิรณฉีุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๖  และหลักเกณฑ

การใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลอืผูประสบ ภัยพบิัตกิรณี

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖  ขอ 

    ๕.๑.๕ คาวัสดุซอมแซมหรอืกอสรางที่อยูอาศยัประจํา ซึ่งผูประสบภัย

    พบิัติเปนเจาของที่ไดรับความเสียหายเทาที่จายจรงิหลงัละไมเกนิ  

    ๓๓,๐๐๐.-  บาท  

    ๕.๑.๖ คาวัสดุซอมแซมหรอืสรางยุงขาว โรงเรอืนสําหรับเก็บพชืผลและ

    คอกสัตว ที่ไดรับความเสยีหาย เทาที่จายจรงิ ครอบครวัละไมเกิน 

    ๕,๐๐๐.-  บาท  

 จงึขออนุมัตใิชเงนิงบประมาณในหมวดงบกลาง  ประเภทเงินสํารองจาย  

จํานวนเงนิทั้งส้ิน   ๓๔,๑๐๒.-  บาท  

 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑   ขอ  ๑๙    งบประมาณรายจายจะ

กําหนดใหมเีงนิสํารองจาย เพื่อกรณีที่จําเปนไดตามความเหมาะสม  
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 สําหรับการอนุมัตใิหใชเงินสํารองจาย  ใหเปนอํานาจของคณะผูบรหิาร

ทองถิ่น 

 จงึนําเสนอเพื่อขอใหพจิารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม   อนุมัตติามทีเ่สนอ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  (ถาม)ี 

ที่ประชุม   ไมม ี

เลกิประชุม   เวลา   ๑๔.๓๐   น. 

 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ     สากุล) 

            เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 



รายงานการประชุมคณะผูบริหาร   

ครั้งที่   ๓/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๒๖  เดอืน  กมุภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ  หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพนิจิ             ยอดทาหวา รองนายก อบต.   

๓ นายพชิติ             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางเพ็ญศร ี      รติเมธากลุ ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอาํนวยการกองคลัง   

๓ นายศักดา       พระลับรักษา ผูอาํนวยการกองชาง   

๔ นางสาวเพชรมณี  นารรีกัษ หัวหนาสํานักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๑๓.๐๐   น. 

เมื่อไดเวลาประชุม นายอนพุงษ    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได

เชญิคณะผูบรหิารเขาที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ไดดําเนินการประชุมและพจิารณาเรื่องตางๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    - ไมม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ที่ประชุม มมีตริบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว   

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพจิารณา   

 ๓.๑   เรื่องขออนุมัตใิชเงนิงบกลาง จํานวนเงนิ  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท 

นายก อบต. ดวยเมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๓๐ น. มิเตอรไฟฟา

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบงไดเกิดระเบิดลุกไหม ลามถึงหมอ

แปลง และไดประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ   ใหมา

ตรวจสอบและแจงวามเิตอรใชการไมได ลามไปถึงหมอแปลงไฟฟา 
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ขนาด  ๑๐๐ KVA ก็ไดไหม ไมสามารถใชการได  ซึ่งจะตองเปลี่ยนทั้ง

มเิตอรไฟฟาและหมอแปลงไฟฟา  แตสืบเนื่องจากหมอแปลงไฟฟาของ

การฟาไมมอียูในสตอก หากรอจะตองใหเวลานาน  เจาหนาที่ไดแนะนํา

ใหจัดหาจากเอกชนเพื่อความรวดเร็วในการแกไขปญหา  หมอแปลง

ที่มาติดต้ังน้ันตองมีคุณลักษณะผานการตรวจสอบจากการไฟฟาจึงจะ

ตดิตัง้มเิตอรได   

 ดังนัน้เพื่อเปนการแกไขปญหาในการติดตัง้หมอแปลงไฟฟาเพื่อ

ใชในกิจการขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  จงึมคีวามจําเปนตอง

ใชเงินงบกลางในการแกไขปญหา  จัดหาหมอแปลงไฟฟาขนาด  ๑๐๐ 

KVA  มาทดแทน และสงซอมหมอแปลงอันเกาเพื่อสํารองไวใช และเมื่อ

ติดต้ังแลวจะไดแจงการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิมาตรวจสอบ

ความถูกตองเพื่อติดตั้ งมิ เตอรตามระเบียบของการไฟฟา โดย

รายละเอยีดการขออนุมัติใชจายงบกลางดังนี้ 

(1) หมอแปลงไฟฟาขนาด ๑๐๐ KVA   จํานวน  ๑  เครื่อง   

คุณสมบัตไิมต่ํากวาหรอืเทยีบเทารายการตอไปน้ี 

- หมอแปลงชนดิน้ํามันแบบ Hermetically Sealed Fully With Oil  

- ขดลวดทองแดง 

- กําลังไฟฟาขนาด ๑๐๐ KVA 

- แรงดันดานแรงสูง  ๒๒,๐๐๐  โวลท 

- แรงดันดานแรงตํ่า   ๔๐๐/๒๓๐  โวลท 

- ความถ่ี ๕๐ Hz 

- มอก. ๓๘๔-๒๕๔๓ 

- รับประกัน ๒  ป 

- หมอแปลงที่นํามาเสนอตองผานการทดสอบและตรวจสอบจากการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค 

