
บันทึกการประชุมคณะผูบริหารครั้งท่ี  1/2561 
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

วันท่ี13  มีนาคม 2561 เวลา  13.30 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 

1.1 องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดจัดทําโครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ
กฎหมายท่ัวไปแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนในตําบลหาดสองแควไดทราบถึงสิทธิท่ีมี
อยูตามท่ีกฎหมายไดบัญญัติไว อันเปนการปองกันความเสียหายและไมถูกเอาเปรียบ
จากผูอ่ืนไดและความปรองดองสมานฉันทใหเกิดข้ึนภายในชุมชน จึงขอเรียนเชิญทาน
และประชาชนในชุมชนเขารวมโครงการดังกลาว ในวันท่ี 30 มีนาคม 2561 เวลา 
08.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
1.2 อําเภอตรอนไดกําหนดโครงการออกหนวย “บําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มให
ประชาชน” /โครงการ “อําเภอยิ้ม...เคลื่อนท่ี” และโครงการเสริมสรางจริยธรรม 
คุณธรรม เสริมสรางความรักชาติและสรางวินัยแกคนในชาติ ประจําปงบประมาณ 
2561 จึงเรียนเชิญทุกทานรวมออกหนวยใหบริการประชาชนในวันศุกรท่ี 16 มีนาคม 
2561 ณ วัดแหลมคูณ หมูท่ี 5 ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ โดย
รวมทําบุญตักบาตรฯ เวลา 07.30 น. และออกหนวยใหบริการประชาชนฯ ตั้งแตเวลา 
08.30 น. เปนตนไป 
1.3 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอกําหนดใหวันท่ี 18 
มีนาคม ของทุกปเปน “วันทองถ่ินไทย” เพ่ือเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแหง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน  
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางในสังกัด รวมท้ังประชาชนท่ีสนใจเขารวมพิธีถวายราช
สักการะและกลาวราชสดุดีฯ ในวันอาทิตยท่ี 18 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ 
พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระปยมหาราช ลานอเนกประสงคริมนาน ตําบลทาอิฐ 
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2560 ลงวันท่ี 22 พฤศจกิายน 2560 

รองนายก อบต. อานรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2560 ลงวันท่ี 22 พฤศจกิายน 2560 
 มีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมใด ๆ หรือไม  
 ถาไมมีทานใดจะแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการประชุมถือวาทุกทานรับรองรายงานการ

ประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือทราบ/พิจารณา 
นายก อบต.   1. การโอนงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ ๒๕61ครั้งท่ี 5 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑หมวด ๔ขอ ๒๖การโอนเงินงบประมาณรายจายตางๆ 
ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถ่ิน และเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ 
๓๓ วรรค ๑๑ และการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน ครั้งท่ี 1/2561  เม่ือวันท่ี 13
มีนาคม   2561 
2. การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย  ประจาํปงบประมาณ๒๕61 
ครั้งท่ี 2 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ .ศ.๒๕๔๑หมวด ๔และเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ 
๓๓ และขอ 2 8การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณ
รายจาย ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถ่ิน 

ท่ีประชุม   รับทราบ  
นายก อบต.   3.1 การโอนงบประมาณรายจาย 

สํานักปลัด  ขอโอนงบประมาณรายจาย 
1. เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  20,000 บาท  

โครงการจัดตั้งสถานท่ีกลางสําหรับใชเปนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสถานท่ี
กลางใชเปนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนเปนแหลงรวบรวมกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ วิธีการและขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการชวยเหลือ
ประชาชน ประจําปงบประมาณ 2561   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
บริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารงานท่ัวไป (00111)  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  ยุทธศาสตรท่ี 6 แผนงานท่ี 1 หนาท่ี  
9  ลําดับท่ี 1  จํานวน  20,000 บาทซ่ึงโอนลดมาจาก โครงการจัดสถานท่ีกลาง
สําหรับเปนศูนยรวมขาวการจัดซ้ือจัดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับ
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนสถานท่ีกลางสําหรับ
เปนศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ 
ประจําปงบประมาณ 2561 ตามหนังสือสํานักงานเทศบาลบานแกง ท่ี อต 52901/ว
330 ลงวันท่ี  20  มิถุนายน 2560 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
ท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (2561-
2564) ยุทธศาสตรท่ี 6 แผนงานท่ี 1 หนาท่ี 141  ลําดับท่ี 1 จํานวน  20,000 
บาทซ่ึงยังไมไดใชจายสามารถโอนลดได 
2. เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน   จํานวน  35,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนเงินโครงการสนับสนุนพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน  
การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว จํานวน  7 
หมูบาน โดยจัดสรรเปนคาดําเนินการของ อสม. ในเขตชุมชน/หมูบานละ 15,000.-
บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00200) งบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน(00223) แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (2561-2564) 
ยุทธศาสตรท่ี 5 แผนงานท่ี 1 หนา 132 ลําดับท่ี 1 เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจาย
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ไวไมเพียงพอจํานวน  35,000.-บาท  ซ่ึงโอนลดมาจาก   เงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมท้ังปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารท่ัวไป 
(00111)  จํานวน  35,000. บาท  ซ่ึงเหลือจายสามารถโอนลดได 

