
 
บันทึกการประชุมคณะผูบริหารครั้งท่ี  2/2560 

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
วันท่ี30มิถุนายน  2560  เวลา  13.30   น. 

ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายพงษเทพ   ชัยออน  นายก อบต.  

2. นางอรุณี นันทโชติ รองนายก อบต.  

3. นายนเรศ  ทีระแนว  รองนายก อบต.  

เปดประชุม เวลา  09.30  น.  
 เม่ือท่ีประชุมพรอม  นายพงษเทพ   ชัยออน   นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เปดการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560ลงวันท่ี 6  มีนาคม2560 

รองนายก อบต. อานรายงานการประชุม ครั้งท่ี1/2560 เม่ือวันท่ี6มีนาคม  2560 
 มีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมใด ๆ หรือไม  
 ถาไมมีทานใดจะแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการประชุมถือวาทุกทานรับรองรายงานการ

ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือทราบ/พิจารณา 
รองนายก อบต.   3.1 การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 
    ตามท่ี นายกไดมอบหมายใหเขารวมประชุม คณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. ตรอน  เม่ือวันท่ี  

26 มิถุนายน  2560ซ่ึงมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรตําบลหาดสองแคว ไดรับความเสียหาย 
ดังนี้  
1. ขาว   8  ไร 
2. พืชไร 28  ไร 
3. พืชสวนและอ่ืน ๆ   40  ไร 
ซ่ึงอัตราการใหความชวยเหลือ  ขาว ไรละ  1,113  บาท 
พืชไร  ไรละ 1,148  บาท   พืชสวนและอ่ืน ๆ  ไรละ  1,690 บาท 
รวมเปนเงินท่ีจะไดรับความชวยเหลือ ท้ังสิ้น  47,808  บาท 
ซ่ึงไดแจงไปแลววา อบต.หาดสองแคว  ไมมีงบประมาณเพียงพอในการใหความ  
ชวยเหลือเกษตรได 

ท่ีประชุม   รับทราบ  
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นายก อบต.   3.2  รายการการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
    ประจาํป 2560 

ตามท่ีคณะกรรมการ ตรวจประเมิน ประสิทธิภาพ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประจําป 25 60ได ดําเนินการประเมินการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปงบประมาณท่ีผานมาในวันท่ี 26 มิถุนายน 2560 นั้น 

    จากการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  
    ประจําป 2560ไดคะแนน ดังนี้ 

1. ดานการบริหารจัดการ  คะแนนเต็ม  100  คะแนนได  85  คิดเปนรอยละ  85 
2. ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาคะแนนเต็ม 205  คะแนนได 153  

คิดเปนรอยละ 74.63 
3. ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง คะแนนเต็ม  225คะแนนได 137 

คิดเปนรอยละ 60.89 
4. ดานการบริการสาธารณะ คะแนนเต็ม 260  คะแนนได 175  คิดเปนรอยละ 67.31 
5. ดานธรรมาภิบาลคะแนนเต็ม  70  คะแนนได 57  คิดเปนรอยละ 81.43 

   คะแนนรวมท้ัง 5 ดาน 860 คะแนน คะแนนท่ีได  607  คะแนน คิดเปนรอยละ 
70.58 

ท่ีประชุม   รับทราบ  

3.3  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2560  ครั้งท่ี 
       9/2560 

สํานักปลัด  ขอโอนงบประมาณรายจาย 
1. คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
รถจักรยานยนต รถยนตสวนกลาง เครื่องตัดหญา  แพทองเท่ียวของ อบต. และ
ครุภัณฑอ่ืนท่ีใชน้ํามันท่ีอยูในความรับผิดอบของสํานักงานปลัด เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันกาด นํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ  ตั้งจากเงินรายไดปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)   เนื่องจากตั้งงบประมาณ
รายจายไวไมเพียงพอ จึงขอโอนเพ่ิม เปนเงิน  100,000  บาท  ซ่ึงโอนลดมาจาก
คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง นายก อบต. 
สมาชิกในกรณีท่ีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงท่ีวาง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือกรณีอ่ืน ๆ และการเลือกตั้งซอมแทนตําแหนงท่ี
วางหรือเลือกตั้งเพ่ิม(กรณีแยกหมูบานใหม) ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) แผนพัฒนาสามป 
(2560-2562) ยุทธศาสตรท่ี 6 แนวทางท่ี 2 หนา 47 ลําดับท่ี 5  จํานวน 
100,000 บาท ซ่ึงยังไมไดใชจายสามารถโอนลดได 