งบประมาณ  ๑๒๐,๐๐๐.-  บาท 

จงึอาศัยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธีิการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑   แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที ่๒ 

และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ  ๑๙    งบประมาณรายจายจะกําหนดใหมี

เงนิสํารองจาย เพื่อกรณีที่จําเปนไดตามความเหมาะสม สําหรับการ

อนุมัติใหใชเงินสํารองจาย  ใหเปนอํานาจของคณะผูบรหิารทองถ่ิน   

จงึขออนุมัติที่ประชุมใชเงนิงบกลาง  จาํนวนเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท  

(หน่ึงแสนสองหมื่นบาทถวน) 
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มติที่ประชุม   อนุมัตติามทีเ่สนอ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  (ถาม)ี 

ที่ประชุม   -ไมม-ี 

เลกิประชุม   เวลา    ๑๓.๓๐   น. 

 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ     สากุล) 

            เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 



รายงานการประชุมคณะผูบริหาร 

ครั้งที่   ๑/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๒๕  เดอืน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ  หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพนิจิ             ยอดทาหวา รองนายก อบต.   

๓ นายพชิติ             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางเพ็ญศร ี      รตเิมธากลุ ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอาํนวยการกองคลัง   

๓ นายศักดา         พระลับรักษา ผูอํานวยการกองชาง   

๔ นางนธมน          โหมดนอก ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ   

๕ นางสาวเพลนิพศิ   หนิคลาย   ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   

๖ นางสาวเพชรมณี  นารรีกัษ หัวหนาสํานักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา    ๐๙.๓๐   น. 

เมื่อไดเวลาประชุม นายอนพุงษ    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได

เชญิคณะผูบรหิารเขาที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ไดดําเนินการประชุมและพจิารณาเรื่องตางๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    - ไมม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ที่ประชุม มมีตริับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว   

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพจิารณา 

    ๓.๑  การปรับเพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 

สี่ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   เพิ่มเตมิ  ฉบับที่ ๑  

นายก อบต. ๑. ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง ถ่ินดวนที่สุดที่มท  

๐๘๐๑.๕/ว ๒๓๐๘ ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เรื่องการจัดสรร

งบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดํารดิานสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 



-๒- 

 

 ประกอบกับหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดวนที่สุดที่มท  

๐๘๐๘.๒/๑๓๖๙๘   ลงวันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   เรื่อง การโอน

จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เงิน

อุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดํารดิานสาธารณสุข    ซ่ึงกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ินได 

โอนเงินงบประมาณใหกับองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จํานวน  

๒๘๐,๐๐๐.- บาท  หมูบานละ ๒๐,๐๐๐.-  บาท  จํานวน  ๑๔  

หมูบาน   แตโครงการดังกลาวไมมีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป(พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๔)  จงึมคีวามจําเปนที่จะตองดําเนนิการปรับแผน 

 ๒.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลอื

ประชาชนตามอาํนาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๐  

ลงวันที่  ๒๘  กันยายน ๒๕๖๐และประกาศกรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่น เรื่องหลักเกณฑวธิีการปฏบิัตงิานศูนยปฏบิัตกิารรวมในการ

ชวยเหลอืประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ลงวันที่  ๑๑   

ตุลาคม  ๒๕๖๐  ประกอบกับองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  ไดรับ

หนังสอืแจงจากอําเภอเมอืงชัยภูม ิดวนที่สุดที่  ชย ๐๐๒๓.๖/๗๐๓๖  

ลงวันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เรื่องโครงการศูนยปฏบิัตกิารรวมใน

การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอเมือง

ชัยภูม ิ จงัหวัดชัยภูม ิ ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   ซ่ึงโครงการ

ดังกลาวไมไดอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  จึง

มคีวามจําเปนที่จะตองดําเนนิการปรบัแผนเพิ่ม 

๓. สืบเนื่องจากไดรับเรื่องรองเรยีนขอใหแกไขโครงการ  จากผูนํา 

หมูบาน   

หมูที่ ๑    โครงการขยายไหลทาง คสล.หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

หวยหวา และกอสรางถนน คสล.บานหวยหวา หมูที่ ๑ 

สายท่ี ๑  โครงการขยายไหลทาง คสล.หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวย

หวา  สายที ่๒  กอสรางถนน คสล.บานหวยหวา  หมู ๑ สายรอบหนอง

น้ําสาธารณะ  

หมูที่ ๑๐ โครงการขยายไหลทาง คสล.บานนอย หมู ๑๐  สายขาง

โรงเรยีนบานหวยหวา ถึงศาลา SML บานหวยหวา หมู ๑ 

หมูที่ ๗  โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองหนิ หมู ๗ สายหนา

บานนายประหยัด ไพศาลฤทธิ์ ไปบานหนองโมง หมู ๕ 
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บัดนี้นายกก็ไดตรวจสอบปญหาและอุปสรรคและไดหาแนวทางแกไข 

