
บันทึกการประชุมคณะผูบริหารครั้งที่  1/2549 
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

วันที่16ตุลาคม  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 7/2558  ลงวันที่ 11กันยายน  2558 
นายกิตติกร ตรงตอกิจ อานรายงานการประชุม ครั้งที่  7/2558  เมื่อวันที่11กันยายน  2558 
 มีทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมใด ๆ หรือไม  
 ถาไมมีทานใดจะแกไขหรือเปลี่ยนแปลงการประชุมถือวาทุกทานรับรอง

รายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
นายก อบต.   3.2  การตรวจแนะนําการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
    ประจําป 2559  
    อําเภอตรอน แจงโครงการตรวจแนะนําการดําเนินงานของเทศบาลและ 
    องคการบริหารสวนตําบล ประจําป 2559  เพ่ือตรวจติดตามและแนะนํา  
    การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการชวยกระตุนและให  
    กําลังใจผูปฏิบัติงานใน อปท. ใหสามารถปฏิบัติงานอยางถูกตองเปนระบบ  

ตอเน่ืองมากยิ่งขึ้น  และบรรลุตามวัตถุประสงคของกรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถิ่น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงาน ดังน้ี 
1. ตรวจติดตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีฯ 
2. ตรวจติดตามการจดัต้ังศนูยประสานการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดฯอปท. 

3. ตรวจติดตามการดําเนินตามนโยบายของรัฐบาลและกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น 

4. ตรวจติดตามนโยบายของจังหวัด   และเรื่องอ่ืน ๆ   
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3.2การจัดตั้งสวนสวัสดิการสังคม อบต.หาดสองแคว 
    อบต.หาดสองแคว ไดมีการปรับปรุงแผนอัตรากําลัง โดยขอกําหนดโครงสราง  
    สวนราชการเพ่ิมเติม  คือ สวนสวัสดิการสังคมซึ่งจัดต้ังตามมติ ก.อบต.  
    จังหวัดอุตรดิตถ  ครั้งที่ 9/2558  เมื่อวันที่  22  กันยายน  2558   

และ อบต.หาดสองแคว ไดประกาศกําหนดสวนสวัสดิการสังคม  
อบต.หาดสองแคว   ต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2558   

ที่ประชุม   รับทราบ  

3.3  การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
ประจําป 2559  ครั้งที่  1/2559สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
จึงขอโอนงบประมาณรายจาย  
1.โครงการยอนรําลึกเสนทางประวัติศาสตรราชการที่ 5 เสด็จเมืองตรอน 
ตรีสินธ เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการยอนรําลึกเสนทางประวัติศาสตร
ราชการที่ 5 เสด็จเมืองตรอนตรีสินธ  ุ เพ่ือใหประชาชนไดทราบประวัติศาสตร 
อนุรักษวัฒนธรรมชุมชนในอดีต และสงเสริมการทองเที่ยวในตําบล ต้ังจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) แผนพัฒนาสามป 
(2559-2561)  ยุทธศาสตรที่ 4 แนวทางที่ 2 หนา 55 ลําดับที่ 7  
เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจายไวไมเพียงพอ จึงขอโอนเพิ่ม  จํานวน  
10,000 บาท   ซึ่งขอโอนลดจากเงินเดือนพนักงาน  เพ่ือจายเปนเงินเดือน
พนักงานสวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามป 
(2559-2561) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 69  ลําดับที่ 4  
จํานวน  10,000.- บาท 

2. โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ 
แขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอตรอนประจําป 2559 ซึ่งองคการบริหาร
สวนตําบลขอยสูงเปนเจาภาพในการจัดการแขงขัน เพ่ือตอตานยาเสพติด 
เช่ือมความสามัคคี ใหเกิดความสมานฉันทของเทศบาล อบต. ในเขตอําเภอต
รอน เชน คาวัสดุอุปกรณ คาเครื่องเสียง คาเอกสาร คาอาหารและเครื่องด่ืม 
คาปาย และอ่ืน ๆ  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 
แผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางที่ 2 หนา 62 
ลําดับที่ 1 เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจายไวไมเพียงพอ จึงขอโอนเพิ่ม  
จํานวน  15,000 บาท   ซึ่งขอโอนลดจากเงินเดือนพนักงาน  เพ่ือจายเปน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) 
แผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 69  
ลําดับที่ 4  จํานวน  15,000.- บาท  ซึ่งยังไมไดใชจายสามารถโอนลดได 
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สวนสวัสดิการสังคม   
1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คารับ
วารสาร คารับหนังสือพิมพ คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาจัดทํา
วารสาร สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ รวบรวมผลงานการดําเนินงาน กิจกรรมของ อบต. 
ราชกิจจานุเบกษากฎหมายเกี่ยวกับการราชการสวนทองถิ่น คาธรรมเนียม 
คาลงทะเบียนฝกอบรมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง คณะผูบริหาร
และสมาชิกสภาฯ  คาจางเหมายาม แมบาน คนสวน คาจางเก็บบันทึกขอมูล
ตาง ๆ  คาจางเหมาบริการจางบุคคลภายนอกกระทําการอยางหน่ึงอยางใด
ซึ่งมิใชเปนการประกอบดับแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด 
และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ และอ่ืน ๆ ต้ังจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห (00231) แผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตรที่ 
6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 58 ลําดับที่ 7 
เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว จึงขอโอนตั้งเปนรายการใหม
จํานวนทั้งสิ้น  50,000.- บาท  ซึง่ขอโอนลดจาก   เงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป จํานวน 1  อัตรา  ตําแหนง  หัวหนาสวนการศึกษา  ต้ังแตเดือน
ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211) แผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 
หนาที่ 69  ลําดับที่ 4 จํานวน  50,000.- บาท  ซึ่งยังไมไดใชจาย
สามารถโอนลดได 

ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
ขอความเดมิ 
เงินเดือนพนักงานสวนตําบลเพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอม
ทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 1  อัตรา  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  
ต้ังแตเดือนตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559  จํานวน  249,240.- 
บาท  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตร
ที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 60  ลําดับที่ 4 

ขอความใหม 
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล   เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 1  อัตรา  ตําแหนง  นักพัฒนา
ชุมชน  ต้ังแตเดือนตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559จํานวนทั้งสิ้น  
249,240.- บาท  ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 
(00231)   แผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 
1 หนาที่ 60 ลําดับที่ 4 
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ขอความเดมิ 
คาตอบแทนพนักงานจาง   เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน พรอม
ปรับปรุงอัตราคาตอบแทนประจําป จํานวน  1 อัตรา  อัตราเดือนละ 
11,540 บาท จํานวน  12  เดือน  จํานวน  138,480 .- บาท  ต้ังจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตรที่ 6 
แนวทางที่ 1 หนาที่ 60  ลําดับที่ 4  
 
ขอความใหม 
คาจางพนักงานจาง  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจาง
ตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน พรอมปรับปรุงอัตรา
คาตอบแทนประจําป จํานวน  1 อัตรา  อัตราเดือนละ 11,540 บาท 
จํานวน  12  เดือน  จํานวน 138,480.- บาทต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห (00231)  แผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตรที่ 6 
แนวทางที่ 1 หนาที่ 60  ลําดับที่ 4  

     
ขอความเดมิ 

    เงินเพิ่มตางๆพนักงานงานจางเพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 
    ใหกับพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน   
    จํานวน  1  อัตรา อัตราเดือนละ 1,745.- บาท จํานวน  12  เดือน  เปน  
    เงิน  20,940.- บาท  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน  
    ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามป (2559-  
    2561) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่1 หนาที่ 60 ลาํดับที่  4 
     

ขอความใหม 
เงินเพิ่มตางๆพนักงานงานจาง เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว
ใหกับพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน  
จํานวน  1  อัตรา อัตราเดือนละ 1,745.- บาท จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน  20,940.- บาท  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (00231)  
แผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 60  
ลาํดับที่ 4 
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ระเบียบวาระที ่ 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายกอบต.   มีทานใดมีเรื่องประสานในที่ประชุมหรือไม  
    ถาไมมีทานใดประสาน ปดประชุม  เวลา  11.30  น. 
 

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


