
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหาร  ครั้งที่  2/2549 
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

วันที่  18  สิงหาคม   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 

- การจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ซึ่งขณะนี้ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ หา
ร้านค้า และตั้งชื่อถนน  จึงแจ้งให้คณะบริหารทุกท่านได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์การ
จัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม  ก าหนดในวันที่ 30 
สิงหาคม 2559  ส่วนรายละเอียดจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 21 เมษายน  2559 

นายกิตติกร ตรงต่อกิจ อ่านรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน  2559 
 มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมใด ๆ หรือไม่ 
 ถ้าไม่มีท่านใดจะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการประชุมถือว่าทุกท่านรับรองรายงานการ

ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
นายก อบต.   3.1 การท าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100  

และมาตรา  103 
ด้วยส านักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงมหาดไทย ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประส่งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านองค์ 
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดท า 
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา  
103  ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการห้ามมิให้ จนท.ของรับด าเนินกิจการตามมาตรา 
100  และหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ จนท. 
ของรัฐตามมาตรา 103  เพ่ือให้ผู้บริหารและรองผู้บริหารท้องถิ่นได้มีความรู้ความ 
เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
จึงได้แจกแบบทดสอบให้กับรองนายก ได้ด าเนินการกรอกเพ่ือจะได้ส่งคืนให้กับ 
ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในวันที่  31  สิงหาคม 2559  ต่อไป 
 

ที่ประชุม   รับทราบและด าเนินการ 
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3.2  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ  2559  ครั้งท่ี 
       7/2559   

ส านักปลัด  

1. ค่าจ้างเหมาบริการ   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ  เช่น  ค่ารับวารสาร  ค่ารับ
หนังสือพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดท าวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
รวบรวมผลงานการด าเนินงาน กิจกรรมของ อบต. ราชกิจจานุเบกษากฎหมายเกี่ยวกับ
การราชการส่วนท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ ของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ  ค่าจ้างเหมายาม แม่บ้าน คนสวน 
ค่าจ้างเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการจ้างบุคคลภายนอกกระท าการอย่าง
หนึ่งอย่างใดซึ่งมิใช้เป็นการประกอบดับแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ และอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป  (00111)  แผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561)  ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 70,75 ล าดับที่ 5,7,11  
เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ  จึงขอโอนเพิ่ม   จ านวน  50,000.- 
บาท  ซ่ึงขอโอนลดมาจาก  1)โครงการฝึกอบรมทักษะความรู้และวิธีการปฏิบัติงาน
รวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทักษะความรู้และ
วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งคุณธรรมของผู้บริหาร อบต. สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชนในหมู่บ้านตลอดจนเยาวชนในพ้ืนที่ต าบล ในการเพ่ิมพูนขีด
ความสามารถในการบริหารงานฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) แผนพัฒนาสามปี (2559 -
2561)  ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้า 72 ล าดับที่ 17  จ านวน  50,000  
บาท ซึ่งยังไม่ได้ใช้จ่ายสามารถโอนลดได้ 

2.ค่าบริการไปรษณีย์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวง
ตราไปรษณีย์ยากร เช่น ค่าจัดส่งเอกสารหนังสือราชการต่าง ๆ ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ค่าลงทะเบียนตอบรับ ฯลฯ     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) แผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 71  ล าดับที่ 10  เนื่องจากตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ   จึงขอโอนเพิ่ม จ านวนทั้งสิ้น 10,00๐ บาท  ซึ่ง
ขอโอนลดจาก   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง นายก อบต. สมาชิก อบต. ในกรณีที่ครบวารุยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง 
และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือกรณีอ่ืน ๆ   ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 84  
ล าดับที่ 5  จ านวน  10,000.- บาท ซึ่งยังไม่ได้ใช้จ่ายสามารถโอนลดได้ 
3. วัสดุส านักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ส าหรับใช้ภายในกิจการ 
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ส านักงานปลัดฯเช่น กระดาษแฟ้มปากกาดินสอหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แผงกั้นห้อง
เครื่องดับเพลิงและอ่ืน ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ  
จึงขอโอนเพิ่ม  จ านวน  40,000  บาท  ซึ่งขอโอนลดจาก   1)โครงการฝึกอบรม
ทบทวนและซ้อมแผน อปพร. อบต. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายอปพร. ในเขตพ้ืนที่ต าบลเพ่ิมพูนขีดความสามารถเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนและการแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสบภายใน (00121) แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 
6 แนวทางที่ 3 หน้า 50 ล าดับที่ 3  จ านวน  40,000 บาท  ซึ่งยังไม่ได้ใช้จ่าย
สามารถโอนลดได้ 
กองคลัง 
๑. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  พร้อมทั้งปรับปรุง 
เงินเดือนประจ าปี  จ านวน   ๑  อัตรา  ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารงานคลัง 
(๐๐๑๑๓)  แผนพัฒนาสามปี  (๒๕๕๙ –  ๒๕๖๑)  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  แนวทางท่ี  ๑   
หน้าที่   ๖๙  ล าดับที่  ๔  งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ  จึงขอโอนเพิ่ม จ านวนทั้งสิ้น  
๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  โดยขอโอดลดจาก  เงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบล  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักส่วนต าบล  พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  
จ านวน  ๑   อัตรา  ในต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๐)  งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  แผนพัฒนาสามปี 
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ยุทธศาสตร์ ที่  ๖  แนวทางท่ี  ๑  หนา้ที่  ๖๙  ล าดับที่  ๔  รวม
เป็นเงินขอโอนลดจ านวน  ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) ซึ่งเหลือสามารถ
โอนลดได้ 

 
2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในงานที่อยู่ 
ในความรับผิดชอบของกองคลัง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(๐๐๑๑๐)  งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ –  ๒๕๖๑)  
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  แนวทางท่ี   ๑  หน้าที่  ๗๑  ล าดับที่  ๙  งบประมาณตั้งไว้ไม่
เพียงพอ  จึงขอโอนเพิ่ม จ านวนทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)   
โดยขอโอดลดจาก  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักส่วนต าบล  
พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  จ านวน  ๑   อัตรา  ในต าแหน่ง  เจ้าพนักงาน
พัสดุ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (๐๐๑๑๐)  งาน
บริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  
แนวทางที่  ๑หน้าที่  ๖๙   ล าดับที่  ๔  รวมเป็นเงินขอโอนลดจ านวน  ๑๕,๐๐๐.-
บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ 
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1. ค่าวัสดุก่อสร้าง   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ท่อต่าง ๆ ปูนซีเมนต์  
สังกะสี ตะปู กระเบื้อง ทราย  ฯลฯ เป็นต้น    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1หน้าที่ 71 ล าดับที่ 9     
เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ   จึงขอโอนเพิ่ม จ านวนทั้งสิ้น 
10,00๐ บาท  ซึ่งขอโอนลดจาก   ค่าวัสดุอ่ืน ๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอ่ืน ๆ 
เช่นวัสดุ อุปกรณ์ประปา เสื้อชูชีพ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 71  ล าดับที่ 
9  จ านวน  10,000.- บาท ซึ่งเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ 
 

ที่ประชุม    มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณ ครั้งที่ 7/2559  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายกอบต.   มีท่านใดมีเรื่องประสานในที่ประชุมหรือไม่ 
    ถ้าไม่มีท่านใดประสาน ปิดประชุม  เวลา  16.00  น. 
 

      ภูวพล   ตรงต่อกิจ ผู้จดบันทึกการประชุม 
        ( นายภูวพล   ตรงต่อกิจ )  
             เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  
        
           พงษ์เทพ  ชัยอ่อน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  


