
 
บันทึกการประชุมคณะผูบริหารครั้งท่ี  1/2560 

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
วันท่ี6   มีนาคม  2560  เวลา  09.30   น. 

ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายพงษเทพ   ชัยออน  นายก อบต.  

2. นางอรุณี นันทโชติ รองนายก อบต.  

3. นายนเรศ  ทีระแนว  รองนายก อบต.  

4. นายภูวภณ ตรงตอกิจ เลขานุการนายก อบต.  

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

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560ลงวันท่ี 19 ธันวาคม2559 

นายกิตติกร ตรงตอกิจ อานรายงานการประชุม ครั้งท่ี2/2560 เม่ือวันท่ี19  ธันวาคม  2559 
 มีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมใด ๆ หรือไม  
 ถาไมมีทานใดจะแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการประชุมถือวาทุกทานรับรองรายงานการ

ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือทราบ/พิจารณา 
นายก อบต.   3.1 การจัดงานวันทองถิ่นได  ประจําป 2560 
    ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนในวันท่ี 18  มีนาคม  2560 ซ่ึงมีกําหนด คือ  
    1. พิธีถวายราชสักการะและกลาวถวายราชสดุดีฯ ณ พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระ  

ปยมหาราช ลานอเนกประสงคริมนาน ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ  
จังหวัดอุตรดิตถ 
2. พิธีบําเพ็ญกุศล ณ บริเวณศาลาลานอเนกประสงคริมนาน  
การแตงกาย  “เครื่องแบบสีกากี แขนยาวคอพับ สวมหมวก”   
จึงแจงเชิญคณะผูบริหาร เขารวมพรอมกับ สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล  
พนักงาน ลูกจางทุกทานรวมพิธีโดยพรอมเพรียงกัน ในวันเสารท่ี 18 มีนาคม 2560  
เวลา 07.50 น. ณ พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระปยมหาราช ลานอเนกประสงค 
ริมนาน 
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2. การตรวจพ้ืนท่ีผูสงผลงานเขาประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย  
ครั้งท่ี 11ประจาํป 2560 ประเภทแหลงทองเท่ียว 
ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณารางวัลดังกลาวไดพิจารณาเอกสารท่ีทาง อบต.หาดสองแคว  
ไดสงเขาประกวดในข้ันตนเปนท่ีเรียบรอยแลว และเห็นควรเดินทางไปตรวจผลงานเพ่ือ 
ทราบขอมูลเพ่ิมเติม ในวันท่ี 8 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. โดยเราจะตองเตรียม 
ขอมูลเพ่ือนําเสนอผลงานตอคณะกรรมการ ประมาณ 20 นาที ตอบขอซักถาม และนํา  
คณะกรรมการเยี่ยมชมผลงาน จึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหารทุกทานเขารวมในวัน 
ดังกลาว 

ท่ีประชุม   รับทราบและดําเนินการ  

3.2  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  2560  ครั้งท่ี 
       6/2560 

สํานักปลัด  ขอโอนงบประมาณรายจาย 
1. วัสดุงานบานงานครัว  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง

ไมกวาด สบู ผาปูโตะ ถวยชาม แกวน้ํา จานรอง ชอนสอมและอ่ืน ๆ ฯลฯ   เปนเงิน  
20,000.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
งานบริหารท่ัวไป(00111)   เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจายไวไมเพียงพอ จึงของ
โอนเพิ่มเปนเงิน  20,000.- บาท  ซ่ึงโอนลดมาจาก คาตอบแทนพนักงานจางเพ่ือ
จายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  จํานวน  
20,000.- บาทซ่ึงเหลือจายสามารถโอนลดได 

2. คาบริการไปรษณีย   เพ่ือจายเปนคาไปรษณียคาโทรเลข คาธนาณัติ คาซ้ือ
ดวงตราไปรษณียยากร เชนคาจัดสงเอกสารหนังสือราชการตาง ๆ ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว คาลงทะเบียนตอบรับ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานท่ัวไป (00111) 
เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจายไวไมเพียงพอ จึงขอโอนเพ่ิม เปนเงิน  15,000 
บาท  ซ่ึงโอนลดมาจาก คาตอบแทนพนักงานจางเพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนราย
เดือนของพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  จํานวน  15,000.- บาท  ซ่ึงเหลือจาย
สามารถโอนลดได 

3. เงินชวยพิเศษ  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพสําหรับผูบริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน และพนักงานจางตลอดจนผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส ผู
ยากไรในเขตพ้ืนท่ีตําบลท่ีไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืน ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานรายจายงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) 
เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจายไวไมเพียงพอ จึงขอโอนเพ่ิม  เปนเงิน  20,000  
บาท  ซ่ึงโอนลดมาจาก   คาตอบแทนพนักงานจางเพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนราย
เดือนของพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน



 3 

ท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  จํานวน  20,000.- บาท  ซ่ึงเหลือจาย
สามารถโอนลดได 