โดยจะพิจารณาจายขาดเงินสะสมเพื่อแกไขปญหาตอไป  แตตาม

ระเบียบแลวการจายขาดเงินสะสมในปใดก็ตองอยูในแผนปน้ันจึงทําให

แผนไมเปนปจจุบัน  จึงตองปรับแผนกอน  (รายละเอียดตามเอกสารที่

แจกใหทุกทาน) 

จงึขอมตทิี่ประชมุวาเห็นดวยกับการปรับเพิ่มเตมิหรอืเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   เพิ่มเตมิ  ฉบับท่ี ๑  

    หรอืไม   จะไดนําเขาสภาเพือ่พจิารณาเห็นชอบตอไป 

ที่ประชุม   มมีตเิห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ  (ถาม)ี 

ที่ประชุม   ไมม ี

เลกิประชุม   เวลา    ๑๐.๐๐   น. 

 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ     สากุล) 

            เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 



รายงานการประชุมคณะผูบริหาร 

ครั้งที่   ๒/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๑๙  เดอืน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ  หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพนิจิ             ยอดทาหวา รองนายก อบต.   

๓ นายพชิติ             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางเพ็ญศร ี      รตเิมธากลุ ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอาํนวยการกองคลัง   

๓ นายศักดา         พระลับรักษา ผูอํานวยการกองชาง   

๔ นางสาวเพชรมณี  นารรีกัษ หัวหนาสํานักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา    ๑๐.๐๐   น. 

เมื่อไดเวลาประชุม นายอนพุงษ    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได

เชญิคณะผูบรหิารเขาที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ไดดําเนินการประชุมและพจิารณาเรื่องตางๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    - ไมม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ที่ประชุม มมีตริับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว   

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพจิารณา 

 ๓.๑ เรื่องการจายขาดเงนิสะสม   

นายก อบต. สบืเนื่องจากไดรับหนังสอืเก่ียวกับปญหาความเดอืดรอนของประชาชนที่ 

มหีนังสอืแจงจากผูนําชุมชนทัง้  ๑๔ หมูบาน  นายกพรอม ผอ.กองชาง

ก็ไดไปตรวจสอบแลวปรากฏวาทุกโครงการถือวาเปนโครงการท่ีเรงดวน

ประชาชนไดรับความเดือดรอนจรงิควรไดรับการชวยเหลอื จงึไดส่ังการ

ใหกองชางสํารวจประมาณการตามแบบประมาณการราคากอสราง 

เพื่อหาแนวทางชวยเหลอืโดยพจิารณาอยางรอบคอบแลว  
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นายกก็ไดเลือกโครงการโดยถือปฏบิัตติามหนังสือสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรฐัมนตร ี ที่  นร ๐๑๐๗/ว ๑๗๑๕  ลงวันที่  ๒๖  กุมภาพนัธ  

๒๕๕๘ เรื่องแนวทางในการจัดบรกิารรบัเรื่องราวรองทุกขของ

ประชาชนในการใหบรกิารสาธารณะขององคการบรหิารสวนจังหวัด 

เทศบาล  และองคการบรหิารสวนตําบล 

ปลัด อบต. ไดชี้แจงกับผูบริหารและที่ประชุมวาในการจายขาดเงินสะสมน้ัน 

เจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ที่กําหนดใหมี 

 เงินสะสมก็เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานะการเงินที่มั่นคง

พรอมที่จะรับมอืกับสถานการณความไมแนนอนทางเศรษฐกิจที่ไมอาจ

คาดการณได  นําไปใชเพื่อการจัดบริการสาธารณะแกประชาชนให

ทั่วถึงและมีคุณภาพ   ดังนั้น หากผูบริหารจะจายขาดเงินสะสมขอให

ระมัดระวังเพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอการบริหารงานตามอํานาจหนาที่

ของทองถ่ินในระยะยาวดวย  นําเรียนเสนอเพื่อพจิารณา   ขอเรียน

ชี้แจงระเบยีบขอกฎหมายใหทุกทาน ไดรับทราบดังนี้  

๑. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  การ

ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๘   ขอ   ๘๙   องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายใต

เงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ใหกระทําไดเฉพาะกจิการซ่ึงอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ซึ่งเก่ียวกับดานการบรกิารชุมชนและสังคม หรอืกจิการที่

เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรอืกิจการ

จัดทําเพื่อบําบัดความเดอืดรอนของประชาชนทัง้นี้  ตองเปนไปตาม

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรอืตามที่กฎหมาย

กําหนด 

 (๒) ไดสงเงนิสมทบกองทุนสงเสรมิกิจการขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแตละประเภทตามระเบยีบแลว 

 (๓) เมื่อไดรับอนุมัตใิหใชจายเงนิสะสมแลว  องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตองดําเนนิการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จภายในระยะเวลาไมเกนิหนึ่ง

ปถัดไป  หากไมดําเนนิการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงิน

สะสมน้ันเปนอันพบัไป 
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ทัง้น้ี  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมยีอดเงนิสะสมคงเหลอืเพยีง

พอที่จะจายคาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉนิที่มสีาธารณภัยเกิดข้ึน โดย