    2. คาไฟฟา  เพ่ือจายเปนคาใชจายกระแสไฟฟารายเดือนท่ีใชในกิจการขององคการ 
บริหารสวนตําบล ฯลฯตั้งจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111)  เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจายไวไมเพียงพอ จึงขอโอน
เพ่ิม เปนเงิน  40,000  บาท  ซ่ึงโอนลดมาจาก  คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง  
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เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง นายก อบต. สมาชิกในกรณีท่ีครบวาระ ยุบสภา 
กรณีแทนตําแหนงท่ีวาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม
หรือกรณีอ่ืน ๆ และการเลือกตั้งซอมแทนตําแหนงท่ีวางหรือเลือกตั้งเพ่ิม(กรณีแยก
หมูบานใหม) ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) 
งานบริหารท่ัวไป (00111) แผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรท่ี 6 
แนวทางท่ี 2 หนา 47 ลําดับท่ี 5  จํานวน 40,000 บาท ซ่ึงยังไมไดใชจายสามารถ
โอนลดได 

    3. คาบริการโทรศัพท  เพ่ือจายเปนคาใชบริการโทรศัพทรายเดือนสําหรับท่ีทําการ 
องคการบริหารสวนตําบลในการประสานราชการ  ตั้งจากเงินรายไดปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)  เนื่องจากตั้งงบประมาณ
รายจายไวไมเพียงพอ จึงขอโอนเพ่ิม เปนเงิน  5,000  บาท  ซ่ึงโอนลดมาจาก   
คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง นายก อบต. 
สมาชิกในกรณีท่ีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงท่ีวาง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมหรือกรณีอ่ืน ๆ และการเลือกตั้งซอมแทนตําแหนงท่ี
วางหรือเลือกตั้งเพ่ิม(กรณีแยกหมูบานใหม) ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) แผนพัฒนาสามป 
(2560-2562) ยุทธศาสตรท่ี 6 แนวทางท่ี 2 หนา 47 ลําดับท่ี 5  จํานวน 5,000 
บาท ซ่ึงยังไมไดใชจายสามารถโอนลดได 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จงึขอโอนงบประมาณรายจาย  
  1. คาใชจายในการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน 
                           (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหาดสองแคว จํานวนหัวละ 700 บาทตอคน จํานวน  
                                        นักเรียน 60 คน เปนเงิน 42,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน 
                                         แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  
                            แผนพัฒนาสามป ( 2560-2562) ยุทธศาสตรท่ี  2  แนวทางท่ี  1  หนา  21  ลําดับ 
                                         ที่  9เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจายไวไมเพียงพอ  จึงขอโอนเพ่ิม  จํานวน  
39,600.- บาท  ซ่ึงโอนลดมาจาก  โครงการประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ 
                                         เพ่ือเปนคาใชจายโครงการประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 2559 และ  
                                        เปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และการสงเสริมการทองเที่ยว  
                                        กระตุนเศรษฐกิจ เปดชองทางการขายสินคาชุมชน เชน คาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง  
                                        คาวัสดุอุปกรณในการตกแตงแพไฟ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในพิธีการ 
                                        ตางๆ และอ่ืนๆ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ 
                                        นันทนาการ (00260)งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263)  จํานวน  39,600.- 
 บาท  ซ่ึงยังไมไดใชจายสามารถโอนลดได 
นายก อบต.   มีทานไดจะสอบถามหรือไมถาไมมีขอมติท่ีประชุมในการโอนงบประมาณ  
    ประจําปงบประมาณ 2560  
ท่ีประชุม    มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณ ครั้งท่ี 9/2560  
 
 



 4 

ระเบียบวาระท่ี  5

      ( นางอรุณี  นันทโชติ)  
    เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว    
       
      พงษเทพ  ชยัออน ผูตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายพงษเทพ  ชัยออน) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   

  เรื่องอ่ืนๆ 
นายกอบต.   มีทานใดมีเรื่องประสานในท่ีประชุมหรือไม  
    ถาไมมีทานใดประสาน ปดประชุม  เวลา  16.00  น. 
 

อรุณีนันทโชติ ผูจดบันทึกการประชุม  