 
3.2 การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 
สํานักปลัด 
การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ขอความเดมิ 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน  50,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา วัคซีนปองกันโรคไขหวัด
นก น้ํายาดับเพลิง  น้ํายาพนหมอกควัน สารเคมีกําจัดยุง น้ํายาตาง ๆ หรืออ่ืน ๆ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป 
(00111) 
ขอความใหม 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  จํานวน  50,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา วัคซีนปองกันโรคไขหวัด
นก น้ํายาดับเพลิง  น้ํายาพนหมอกควัน สารเคมีกําจัดยุง น้ํายาตาง ๆ หรืออ่ืน ๆ ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 4,740.-บาท  รายได 45,260.-บาท ปรากฏในแผนงาน
บริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) 
 
ขอความเดมิ 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน  จํานวน  140,000  บาท เพ่ือจายเปน
เงินโครงการสนับสนุนพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว จํานวน  7 หมูบาน 
โดยจัดสรรเปนคาดําเนินการของ อสม. ในเขตชุมชน/หมูบานละ 15,000.-บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00200) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน(00223) แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (2561-2564) ยุทธศาสตร
ท่ี 5 แผนงานท่ี 1 หนา 132 ลําดับท่ี 1 

 
ขอความใหม 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน  จํานวน  140,000  บาท เพ่ือจายเปน
เงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 1  บานหาดสองแคว จํานวน  20,000 บาท 
เพ่ือนําไปดําเนินโครงการ 

- โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน  6,600 บาท 
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม  จํานวน  6,600 บาท 
- โครงการตรวจสุขภาพเครื่องท่ี  จํานวน จํานวน  6,800 บาท  
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2. คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 2  บานหาดสองแคว จํานวน 20,000 บาท 
เพ่ือนําไปดําเนินโครงการ 
- โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน  5,000 บาท 

- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม  จํานวน  5,000 บาท 

- โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  จํานวน  5,000 บาท 

- โครงการตรวจสุขภาพเครื่องท่ี  จํานวน จํานวน  5,000 บาท   

3. คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 3  บานหาดสองแควจํานวน 20,000 บาท   
เพ่ือนําไปดําเนินโครงการ 
- โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one จํานวน 6,600 

บาท 
- โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  จํานวน  6,600 บาท 

- โครงการตรวจสุขภาพเครื่องท่ี  จํานวน จํานวน  6,800 บาท   

4. คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 4 บานเดนสําโรง จํานวน  20,000 บาท   
เพ่ือนําไปดําเนินโครงการ 
- โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one  จํานวน  6,600 บาท 
- โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  จํานวน  6,600 บาท 
- โครงการตรวจสุขภาพเครื่องท่ี  จํานวน จํานวน  6,800 บาท   
5. คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 5 บานแหลมคูณ จํานวน  20,000 บาท   
เพ่ือนําไปดําเนินโครงการ 
- โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one  จํานวน  6,600 บาท 
- โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก  จํานวน  6,600 บาท 
- โครงการตรวจสุขภาพเครื่องท่ี  จํานวน จํานวน  6,800 บาท   
6. คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 6บานนิคมบึงพาด  จํานวน 20,000 บาท  
เพ่ือนําไปดําเนินโครงการ 
- โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน  5,000 บาท 
- โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก  จํานวน  5,000 บาท 
- โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  จํานวน  5,000 บาท 