การใชจายเงินสะสมใหคํานงึถงึฐานะการคลัง และเสถยีรภาพในระยะ

ยาว   

๒. ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒  

ลงวันที่   ๒๖  ธันวาคม   ๒๕๖๐   เรื่อง แนวทางการใชจายเงนิสะสม

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ

สรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้ 

๑.การใชจายเงนิสะสม ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพงึตระหนักอยู

เสมอวาเจตนารมณของการกําหนดใหมเีงนิสะสมนัน้ ก็เพื่อใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมสีถานะการเงินการคลังที่มั่นคง พรอมที่จะ

รับภาระในการแกปญหาที่จะเกิดขึน้กับประชาชนในอนาคตที่ไมอาจ

คาดการณได หรอืนําไปใชเพื่อการขัดบริการสาธารณะแกประชาชนให

ทั่วถึงและมคุีณภาพ  ดงันัน้ จงึควรพจิารณาใชจายเงินสะสมอยาง

ระมัดระวงั เพื่อมใิหเกดิผลกระทบตอการบรหิารงานตามอาํนาจหนาที่

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒.ในการขออนุมัติใชจายเงนิสะสมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือ

ปฏบิัตติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงนิ การเบิก

จายเงนิ  การฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงนิ  และการตรวจเงนิขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเตมิดังนี้    

๒.๑ ตรวจสอบยอดเงนิสะสมที่นําไปใชได ณ  ปจจุบัน โดยหักเงินสะสม

สงสมทบกองทุนสงเสรมิกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ

ประเภท แลวนําไปหักรายการเงินสะสมที่ไดรับอนุมัตแิลว แตยังไมได

ดําเนนิการหรอืยังไมไดเบกิจาย เพื่อพสิูจนยอดเงินสะสมคงเหลอื ณ  

ปจจุบัน  ที่สามารถนําไปใชได 

๒.๒ เพื่อปฏบิัตใิหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ

เงนิ การเบกิจายเงนิ  การฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงนิ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ  ๘๙ วรรคทาย ที่

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมยีอดเงินสะสมคงเหลือ

เพยีงพอที่จะจายคาใชจายประจําและกรณฉุีกเฉินที่มสีาธารณภัย

เกิดข้ึน โดยการใชจายเงินสะสมใหคํานึงถึงฐานะการคลังและ

เสถยีรภาพในระยะยาว  ดงัน้ันกอนท่ีจะนําเงนิสะสมตามจํานวนในขอ   

 



-๔- 

 

๒.๑ ไปใชองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรสํารองเงนิสะสมไวเพื่อใชจาย

ในกรณีดังตอไปนี้    

(๑) สํารองเปนคาใชจายดานบุคลากรโดยคํานวณจากฐานเงนิเดอืน 

คาจางบุคลากรทองถิ่น ประมาณหกเดือน 

(๒) สํารองจายประจําท่ีจะตองจายใหประชาชน เชน เบี้ยยังชพีผูสูงอายุ 

เงนิเบี้ยความพกิารและผูปวยเอดส ในกรณีที่งบประมาณไมเพยีงพอ 

หรอืไดรบัการจัดสรรลาชาประมาณสามเดือน 

(๓) สํารองจายกรณสีาธารณภัย โดยสํารองไวประมาณรอยละสบิของ

ยอดวงเงนิสะสมคงเหลอืหลังจากหักรายการตามขอ ๑ ขอ ๒ (๑) และ 

(๒)  

 -ฯลฯ- 

๓. ตามหนังสอือําเภอเมอืงชัยภูม ิที ่ชย ๐๐๒๓.๖/๙๒๙  ลงวันที่   ๑๓  

กุมภาพันธ   ๒๕๖๑   เรื่อง เรงรัดการเบิกจายเงินตามแนวทางการใช

จายเงนิสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อสนับสนุนนโยบายของ

รัฐบาลในการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น       

ซ่ึงพอสรุปไดดังน้ี 

       กรณกีารสํารองเงนิสะสมตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยดวน

ที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๒๗๒  ลงวันที ่  ๒๖  ธันวาคม   ๒๕๖๐   

เพื่อเปนคาใชจายดานบุคลากร  ประมาณ  ๖  เดอืน นัน้  หากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพจิารณาแลวเห็นวามรีายรับขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเพยีงพอและคาดวาสามารถใชจายเงนิกรณีดังกลาวไดถึง

สิ้นปงบประมาณ  องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็สามารถพจิารณา

สํารองเงนิเดือนไดตามฐานนะการคลัง 

นายก อบต. ไดชี้แจงกับที่ประชุมวา เพื่อปฏบิัตใิหเปนไปตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงนิ การเบกิจายเงิน การฝากเงนิ การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเตมิ  ขอ  ๘๙  วรรคทายที่กําหนดใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจะตองมยีอดเงนิสะสมคงเหลอืเพยีงพอที่จะจาย

คาใชจายประจําและกรณีฉุกเฉินที่มสีาธารณภัยเกดิขึ้น ขอให ผอ.กอง

คลัง ชี้แจง 

ผอ.กองคลัง ไดแจงกับที่ประชุมวา ในการใชจายเงินสะสมนัน้ นําเรยีนผูบรหิารวาให

คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว  ดังนัน้ จงึขอเสนอ

จํานวนเงนิที่ผูบรหิารสามารถนําไปใชจายไดตามรายละเอยีด  ดังนี้ 

 



