
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร  ครั้งที่  1/2549 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

วันที่  21  เมษายน   2559 เวลา  13.30   น. 
ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพงษ์เทพ   ชัยอ่อน  นายก อบต. 
2. นางอรุณี   นันทโชติ รองนายก อบต. 
3. นายนเรศ  ทีระแนว  รองนายก อบต. 
4. นายกิตติกร ตรงต่อกิจ เลขานุการนายก อบต. 

เปิดประชุม เวลา  13.30  น.  
 เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายพงษ์เทพ   ชัยอ่อน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  เปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ขอบคุณฝ่ายบริหารทุกท่านการร่วมจัดงานวังสงกรานต์ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว
เสร็จสิ้นและผ่านไปได้ด้วยดี 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2558 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 

นายกิตติกร ตรงต่อกิจ อ่านรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2558 
 มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมใด ๆ หรือไม่ 
 ถ้าไม่มีท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการประชุมถือว่าทุกท่านรับรองรายงานการ

ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
นายก อบต.   3.2  การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
    ซึ่งคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดสรรเงิน 
    อุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลจูงใจส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้  
    อปท. พัฒนาการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ฯ สนองความต้องการของ 
    ประชาชนโดยมุ่งเน้นการประเมินผลการบริหารจัดการของ อปท. ด้านความ 
    โปร่งใสในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การ 
    บริหารจัดการอย่างมืออาชีพและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร การอ านวย 
    ความสะดวกให้แก่ประชาชน  ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน 

 ความพึงพอใจของประชาชนและโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งแยกเป็น 2  
ประเภท  ได้แก่ ประโดดเด่น และประเภททั่วไป ซึ่งในปีนี้ อบต.หาดสองแคว 
เรา ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี  
2559  ในประเภท โดดเด่น  และ ส่งในเรื่องของนวัตกรรม 2 โครงการ  
ได้แก่  1. โครงการอาสาเฮ็ดดีต าบลหาดสองแคว   2. โครงการการจัดการ 
สุขภาพเชิงรุกแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ซึ่งขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการ 
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จัดท าเอกสารเพื่อส่งให้กับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่  
 29 เมษายน  2559 นี ้

ที่ประชุม   รับทราบ 

3.2  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ  2559  ครั้งท่ี 
       3/2559   
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จึงขอโอนงบประมาณรายจ่าย  

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารับ
วารสาร ค่ารับหนังสือพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดท าวารสาร สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวบรวมผลงานการด าเนินงาน กิจกรรมของ อบต. ราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายเกี่ยวกับการราชการส่วนท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ 
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ค่าจ้างเหมายาม 
แม่บ้าน คนสวน ค่าจ้างเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอก
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช้ เป็นการประกอบดับแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ และอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
(00211)  แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 
70,74 ล าดับที่ 5,7,11 เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ จึงขอโอน
เพิ่ม จ านวนทั้งสิ้น 200,000.- บาท ซึ่งขอโอนลดจาก รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่ารับหนังสือพิมพ์ ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดท าวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวบรวมผลงานการ
ด าเนินงาน กิจกรรมของ อบต. ราชกิจจานุเบกษากฎหมายเกี่ยวกับการราชการส่วน
ท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ค่าจ้างเหมายาม แม่บ้าน คนสวน ค่าจ้างเก็บบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช้
เป็นการประกอบดับแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ และอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)  
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 58 ล าดับที่ 
7 จ านวน  39,600.- บาท เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง หัวหน้าส่วน
การศึกษา  จ านวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211)  แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
แนวทางที่  1 หน้า 69  ล าดับที่  4  จ านวน  160,400. - บาท รวมทั้งสิ้น  
200,000. บาท  ซึ่งเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ 

     2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
    เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิเบิกได้ฯลฯ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
แนวทางท่ี 1 หน้า 70 ล าดับที่ 5    เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ 
จึงขอโอนเพิ่ม จ านวน  10,000.- บาท  ซึ่งโอนลดมาจาก  โครงการงานวันลอย
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กระทง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) แผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางท่ี 2 หน้า 54 ล าดับที่ 4 จ านวน 
10,000.- บาท  ซ่ึงเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ 

 
กองช่าง  

๑.วัสดุคอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ใช้งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนพัฒนาสามปี 2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางท่ี 1 หน้า  71 ล าดับที่ 
9  เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ   จึงขอโอนเพิ่ม จ านวนทั้งสิ้น  
20,00๐ บาท  ซึ่งขอโอนลดจาก   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมปรับปรุงอัตราค่าตอบแทน
ประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางท่ี 1 หน้า 69 ล าดับที่ 4  จ านวน 20,000.-บาท  ซึ่งเหลือ
จ่ายสามารถโอนลดได้ 

