
บันทึกการประชุมคณะผูบริหารครั้งที่  4/2548 
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

วันที่13สิงหาคม  2558 เวลา  19.30   น. 
ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายพงษเทพ   ชัยออน  นายก อบต.  

2. นางอรุณี นันทโชติ รองนายก อบต.  

3. นายนเรศ  ทีระแนว  รองนายก อบต.  

4. นายกิตติกร ตรงตอกิจ เลขานุการนายก อบต.  

เปดประชุม เวลา  09.30  น.  
 เมื่อที่ประชุมพรอม  นายพงษเทพ   ชัยออน   นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เปดการ
ประชุม 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
     -ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว  

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2558  ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2558 
นายกิตติกร ตรงตอกิจ อานรายงานการประชุม ครั้งที่  3/2558  เมื่อวันที่15 มิถุนายน  2558 
 มีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมใด ๆ หรือไม  
 ถาไมมีทานใดจะแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการประชุมถือวาทุกทานรับรอง

รายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
นายก อบต.   3.1โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการลดคัดแยกขยะที่ตน 
    ทาง ซึ่งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ จะจัด 

ใหมีการดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการลดคัดแยก 
ขยะที่ตนทาง  ซึ่งจะมีการประชุมชีแจงรายละเอียดในวันที่  17 สิงหาคม 
 2558  ณ หองประชุมศิลาอาสน ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ  และจะไดนํา 
รายละเอียดมาดําเนินการซึ่งเปนเรื่องที่ตรงตามนโยบายที่เราไดดําเนินการอยู 
แลว 
 
3.2  การจัดการแขงขันมหกรรมกีฬาและนันทนาการผูสูงอายุแหง 
ประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจําป 2558 
ตามที่ไดไปรวมในงานแถลงขาวการการจัดการแขงขันมหกรรมกีฬาและ 
นันทนาการผูสูงอายุแหงประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจาํป 2558 เมื่อวันที่   
11 สิงหาคม ที่ผานมา ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ เปนเจาภาพในการจัดการแขงขัน 
กีฬาดังกลาว  ระหวางวันที่  25-27  สิงหาคม  2558  ซึ่งมีการแขงขัน 
ทั้งหมด 9 ชนิดกฬีา  ประกอบดับ  กรฑีา  กอลฟ  เบดมนิตัน เปตอง ลลีาศ  
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วูดบอล หมากรุกไทย การประกวดรองแพลงคาราโอเกะ และการประกวด 
แอโรบิกมวยไทย   
3.3  การโอนงบประมาณรายจายประจําป 2558  ครั้งที่  5/2558 

สํานักปลัด 
1. คาจางพนักงานจางตามภารกิจ   เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน

ของพนักงานจางตามภารกิจ   ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสาม
ป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 60  ลําดับที่ 4  
เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจายไว ไมเพียงพอ    จึงขอโอน เพิ่ม 
จํานวนทั้งสิ้น 25,00๐ บาท  ซึง่ขอโอนลดจาก เงินประจําตําแหนง   
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามป (2558-2560) 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 82  ลําดับที่ 4  จํานวน  
25,000.- บาท ซึ่งเหลือจายสามารถโอนลดได 

2. คาจางพนักงานจางทั่วไป   เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานจางทั่วไป   ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามป (2558-
2560) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 60  ลําดับที่ 4  
เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจายไว ไมเพียงพอ    จึงขอโอน เพิ่ม 
จํานวนทั้งสิ้น 6,00๐ บาท   ซึง่ขอโอนลดจาก เงินประจําตําแหนง   
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับเงิน
ประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามป (2558-2560) 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 82  ลําดับที่ 4  จํานวน  6,000.- 
บาท ซึ่งเหลือจายสามารถโอนลดได 

3. เงินเพิ่มตางๆพนักงานงานจางตามภารกิจ เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการ
ครองชีพช่ัวคราวใหกับพนักงานจางตามภารกิจ 3  อัตรา  ต้ังจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 6 
แนวทางที่ 1 หนาที่ 60  ลําดับที่ 4 เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจาย
ไวไมเพียงพอ    จึงขอโอน เพิ่ม จํานวนทั้งสิ้น 34,00๐ บาท  ซึ่งขอ
โอนลดจาก   คาเชาบาน เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธ์ิไดรับคาเชาบาน ต้ังจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) แผนพัฒนาสามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทาง
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ที่ 1 หนาที่ 82  ลําดับที่ 4  จํานวน  34,000.- บาท   ซึ่งเหลือจาย
สามารถโอนลดได 