-๕- 

 

เงนิสะสม วันที ่๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐   มีจํานวน  ๑๓,๓๙๕,๙๖๙.๓๓   

บาท   หักตามระเบยีบขอ  ๘๘  

๑.กันไวสําหรับสํารองงบบุคลากร (๓ เดอืน)  =  ๒,๘๙๒,๐๓๐.- 

    ๒.กันไวสําหรับสํารองงบดําเนนิงาน (๓ เดือน)  =  ๑,๐๘๓,๓๕๘.๔๗ 

    ๓.กันไวสําหรับสํารองจายประจําที่จะตองจายใหประชาชนลาชา  

= ๔,๙๗๗,๖๗๕.- 

    ๔.กันไวกรณีเงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค   = ๖๐๒,๒๕๐.๐๐ 

๕.ตามขอ  ๙๐     = ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๖.สํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐%   =  ๓๗๙,๗๕๕.๔๙ 

   รวมคาใชจาย   ๑๐,๐๘๕,๐๖๘.๙๖ 

 เงนิสะสมที่นําไปใชจายได  เปนจํานวนเงิน  ๓,๓๑๐,๙๐๐.๓๗  บาท 

นายก อบต. ฐานะผูบรหิารโครงการที่จะจายขาดเงนิสะสมในครั้งน้ีลวนแตเปน 

โครงการที่สําคัญ หากเราไมรบีดําเนนิการประชาชาชนก็จะไมไดรับการ

บรกิารสาธารณะที่เขาควรจะไดโดยโครงการท่ีจะจายขาดเงินสะสม

ประกอบดวย 

หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง   แผนงานเคหะและชุมชน 

ประเภทงานทาง 

๑. โครงการขยายไหลทาง คสล.หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา 

และกอสรางถนน คสล.บานหวยหวา หมูที ่๑ 

สายท่ี ๑  โครงการขยายไหลทาง คสล.หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวย

หวา  

-เพื่อจายเปนคากอสรางขยายไหลทาง คสล.หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหวยหวา  มีพื้นที่ไมนอยกวา ๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ 

เมตร พรอมวางทอ คสล.Ø ๐.๓๐ เมตร จํานวน ๕ ทอน  

สายท่ี ๒  กอสรางถนน คสล.บานหวยหวา  หมู ๑ สายรอบหนองนํ้า

สาธารณะ  

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.บานหวยหวา  หมู ๑ สายรอบหนอง

น้ําสาธารณะ  ขนาดกวาง ๔.๐๐ x ๔๐.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร  มีพื้นที่ไม

นอยกวา ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร   

พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน ๑ ปาย และตดิตัง้

ปายประชาสัมพันธ(ช่ัวคราว)   จํานวน ๑ ปาย  (รายละเอยีดตามแบบ

แปลนที่ อบต.หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ  ๑๘๑,๙๐๐.- บาท 

 



-๖- 

 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป  (พ.ศ.

๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔)  เพิม่เติมฉบับที่  ๑  ลําดับที่  ๑ 

๒. โครงการกอสรางถนน คสล.บานหวยบงเหนือ หมู ๒  

สายจากหนาบานนายแมน   ตูกระโทก ถึงสามแยกตรงขามตูยามสาย

ตรวจ 

ตําบลหวยบง   

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.บานหวยบงเหนอื หมู ๒  

สายจากหนาบานนายแมน   ตูกระโทก ถึงสามแยกตรงขามตูยามสาย

ตรวจ 

ตําบลหวยบง   ขนาดกวาง ๔.๐๐ x ๒๒๕.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางท้ังสองขาง มพีื้นที่ไมนอยกวา ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร  (มี

ปรมิาตรลูกรังไมนอยกวา ๒๒.๕๐ ลบ.ม.) พรอมตดิตัง้ปาย

ประชาสัมพันธโครงการฯ จาํนวน ๑ ปายและตดิตัง้ปายประชาสัมพันธ

(ชั่วคราว) จํานวน ๑ ปาย    (รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบต.หวยบง

กําหนด) 

งบประมาณ  ๔๘๙,๐๐๐.- บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.

๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔)  หนาที่  ๖๒   ลําดับที่  ๑๕ 

๓. โครงการกอสรางถนน คสล.บานหวยบงใต หมู ๓  

สายจากนานายสี เสาสูงยาง  ถึงถนนลาดยางสายลาดใหญ - หวยบง

เหนือ 

- เพื่อจายเปนคากอสราง ถนน คสล.บานหวยบงใต หมู ๓  

สายจากนานายสี เสาสูงยาง  ถึงถนนลาดยางสายลาดใหญ – หวยบง

เหนือ ขนาดกวาง ๓.๐๐ x ๒๒๔.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร มพีื้นที่ไมนอยกวา 

๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางท้ังสองขาง (มปีรมิาตร

ลูกรังไมนอยกวา ๒๒.๔๐  ลบ.ม.)พรอมวางทอ คสล.Ø ๐.๓๐ เมตร 

จํานวน ๑๔ ทอน  ยาแนวประสานทอใหเรยีบรอย  พรอมตดิต้ังปาย

ประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน ๑ ปาย และตดิตัง้ปายประชาสัมพันธ

(ชั่วคราว) จํานวน ๑ ปาย   (รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบต.หวยบง

กําหนด) 



-๗- 

 

งบประมาณ ๓๖๘,๓๐๐.-  บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.

๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔)  หนาที่  ๗๘   ลําดับที่  ๑๔๓ 

๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บานมวงเงาะ หมู ๔   

สายแยกนานายจําป โลหะมาตย ถึงวัดปาหวยหวา 

- เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุงถนนลูกรัง บานมวงเงาะ หมู ๔   

สายแยกนานายจําป โลหะมาตย ถึงวัดปาหวยหวา 

ขนาดกวาง ๖.๐๐ x ๖๐๐.๐๐ x ๐.๑๐ เมตรมพีื้นที่ไมนอยกวา 

๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร   มปีรมิาตรลูกรงัไมนอยกวา ๓๖๐ ลูกบาศก

เมตร   พรอมปรับเกรดใหเรยีบรอย วางทอ คสล.Ø ๐.๓๐ เมตร 

จํานวน ๘ ทอน พรอมยาแนวประสานทอใหเรยีบรอย   (รายละเอียด

ตามแบบแปลนที ่อบต.หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ ๗๗,๐๐๐.-  บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.

๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔)  หนาที่  ๖๓   ลําดบัที่  ๒๑ 

๕. โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองหิน หมู ๗ สายหนาบานนาย

ประหยัด ไพศาลฤทธิ ์ไปบานหนองโมง หมู ๕  

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.บานหนองหนิ หมู ๗ สายหนาบาน

นายประหยัด ไพศาลฤทธิ์ ไปบานหนองโมง หมู ๕ 

ขนาดกวาง ๕.๐๐ x๑๘๐.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร พรอมลงลกูรังไหลทางทัง้

สองขาง มีพื้นที่ไมนอยกวา ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร   (มปีรมิาตรลูกรังไม

นอยกวา ๑๘.๐๐ ลบ.ม.) พรอมวางทอ คสล.Ø ๐.๓๐ เมตร จํานวน ๑๐ 

ทอน ยาแนวประสานทอใหเรยีบรอย  พรอมตดิตัง้ปายประชาสัมพันธ

โครงการฯ จํานวน ๑ ปาย และติดต้ังปายประชาสัมพันธ(ช่ัวคราว)  

จํานวน ๑ ปาย  (รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต.หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ ๔๙๗,๗๐๐.-  บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.

๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔)  เพิม่เติมฉบับที่  ๑  ลําดับที่   ๓ 



-๘- 

 

๖. โครงการกอสรางถนน คสล.บานยางบง หมู ๙  

สายบานยางบง ไปหนองกุดโดน 

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.บานยางบง หมู ๙  

สายบานยางบง ไปหนองกุดโดน  

ขนาดกวาง ๕.๐๐ x ๑๗๘.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร มีพื้นทีไ่มนอยกวา ๘๙๒ 

ตารางเมตร  พรอมลงลูกรังไหลทางทัง้สองขาง  (มปีรมิาตรลูกรังไม

นอยกวา ๑๗.๘๐ ลบ.ม.)  พรอมวางทอ คสล.Ø ๐.๓๐ เมตร จํานวน 

๑๓ ทอน ยาแนวประสานทอใหเรยีบรอย  พรอมติดตัง้ปาย

ประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน ๑ ปาย และตดิตัง้ปายประชาสัมพันธ

(ชั่วคราว) จํานวน ๑ ปาย   (รายละเอยีดตามแบบแปลนที่ อบต.หวยบง

กําหนด) 

งบประมาณ  ๔๙๕,๕๐๐.- บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.

๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔)  หนาที่  ๖๐  ลําดับที่  ๔   

๗. โครงการขยายไหลทาง คสล.บานนอย หมู ๑๐   

สายขางโรงเรยีนบานหวยหวา  ถึงศาลา SML  บานหวยหวา หมู ๑ 

- เพื่อจายเปนคากอสรางขยายไหลทาง คสล.บานนอย หมู ๑๐   

สายขางโรงเรยีนบานหวยหวา  ถงึศาลา SML  บานหวยหวา หมู ๑ 

ขยายผวิจราจรท้ังสองขางๆละ ๑.๐๐ เมตร (ระยะทางรวม ๗๘๖.๐๐ 

เมตร) หนา ๐.๑๕ เมตร  พรอมลงลูกรังไหลทาง (ลูกรังใชของเดิม)  

พรอมติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน ๑ ปาย และตดิตัง้

ปายประชาสัมพันธ(ช่ัวคราว) จํานวน ๑ ปาย  (รายละเอยีดตามแบบ

แปลนที่ อบต.หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ   ๔๓๗,๐๐๐.-  บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.

๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔)  เพิม่เติมฉบับที่  ๑  ลําดับที่   ๒ 

๘. โครงการกอสรางถนน คสล.บานหนองชุมแสง  หมู ๑๓   

สายจากหนาบานนางทองสาย อินธแิสง ถึงหนาบานนายวันทอง ธงภักดิ์    

- เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล.บานหนองชุมแสง  หมู ๑๓   

สายจากหนาบานนางทองสาย อนิธแิสง ถงึหนาบานนายวันทอง ธงภักดิ์    



-๙- 

ขนาดกวาง ๓.๐๐ x ๑๒๐.๐๐ x ๐.๑๕ เมตร พรอมวางทอ คสล.Ø 

๐.๓๐ เมตร  จํานวน ๔ ทอน  พรอมติดตัง้ปายประชาสัมพันธ

โครงการฯ จํานวน ๑ ปาย  

และตดิตัง้ปายประชาสัมพันธ(ชั่วคราว) จํานวน ๑ ปาย  (รายละเอยีด

ตามแบบแปลนที ่อบต.หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ ๑๙๓,๒๐๐.- บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.

๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔)  หนาที่  ๖๗   ลําดับที ่ ๕๔  

ประเภทงานอาคาร 

๑. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝาปดราง

ระบายนํ้า  หมู ๖ สายหนาบานนางทองพันธุ  ศรชัย ถึงหนาบานนาย

ศลิา  กองจันทร  

- เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้าํ คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝา

ปดรางระบายนํ้า  หมู ๖ สายหนาบานนางทองพันธุ  ศรชัย ถึงหนาบาน

นายศิลา  กองจันทร  ขนาดกวาง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ 

เมตร ฝาตะแกรงเหล็กจํานวน ๘๖ ฝา   พรอมตดิต้ังปายประชาสัมพันธ

โครงการฯ จํานวน ๑ ปาย และติดต้ังปายประชาสัมพันธ(ช่ัวคราว)    

จํานวน ๑ ปาย   (รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต.หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ ๑๙๕,๙๐๐.- บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.

๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔)  หนาที่  ๖๔   ลําดบัที่  ๓๐ 

๒. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝาปดราง

ระบายนํ้า  หมู ๘ สายบานนางกลมรี กลางสาธร ถึงหนาบานนาง

ทองดํา  เค็งชัยภูม ิ 

- เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้าํ คสล. พรอมเหล็กตะแกรงฝา

ปดรางระบายนํ้า  หมู ๘ สายบานนางกลมรี กลางสาธร ถึงหนาบาน

นางทองดํา  เค็งชัยภูม ิ  ขนาดกวาง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ 

เมตร ฝาตะแกรงเหล็กจํานวน ๓๐ ฝา กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

ขนาดกวางเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ 

เมตร ฝาตะแกรงเหล็กจํานวน ๑๔๗  ฝา วางทอระบายน้ํา คสล.จํานวน 

๑๓ ทอน พรอมบอพัก คสล.จํานวน ๑ บอ เหล็กตะแกรงฝาปดบอพัก 



-๑๐- 

 

จํานวน ๑ ฝา พรอมตดิตัง้ปายประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน ๑ ปาย 

และตดิตัง้ปายประชาสัมพันธ(ชั่วคราว) จํานวน ๑ ปาย  

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หวยบงกําหนด) 

งบประมาณ ๓๗๑,๖๐๐.- บาท 

-เปนไปตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล  

พ.ศ. ๒๕๓๗   แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒    

-เปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.

๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔)  หนาที่  ๖๕  ลาํดับที่  ๓๗ 

รวมงบประมาณทัง้สิ้น   ๓,๓๐๗,๑๐๐.-   บาท    จํานวน  ๑๐  

โครงการ ซ่ึงโครงการตางๆที่กลาวมาแลวน้ัน ลวนแตเปนโครงการที่

ประชาชนไดรับความเดือดรอน   

    จงึขอมตทิี่ประชมุวาเห็นดวยกับโครงการท่ีนายกพิจารณาหรอืไม 

    จะไดนําเขาสภาเพื่อพิจารณาอนุมัตติอไป 

ที่ประชุม   มมีตเิห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ  (ถาม)ี 

ที่ประชุม   ไมม ี

เลกิประชุม   เวลา    ๑๑.๐๐   น. 

 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ     สากุล) 

            เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 



รายงานการประชุมคณะผูบริหาร   

ครั้งที่   ๓/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่  ๒๓  เดอืน  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ  หองประชุมองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

ผูมาประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายพชรพล         วรพล นายก อบต.   

๒ นายพนิจิ             ยอดทาหวา รองนายก อบต.   

๓ นายพชิติ             คงนาวัง รองนายก อบต.   

๔ นายอนุพงษ          สากุล เลขานุการนายก อบต.   

 

ผูเขารวมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมอืชื่อ หมายเหต ุ

๑ นางเพ็ญศร ี      รติเมธากลุ ปลัด อบต.   

๒ นางรตนพร       ธงภักดิ์ ผูอาํนวยการกองคลัง   

๓ นายศักดา       พระลับรักษา ผูอาํนวยการกองชาง   

๔ นางสาวเพชรมณี  นารรีกัษ หัวหนาสํานักปลัด อบต.   

 

เริ่มประชุม   เวลา      ๑๔.๓๐   น. 