2.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่าย
แบบแปลน ถ่ายพิมพ์เขียว เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ 
สวนไม้ประดับหรือสวนหย่อม ค่าตัดหญ้าในต าบลบริเวณสองข้างทาง ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่างๆค่าจ้างเหมาแม่บ้าน คนสวน ค่าจ้างเหมาบริการจ้าง
บุคคลภายนอกกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช่การเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่ วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)ยุทธศาสตร์ที่ 6  
แนวทางที่ 1  หน้า  70  ล าดับที่  7 เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ   
จึงขอโอนเพิ่ม จ านวนทั้งสิ้น  100 ,000.-บาท ซึ่งขอโอนลดจาก ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อจ้างท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั่ วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)  แผนพัฒนาสามปี (2559 -
2561)ยุทธศาสตร์ที่ 6  แนวทางท่ี 1  หน้า 71 ล าดับที่ 9  จ านวน 100,000.-บาท 
ซึ่งเหลือจ่ายสามารถโอนลดได ้

ส านักปลัด   
1. เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล

พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 1  อัตรา   ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 - 30 กันยายน 2559  จ านวน  104,078.- บาท   ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
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(00111) แผนพัฒนาสามปี  (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 
60  ล าดับที่ 4  เนื่องจากยุบโครงสร้างส่วนราชการ  จึงของโอนตั้งเป็นรายการใหม่  
จ านวน  104,078.- บาท  ซ่ึงขอโอนลดจาก  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล    เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 1  
อัตรา   ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 
จ านวนทั้งสิ้น  104,078.- บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   (00231)  
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางท่ี 1 หน้าที่ 60 ล าดับที่ 4  
ซึ่งเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ 

2.  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมปรับปรุงอัตรา
ค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา จ านวน 6 เดือน  เป็นเงิน  66,600 .- บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) แผนพัฒนาสามปี (2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1หน้าที่ 60 
ล าดับที่ 4  เนื่องจากยุบโครงสร้างส่วนราชการ  จึงของโอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
จ านวน  66,600.- บาท  ซ่ึงโอนลดมาจาก ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เพ่ือจ่ายเป็น
เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน พร้อมปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน  1 อัตรา  เป็นเงิน  
66,600.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) แผนพัฒนาสามปี (2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 60  ล าดับที่ 4 ซึ่งเหลือจ่ายสามารถ
โอนลดได้ 

3. เงินเพิ่มต่างๆพนักงานงานจ้าง  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว
ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  จ านวน  1  
อัตรา จ านวน  6  เดือน  เป็นเงิน  13,110.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี 
(2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 60  ล าดับที่ 4  เนื่องจากยุบ
โครงสร้างส่วนราชการ  จึงของโอนตั้งเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน  13,110.- บาท  
ซึ่งโอนลดมาจาก  เงินเพิ่มต่างๆพนักงานงานจ้าง  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  จ านวน  
1  อัตรา  เป็นเงิน  13,110.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)  
แผนพัฒนาสามปี (2558-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 60  ล าดับที่ 
4  ซึ่งเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ 

4. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารับ
วารสาร ค่ารับหนังสือพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดท าวารสาร สื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวบรวมผลงานการด าเนินงาน กิจกรรมของ อบต. ราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายเกี่ยวกับการราชการส่วนท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ 
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ค่าจ้างเหมายาม 
แม่บ้าน คนสวน ค่าจ้างเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอก
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กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช้เป็นการประกอบดับแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ และอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111)  
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 70,75 
ล าดับที่ 5,7,11  เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ  จึงขอโอนเพิ่ม   
จ านวน  750,000.- บาท  ซึ่งขอโอนลดมาจาก โครงการส่งเสริมการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการบริหารคุ้มบ้าน เ พ่ือจ่ ายเป็นค่า ใช้จ่ ายโครงการส่ ง เสริม
กระบวนการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหารราชการแบบคุ้มบ้าน ในกิจกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาด้านต่าง ๆ จัดการระบบการบริหารชุมชนแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบการ
บริหารจัดการที่ดี เช่น การส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ การรวบรวมและเสนอ
ปัญหาความต้องการ การรับแนวทางนโยบายการด าเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแงชุมชน (00525) แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางท่ี 3 หน้า 74 ล าดับที่ 4  จ านวน  570,000.- บาท ซึ่งยัง
ไม่ได้ใช้จ่ายสามารถโอนลดได้  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสาย
พันธุ์ดี   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ดพืชพันธุ์ดี เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดีโดยการบูรณาการกับภาคี
เครือข่ายภาควิชาการศึกษาวิถีการผลิตให้ได้เมล็ดพืชพันธุ์ดี การลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
เมล็ดพันธุ์พืช การขยายกลุ่มเป้าหาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) แผนพัฒนาสามปี 
(2559 -2561) ยุทธศาสตร์ที่  3 แนวทางที่  2หน้ า 46 ล าดับที่  6  จ านวน  
140,000 บาท  ซึ่งยังไม่ได้ใช้จ่ายสามารถโอนลดได้  โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนน าชุมชนและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชนและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(00250)  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) แผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางท่ี 2 หน้า 64  จ านวน  20,000 บาท  ซึ่ง
ยังไม่ได้ใช้จ่ายสามารถโอนลดได้ โครงการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ด้านกฎหมายและ
การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ด้านกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  และช่วยเหลือประชาชนในการใช้สิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมาย
แก่ประชาชน และอ่ืน ๆ  เช่น ค่าพิธีเปิด -ปิด  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์ต่าง ๆ และอ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
(00252) แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  แนวทางที่  1  หน้า 
73  ล าดับที่  22   เป็นเงิน  20,000.- บาท  ซึ่งยังไม่ได้ใช้จ่าย 
สามารถโอนลดได้  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  750,000.- บาท 
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5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้า 70 
ล าดับที่ 5  เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ  จึงขอโอนเพิ่ม   จ านวน  
50,000.- บาท  ซึ่งขอโอนลดมาจาก  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายก อบต. สมาชิก อบต. ในกรณีที่ครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเลือกเพ่ิม ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 2หน้าที่ 74 ล าดับที่ 5 
จ านวน  50,000.- บาท ซึ่งยังไม่ได้ใช่จ่ายสามารถโอนลดได้ 

6. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า แพท่องเที่ยว ของ อบต. และครุภัณฑ์อ่ืนที่ใช้
น้ ามัน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานปลัด เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 
น้ ามันก๊าด น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี (2559 -
2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางท่ี 1 หน้า 71 ล าดับที่ 9   เนื่องจากตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ  จึงขอโอนเพิ่ม   จ านวน  150,000.- บาท ซึ่งขอโอนลดมา
จาก  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพร้อม
ทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี  (2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 60 ล าดับที่ 4 จ านวน 150,000.- บาท  ซึ่ง
เหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ 

7. วัสดุเกษตร  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืช และสัตว์  อาหารสัตว์  พันธุ์พืช  พันธุ์ ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ยวัสดุเพาะช า  
อุปกรณ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ และอ่ืนฯ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนการเกษตร  (00320)  งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)  แผนพัฒนา
สามปี (2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที่  3  แนวทางที่  2  หน้า  48  ล าดับที่  13  
เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ  จึงขอโอนเพิ่ม   จ านวน  50,000.- 
บาท  ซึ่งขอโอนลดมาจาก   ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง นายก อบต. สมาชิก อบต. ในกรณีที่ครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่
ว่าง และกรณีคณะกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเลือกเพ่ิม ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี (2559 -
2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางท่ี 2หน้าที่ 74 ล าดับที่ 5 จ านวน  50,000.- บาท  
ซึ่งยังไม่ได้ใช่จ่ายสามารถโอนลดได้ 
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    8.วัสดุคอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 
ใช้งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น แผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล โปรแกรม 

   คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ 
   ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร 
   ทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี (2559 – 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางท่ี 1 

หน้า  60 ล าดับที่ 4  เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ   จึงขอโอนเพิ่ม 
จ านวนทั้งสิ้น  50,00๐ บาท  ซึ่งขอโอนลดจาก  เงินเดอืนพนักงานส่วนต าบล   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) แผนพัฒนาสามปี  (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางท่ี 1 หน้าที่ 
60 ล าดับที่ 4 จ านวน 50,000.-บาท  ซึ่งเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ 

9.  ค่าไฟฟ้า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากระแสไฟฟ้ารายเดือนที่ใช้ในกิจการของ
องค์กรบริหารส่วนต าบล เช่น อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ไฟฟ้า
สาธารณะรายทาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์
ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้า 71 ล าดับที่ 10   เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่
เพียงพอ  จึงขอโอนเพิ่ม   จ านวน  150,000.- บาท  ซึ่งขอโอนลดมาจาก  
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพร้อมทั้ง
ปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี  (2559-2561) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 60  ล าดับที่ 4  จ านวน 50,000.- บาท  ซึ่ง
เหลือจ่ายสามารถโอนลดได้  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง นายก อบต. สมาชิก อบต. ในกรณีที่ครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่
ว่าง และกรณีคณะกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเลือกเพ่ิม ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 2หน้าที่ 74 ล าดับที่ 5 จ านวน  100,000.- 
บาท ซึ่งยังไม่ได้ใช่จ่ายสามารถโอนลดได้  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  150,000.- บาท 
 10. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการทางด้าน
โทรคมนาคมรายเดือน  เช่น  การใช้ระบบอินเตอร์เน๊ต   ค่าสื่อสารอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  แผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที่  6  แนวทางท่ี  1  หน้า  71  ล าดับที่  10  เนื่องจาก
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ  จึงขอโอนเพิ่ม   จ านวน  30,000.- บาท  
ซึ่งขอโอนลดมาจาก  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
นายก อบต. สมาชิก อบต. ในกรณีที่ครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และ
กรณีคณะกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเลือกเพ่ิม ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี (2559 -
2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางท่ี 2หน้าที่ 74 ล าดับที่ 5 จ านวน  30,000.- บาท 
ซึ่งยังไม่ได้ใช่จ่ายสามารถโอนลดได้ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายกอบต.   มีท่านใดมีเรื่องประสานในที่ประชุมหรือไม่ 
    ถ้าไม่มีท่านใดประสาน ปิดประชุม  เวลา  16.00  น. 
 

      กิตติกร   ตรงต่อกิจ ผู้จดบันทึกการประชุม 
        ( นายกิตติกร   ตรงต่อกิจ )  
             เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  
        
           พงษ์เทพ  ชัยอ่อน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  