4. เงินเพิ่มตางๆพนักงานงานจางทั่วไป เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพ
ช่ัวคราวใหกับพนักงานจางทั่วไป 3  อัตรา  ต้ังจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) แผนพัฒนาสามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทาง
ที่ 1 หนาที่ 60  ลําดับที่ 4 เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจายไว ไม
เพียงพอ   จึงขอโอนเพิ่ม จํานวนทั้งสิ้น 36,00๐ บาท  ซึง่ขอโอนลด
จาก  คาเชาบาน เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธ์ิไดรับคาเชาบาน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 
แผนพัฒนาสามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 
82  ลําดับที่ 4  จํานวน  36,000.- บาท   ซึ่งเหลือจายสามารถโอน
ลดไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) แผนพัฒนาสามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทาง
ที่ 1 หนาที่ 82  ลําดับที่ 4  จํานวน  60,000.- บาท ซึ่งเหลือจาย
สามารถโอนลดได 

5. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) เพ่ือ
จายเปนเงินคาตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการ หรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ประจําป 2558  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) 
แผนพัฒนาสามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 
60  ลําดับที่ 4  เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจายไว ไมเพียงพอ    จึง
ขอโอน เพิ่ม จํานวนทั้งสิ้น  200,00๐ บาท   ซึง่ขอโอนลดจาก
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  
ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามป (2558-2560) 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 82 ลําดับที่ 4 จํานวน 
200,000.- บาท(สองแสนบาทถวน) ซึ่งเหลือจายสามารถโอนลดได 

 

สวนการคลัง 
1. คาจางลูกจางประจํา เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา พรอมทั้ง

ปรับปรุงเงินเดือนประจําปจํานวน  ๑  อัตรา   ในตําแหนงเจาหนาที่
จัดเก็บรายได  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(๐๐๑๑๐)  งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  แผนงานพัฒนาสามป  
(๒๕๕๘-๒๕๖๐) ยุทธศาสตรที่  ๖  แนวทางที่ ๑หนาที่  ๘๒   ลําดับที่ ๔   
งบประมาณตั้งไวไมเพียงพอกับการเบิกจายเงิน จึงขอโอนเพิ่มอีก 
จํานวนทั้งสิ้น ๒๙,๕๐๐.-บาท (สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน)  
โดยขอโอนลดจาก เงินเดือน เจาพนักงานพัสดุ เพ่ือจายเปนเงินเดือน
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พนักงานสวนตําบล พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน  ๑  
อัตรา  ในตําแหนงเจาพนักพัสดุ   ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  
แผนงานพัฒนาสามป (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ยุทธศาสตรที่   ๖  แนวทางที่ 
๑ หนาที่  ๘๔  ลําดับที่   ๔  รวมเปนเงินขอโอนลดจํานวน  
๓๐,๐๐๐.-บาท (สามหม่ืนบาทถวน) ซึ่งเหลือสามารถโอนลดได 

 
2.คาจางชั่วคราว  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการทั่วไป เพ่ือจายเปน

คาจางช่ัวคราวจํานวน  ๑อัตราต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

บริหารทั่วไป(๐๐๑๑๐)  งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  แผนงานพัฒนา

สามป  (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ยุทธศาสตรที่  ๖  แนวทางที่ ๑หนาที่  ๘๒   

ลําดับที่ ๔  งบประมาณต้ังไวไมเพียงพอกับการเบิกจายเงิน ประกอบ

กับมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดหวัดอุตรดิตถ เห็นชอบในการ

ประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ได

ประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ

พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ

ชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ตามหนังสือ

จังหวัดอุตรดิตถที่ อต ๐๐๒๓.๒/ว ๔๐๘๙  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  

๒๕๕๘  ซึ่งมีผลต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  โดยขอโอนลดจาก 

เงินเดือน เจาพนักงานพัสดุ เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 

พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน ๑ อัตรา  ในตําแหนงเจา

พนักพัสดุ  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

(๐๐๑๑๐) งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓) แผนงานพัฒนาสามป (๒๕๕๘ 

-๒๕๖๐) ยุทธศาสตรที่   ๖  แนวทางที่ ๑ หนาที่  ๘๔  ลําดับที่ ๔  รวม

เปนเงินขอโอนลดจํานวน  ๑๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาท

ถวน) ซึ่งเหลือจายสามารถโอนลดได 

สวนการศึกษา 
1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน 

คาถายแบบแปลน ถายพิมพเขียวเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไมประดับหรือสวนหยอม คาตัด
หญาในตําบลบริเวณสองขางทาง คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
ฝกอบรมตาง ๆ คาจางเหมาแมบาน คนสวน คาจางเหมาบริการจาง
บุคคลภายนอกกระทําการอยางหน่ึงอยางใดซึ่งมิใชเปนการดัดแปลง
หรือตอเติมฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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(00241) แผนพัฒนาสามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 6 
แนวทางที่ 1 หนาที่ 60  ลําดับที่ 4  เนื่องจากตั้งงบประมาณ
รายจายไวไมเพียงพอ   จึงขอโอนเพิ่ม จํานวนทั้งสิ้น  25,00๐ 
บาท  ซึง่ขอโอนลดจาก เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  เพ่ือจายเปน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211) แผนพัฒนาสามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 6 
แนวทางที่ 1 หนาที่ 82 ลําดับที่ 4 จํานวน 10,000.- บาทซึ่ง
เหลอืจายสามารถโอนลดได  2) เงินประจําตําแหนง  เพ่ือจายเปน
เงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับเงินประจํา
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใน
ตําแหนง หัวหนาสวนการศึกษา ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211) แผนพัฒนาสามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 6 
แนวทางที่ 1 หนาที่ 82 ลําดับที่ 4 จํานวน 40,000.- บาทซึ่ง
เหลือจายสามารถโอนลดไดรวมเปนเงินที่ขอโอนลดทั้งสิ้น  
50,000.- บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 