เมื่อไดเวลาประชุม นายอนพุงษ    สากุล    เลขานุการนายก อบต. ได

เชญิคณะผูบรหิารเขาที่ประชุม  โดยนายพชรพล   วรพล  นายก อบต. 

ไดดําเนินการประชุมและพจิารณาเรื่องตางๆ   ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

    - ไมม ี- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว 

ที่ประชุม มมีตริับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แลว   

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อพจิารณา   

 ๓.๑   เรื่องขออนุมัตใิชเงินงบกลาง  ประเภทสํารองจาย 

 จํานวนเงิน   ๑๒๐,๐๐๐.-  บาท 

นายก อบต. ดวยเมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๓๐ น. มิเตอรไฟฟา

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยบงไดเกิดระเบิดลุกไหม ลามถึงหมอ

แปลง และไดประสานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ   ใหมา

ตรวจสอบและแจงวามเิตอรใชการไมได ลามไปถึงหมอแปลงไฟฟา 

ขนาด  ๑๐๐ KVA ก็ไดไหม ไมสามารถใชการได  ซึ่งจะตองเปลี่ยนทั้ง

มเิตอรไฟฟาและหมอแปลงไฟฟา  แตสืบเน่ืองจากหมอแปลงไฟฟาของ 



-๒- 

การไฟฟาไมมีอยูในสตอก หากรอจะตองใชเวลานาน  เจาหนาที่ได

แนะนําใหจัดหาจากเอกชนเพื่อความรวดเร็วในการแกไขปญหา ซ่ึงหาก

หมอแปลงไฟฟาของเอกชนไมไดมาตรฐานการตรวจสอบของการไฟฟา  

การไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัดชัยภูมกิ็จะไมสามารถตดิตัง้มเิตอรใหได 

 ดังนัน้เพื่อเปนการแกไขปญหาในการติดตัง้หมอแปลงไฟฟาเพื่อ

ใชในกิจการขององคการบรหิารสวนตําบลหวยบง  จงึมคีวามจําเปนตอง

ใชเงินงบกลางในการแกไขปญหา ซ่ึงเหตุฉุกเฉินดังกลาวไมสามารถ

ปองกันไดและมีเหตุจําเปนเรงดวนหากไมดําเนินการแกไขจะกอใหเกิด

ความเสียหายตอราชการและประชาชน  จงึตองจัดหาหมอแปลงไฟฟา

ขนาด  ๑๐๐ KVA  มาทดแทน และสงซอมหมอแปลงอันเกาเพื่อสํารอง

ไวใช และเมื่อจัดหาใหเอกชนตดิตั้งใหแลว   จะไดประสานใหการไฟฟา

สวนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิมาตรวจสอบ เพื่อดําเนินการติดตั้งมิเตอร

ไฟฟาตอไป  

โดยรายละเอยีดการขออนุมตัใิชจายงบกลาง  ดังนี้  

-หมอแปลงไฟฟาขนาด ๑๐๐ KVA ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท   ๓ P๖   

๕๐ Hz  พรอมบรกิารรือ้ถอนหมอแปลงไฟฟาเครื่องเกา 

จงึอาศัยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธีิการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑   แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที ่๒ 

และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ  ๑๙    งบประมาณรายจายจะกําหนดใหมี

เงนิสํารองจาย เพื่อกรณีที่จําเปนไดตามความเหมาะสม สําหรับการ

อนุมัติใหใชเงินสํารองจาย  ใหเปนอํานาจของคณะผูบรหิารทองถ่ิน   

จงึขออนุมัติที่ประชุมใชเงนิงบกลาง  จาํนวนเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท  

(หน่ึงแสนสองหมื่นบาทถวน) 

มติที่ประชุม   อนุมัตติามทีเ่สนอ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  (ถาม)ี 

ที่ประชุม   -ไมม-ี 

เลกิประชุม   เวลา    ๑๕.๐๐   น. 

 

   (ลงชื่อ)     ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ     สากุล) 

            เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

   (ลงชื่อ)     ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 



จงึอาศัยระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธีิการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑   แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที ่๒ 

และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ  ๑๙    งบประมาณรายจายจะกําหนดใหมี

เงนิสํารองจาย เพื่อกรณีที่จําเปนไดตามความเหมาะสม สําหรับการ

อนุมัติใหใชเงินสํารองจาย  ใหเปนอํานาจของคณะผูบรหิารทองถ่ิน   

จงึขออนุมัติที่ประชุมใชเงนิงบกลาง  จาํนวนเงิน  ๑๒๐,๐๐๐.- บาท  

(หน่ึงแสนสองหมื่นบาทถวน) 

มติที่ประชุม   อนุมัตติามทีเ่สนอ 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  (ถาม)ี 

ที่ประชุม   -ไมม-ี 

เลกิประชุม   เวลา    ๑๓.๓๐   น. 

 

   (ลงชื่อ)     ผูจดบันทกึรายงานการประชุม 

     (นายอนุพงษ     สากุล) 

            เลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 

 

   (ลงชื่อ)     ผูตรวจบันทกึรายงานการประชุม 

    (นายพชรพล     วรพล) 

                นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยบง 



  

 