      - โครงการตรวจสุขภาพเครื่องท่ี  จํานวน จํานวน  5,000 บาท   
7. คณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 7 บานบึงพาด จํานวน  20,000 บาท   
เพ่ือนําไปดําเนินโครงการ 
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม  จํานวน  6,600 บาท 
- โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  จํานวน  6,600 บาท 
- โครงการตรวจสุขภาพเครื่องท่ี  จํานวน จํานวน  6,800 บาท   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00200) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน(00223) แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (2561-2564) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 5  แผนงานท่ี 1 หนาท่ี  3-5  ลําดับท่ี 1-6 
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กองการศึกษา 
การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ขอความเดมิ 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 831,720 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  3  อัตรา ในตําแหนงตางๆ  ไดแก 
1) ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ตั้งไว 342,300.- บาท เพ่ือจายเปน

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราในตําแหนง  ผูอํานวยการกอง
การศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคม  2560 ถึงเดือน กันยายน  2561  เปนเงิน  
342,300.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

2) เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  เพ่ือจายเปนเงินเดือน
สําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหาดสองแคว  จํานวน  2  
ราย  เปนเงิน  489,420.- บาท 
- ครูผูดูแลเด็ก  ตั้งจายตั้งแตเดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2561  อัตรา
เดือนละ  17,490.-บาท จํานวน 104,940.- บาท  เดือนเมษายน 2561 ถึง
เดือนกันยายน 2561 อัตราเงินเดือนละ 18,270.- บาท จํานวนเงิน 109,620.- 
บาท รวมจํานวนเงิน 214,560.- บาท  
- ครู  ตั้งจายตั้งแตเดือน  ตุลาคม 2560  ถึงเดือนมีนาคม  2561  อัตราเดือนละ  
22,450.- บาทจํานวน 134,700.-บาท  เดือนเมษายน 2561  ถึงเดือน
กันยายน  2561  อัตราเดือนละ  23,360.- บาท จํานวน 140,160.-บาท  
รวมจํานวนเงิน  274,860.- บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)               

 
ขอความใหม 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 831,720 บาท 
เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  4  อัตรา ในตําแหนงตางๆ  
ไดแก 
1) ตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา ตั้งไว203,820.- บาท เพ่ือจายเปน

เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ในตําแหนง  ผูอํานวยการ
กองการศึกษา  ตั้งแตเดือนเมษายน  2561  ถึงเดือน  กันยายน  2561  
เปนเงิน  203,820.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 

2) ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  ตั้งไว  138,480.- บาท  เพ่ือจายเปนเงินเดือน
พนักงานสวนตําบลจํานวน  1  อัตรา  ในตําแหนงนักวิชาการศึกษา  ตั้งแต
เดือน  เมษายน  2561  ถึงเดือน  กันยายน  2561  อัตราเดือนละ  
23,080  บาท  เปนเงิน  138,480.- บาทตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00210)   

3) เพ่ือจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  เพ่ือจายเปน
เงินเดือนสําหรับขาราชการครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหาดสองแคว  
จํานวน  2  ราย  เปนเงิน  489,420.- บาท 
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- ครูผูดูแลเด็ก  ตั้งจายตั้งแตเดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2561  
อัตราเดือนละ  17,490.-บาท จํานวน 104,940.- บาท  เดือนเมษายน 
2561 ถึงเดือนกันยายน 2561 อัตราเงินเดือนละ 18,270.- บาท จํานวน
เงิน 109,620.- บาท รวมจํานวนเงิน 214,560.- บาท  
- ครู  ตั้งจายตั้งแตเดือน  ตุลาคม 2560  ถึงเดือนมีนาคม  2561  อัตรา
เดือนละ  22,450.- บาทจํานวน 134,700.-บาท  เดือนเมษายน 2561  
ถึงเดือนกันยายน  2561  อัตราเดือนละ  23,360.- บาท จํานวน 
140,160.-บาท  รวมจํานวนเงิน  274,860.- บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) 

นายก อบต.   มีทานไดจะสอบถามหรือไมถาไมมีขอมติท่ีประชุมในการโอนและเปลี่ยนแปลง  
    งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2561  
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณ ครั้งท่ี 5/2561 และมีมติการแกไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ ครั้งท่ี 2/๒๕61  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายกอบต.   มีทานใดมีเรื่องประสานในท่ีประชุมหรือไม  
    ถาไมมีทานใดประสาน ปดประชุม  เวลา  14.30  น. 
 
 
 
 

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