สวนโยธา 
1. คาจางพนักงานจางตามภารกิจ   เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทน

รายเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ  ต้ังจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามป (2558-
2560) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 60  ลําดับที่ 4  
เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจายไว ไมเพียงพอ    จึงขอโอน
เพิ่ม จํานวนทั้งสิ้น 12,00๐ บาท  ซึง่ขอโอนลดจาก คาเชา
บาน  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธ์ิไดรับคาเชาบาน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน(00241)  แผนพัฒนาสามป (2558-2560) 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 82  ลําดับที่ 4  จํานวน  
12,000.- บาท ซึ่งเหลือจายสามารถโอนลดได 

2. เงินเพิ่มตาง ๆ พนักงานงานจาง  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการ
ครองชีพช่ัวคราวใหกับพนักงานจางตามภารกิจ 4  อัตรา  ต้ัง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
(00241)  แผนพัฒนาสามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 6 
แนวทางที่ 1 หนาที่ 60  ลําดับที่ 4  เนื่องจากตั้งงบประมาณ
รายจายไว ไมเพียงพอ    จึงขอโอน เพิ่ม จํานวนทั้งสิ้น  
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25,00๐ บาท   ซึง่ขอโอนลดจาก1) เงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล  ต้ังจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)  
แผนพัฒนาสามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 
1 หนาที่ 82  ลําดับที่ 4  จํานวน  10,000.- บาท ซึ่งเหลือ
จายสามารถโอนลดได 2) เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานสวน
ตําบล  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหกับพนักงาน
สวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241)  แผนพัฒนาสามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 6 
แนวทางที่ 1 หนาที่ 82  ลําดับที่ 4  จํานวน  15,000.- บาท 
ซึ่งเหลือจายสามารถโอนลดได  รวมเปนเงินที่ขอโอนลด
ทั้งสิ้น 25,000.-บาท (สองหม่ืนหาพันบาทถวน) 

3. เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลผูบริหารและครอบครัว
ของผูมีสิทธ์ิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  แผนพัฒนา
สามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 
60  ลําดับที่ 4  เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว จึง
ขอโอนเพิ่ม จํานวนทั้งสิ้น  1,00๐ บาท  ซึง่ขอโอนลดจาก
คาเชาบาน  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธ์ิไดรับคาเชาบาน ต้ังจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)  แผนพัฒนาสามป (2558-
2560) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 82  ลําดับที่ 4  
จํานวน  1,000.- บาท ซึ่งเหลือจายสามารถโอนลดไดรวม
เปนเงินที่ขอโอนลดทั้งสิ้น  1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

4. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ 
เชน คาถายแบบแปลน ถายพิมพเขียวเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไมประดับหรือ
สวนหยอม คาตัดหญาในตําบลบริเวณสองขางทาง 
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝกอบรมตาง ๆ คาจางเหมา
แมบาน คนสวน คาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกกระทํา
การอยางหน่ึงอยางใดซึ่งมิใชเปนการดัดแปลงหรือตอเติมฯลฯ 
ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 
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แผนพัฒนาสามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 
1 หนาที่ 60  ลําดับที่ 4  เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจายไว
ไมเพียงพอ   จึงขอโอนเพิ่ม จํานวนทั้งสิ้น  25,00๐ บาท  
ซึ่งขอโอนลดจาก เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  เพ่ือจายเปน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามป (2558-2560) 
ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 82 ลําดับที่ 4 จํานวน 
25,000.- บาทซึ่งเหลือจายสามารถโอนลดไดรวมเปนเงินที่
ขอโอนลดทั้งสิ้น  25,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) 

 

ระเบียบวาระที ่ 5

     ถาไมมีทานใดประสาน ปดประชุม  เวลา  11.30  น. 
 
 

กิตติกร   ตรงตอกิจ ผูจดบันทึกการประชุม  
      ( นายกิตติกร   ตรงตอกิจ)  
    เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   
        
 
 
      พงษเทพ  ชัยออน ผูตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายพงษเทพ  ชัยออน) 
      นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

   เรื่องอ่ืนๆ 
นายกอบต.    มีทานใดมีเรื่องประสานในที่ประชุมหรือไม 