     4. โครงการฝกอบรมทักษะความรูและวิธีการปฏิบัติงานรวมท้ังคุณธรรม  
จริยธรรม   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมทักษะความรูและวิธีปฏิบัติงาน
รวมท้ังคุณธรรมของผูบริหาร อบต. สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
ผูนําชุมชนในหมูบานตลอดจนเยาวชนในพ้ืนท่ีตําบลในการเพ่ิมพูนขีดความสามารถใน
การบริหารงานศักยภาพของผูนําชุมชนและเยาวชนในพ้ืนท่ีตําบล รวมท้ังความรูดาน
ระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติราชการ เชนคาพิธีเปด-ปด คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาตอบแทนวิทยากร เจาหนาท่ี คาพาหนะ คาเชา
ท่ีพัก ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งาน
บริหารท่ัวไป (00111) แผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรท่ี 6 แนวทางท่ี 
1 หนา 45 ลําดับท่ี 10 เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจายไวไมเพียงพอ จึงขอโอน
เพ่ิม เปนเงิน  120,000 บาท  ซ่ึงโอนลดมาจาก   1) โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ิน
สัมพันธ  ประจําป 2560  เพ่ือเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ 
อําเภอตรอน  ประจําป 2560  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) แผนพัฒนา
สามป )2560-2562) ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี 3 หนา 34 ลําดับท่ี 1  จํานวน  
60,000.-  บาท  ซ่ึงยังไมไดใชจายสามารถโอนลดได     2) เงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมท้ังปรับปรุงเงินเดือนประจําป  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป 
(00111)  จํานวน  60,000  บาท  ซ่ึงเหลือจายสามารถโอนลดได 

กองคลังขอโอนงบประมาณรายจาย 
1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป(๐๐๑๑๐)  งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  แผนงานพัฒนา
สามป  (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ยุทธศาสตรท่ี  ๖  แนวทางท่ี ๑หนาท่ี  43   ลําดับท่ี 2 
เนื่องจากตั้ง งบประมาณ รายจายไว ไมเพียงพอ จึงขอโอนเพ่ิม จํานวนท้ังส้ิน 30,0
๐๐.-บาท (สามหม่ืนบาทถวน)  ซ่ึงขอโอนลด มาจาก เงินเดือน พนักงานสวนตําบล  
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมท้ังปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารงานคลัง 
(๐๐๑๑๓)  จํานวน  ๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหม่ืนบาทถวน) ซ่ึงเหลือ จายสามารถโอน
ลดได 

2. คาวัสดุสํานักงาน  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ สําหรับในภายใน
กิจการกองคลัง เชน กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  หมึกเครื่องถายเอกสาร  
แผงก้ันหอง  เครื่องดับเพลิง  และอ่ืน ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารท่ัวไป(๐๐๑๑๐)  งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  เนื่องจากตั้งงบประมาณ
รายจายไวไมเพียงพอ ซ่ึงขอโอนลดมาจาก เงินเดือนพนักงานสวนตําบล เพ่ือจาย
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เปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมท้ังปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  
(๐๐๑๑๐) งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  จํานวน  ๒0,๐๐๐.-บาท  
(สองหม่ืนบาทถวน) ซ่ึงเหลือจายสามารถโอนลดได 

     กองชางขอโอนงบประมาณรายจาย 
๑. วัสดคุอมพิวเตอร  เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร  

สําหรับใชงานท่ีอยูในความรับผิดชอบของกองชาง เชน แผน หรือจาน
บันทึกขอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก กระดาษตอเนื่อง เมาส 
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ ตั้งจายจากเงินรายไดปากฎในแผนงาน
เคหะและชมุชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
(00241) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน เนื่องจากตัง้งบประมาณ
รายจายไวไมเพียงพอ    จึงขอโอน เพ่ิม จํานวนท้ังส้ิน  30,00๐ บาท  ซ่ึง
ขอโอนลดจาก เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบลพรอมท้ังปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏใน
แผนงานเคหะและชมุชน(00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
(00241) ลําดับท่ี 3  จํานวน 30,000.-บาท  ซ่ึงเหลือจายสามารถโอนลด
ได 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จงึขอโอนงบประมาณรายจาย  
1. คาใชจายเดินทางไปราชการ เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ผูมีสิทธิเบิกได ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา ( 00210) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา ( 00211)  แผนพัฒนาสามป ( 2560-2562) 
ยุทธศาสตรท่ี  4  แนวทางท่ี  1  หนา  43  ลําดับท่ี  2   เนื่องจากตั้ง
งบประมาณรายจายไวไมเพียงพอ  จึงขอโอนเพ่ิม  จํานวน  20,000.- 
บาทซ่ึงโอนลดมาจาก    โครงการประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ  
เพ่ือเปนคาใชจายโครงการประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 
2559  และเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
การสงเสริมการทองเท่ียว กระตุนเศรษฐกิจ เปดชองทางการขายสินคา
ชุมชน เชน คาจัดสถานท่ี คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณในการตกแตง
แพไฟ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในพิธีการตางๆ และอ่ืนๆ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  ( 00263)  จํานวน  
20,000.- บาท  ซ่ึงยังไมไดใชจายสามารถโอนลดได 

นายก อบต.    มีทานไดจะสอบถามหรือไมถาไมมีขอมติท่ีประชุมในการโอนงบประมาณ  
     ประจําปงบประมาณ 2560  
 
ท่ีประชุม     มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณ ครั้งท่ี 6/2560  
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายกอบต.   มีทานใดมีเรื่องประสานในท่ีประชุมหรือไม  
    ถาไมมีทานใดประสาน ปดประชุม  เวลา  12.00  น. 
 

ภูวภณ   ตรงตอกิจ ผูจดบันทึกการประชุม  
      ( นายภูวภณ   ตรงตอกิจ)  
    เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว    
       
      พงษเทพ  ชยัออน ผูตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายพงษเทพ  ชัยออน) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   


