
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕6

วันท่ี 7 พฤษภาคม ๒๕๕6 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ

ผูมาประชุม จํานวน ๑2 คน
ผูไมมาประชุม จํานวน - คน
ผูลาประชุม จํานวน 1 คน
ผูเขารวมประชุม จํานวน 10 คน

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ
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ผูเขาประชุม
นางรัตนะ  เสริมมา
นายศุภรัตน  พุมไสว
นายธีรศักดิ์  สนแยม
นายจรัญ    ธีระแนว
นางสาวกาญจนา  ประมาณ
นางวันเพ็ญ  กลมดวง
นายมาโนช  มาทองแดง
นายทรงวุฒิ  นอยทรัพย
นายมานพ  โพธิ์โม
นางสมพิศ  เรือนทะยา
นางเสนอ   มีทวม
นางเฉลิมรัตน  นิกรแสน
ผูลาประชุม
นางสมบัติ   นนคลัง
ผูเขารวมประชุม
นายพงษเทพ  ชัยออน
นางอรุณี  นันทโชติ
นายนเรศ  ทีระแนว
นายกิตติกร  ตรงตอกิจ
นายสมภพ  ตรีพุฒ
นางอําพร  อยูจันทร
นางสาวจิราวัฒน  มวงยาย
น.ส.มันทนา   สินสถาน
นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ
นายจิรพัฒน  เกิดมี

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๑
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๓
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๓
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๔
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๕
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๕
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๖
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๖
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๗

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 4

นายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายก อบต.
ผูใหญบานหมู 1
ผูใหญบานหมู 2
เจาหนาท่ีพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
จพง.ธุรการ
ผูชวยชางโยธา

รัตนะ  เสริมมา
ศุภรัตน  พุมไสว
ธีรศักดิ์  สนแยม
จรัญ  ธีระแนว
กาญจนา  ประมาณ
วันเพ็ญ  กลมดวง
มาโนช  มาทองแดง
ทรงวุฒิ  นอยทรัพย
มานพ  โพธิ์โม
สมพิศ  เรือนทะยา
เสนอ  มีทวม
เฉลิมรัตน  นิกรแสน

พงษเทพ  ชัยออน
อรุณี   นันทโชติ
นเรศ  ทีระแนว
กิตติกร  ตรงตอกิจ
สมภพ  ตรีพุฒ
อําพร  อยูจันทร
จิราวัฒน  มวงยาย
มันทนา  สินสถาน
เพลินพิศ  ทิพยวงศ
จิรพัฒน  เกิดมี



๒

นายธีรศักดิ์  สนแยม ตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗
เลขานุการสภา แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมี

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหมดเทาท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว เขาประชุม จํานวน ๑1 ทาน ถือวาครบองคประชุมแลว ผมขอเชิญทานประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕๖

นางรัตนะ  เสริมมา สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว คณะผูบริหาร รวมถึงเจาหนาท่ี
ประธานสภาฯ และหัวหนาสวนราชการทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล หาดสอง

แคว สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พุทธศักราช ๒๕๕๖ เม่ือสมาชิกสภาฯ ครบองคประชุมแลว จึง
ขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อานประกาศองคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว เรื่อง  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ สมัยท่ี 2
ประจําป พ.ศ.๒๕๕6 ตามท่ีสภาองคการบรหิารสวนตําบลหาดสองแคว มีมติกําหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๕6 สมัยท่ี 2 เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕6 มีกําหนด ๑๕
วัน  ในครั้งการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป
๒๕๕6 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2556 นั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการของสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามกฎหมาย อาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ การ
ประชุม ขอ ๒๐,๒๒ จึงขอเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ  สมัยท่ี
2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕6 ในวันท่ี 7 พฤษภาคม ๒๕๕6 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสองแคว  อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ  ตั้งแตเวลา ๐๙.3๐ น. เปนตนไป  จึงขอประกาศ
ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  คณะผูบริหารทองถ่ิน  ผูนําทองถ่ิน  และ
ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  ไดเขารวมรับฟงการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  จึง
ประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ  ณ   วันท่ี 29 เดือน เมษายน   พ.ศ.๒๕๕6

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นางรัตนะ เสริมมา 1. แจงเรื่องการลาออกจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
ประธานสภาฯ รายนางนิตยา  เอกา สมาชิก อบต.หมูท่ี 1 ซึ่งนับตั้งแตวันท่ี 18 เมษายน 2556 ซึ่งองคการ

บริหารสวนตําบลหาดสองแคว จึงตองจัดใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวางภายในหกสิบวันนับแต
วันท่ีตําแหนงนั้นวางลง
2. แจงเรื่องการขออนุญาตลาไปทัศนศึกษาตางประเทศ  รายนางสมบัติ  นนคลัง  สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแคว  หมูท่ี 4 ขออนุญาตลาไปทัศนศึกษาตางประเทศ (ประเทศพมา) จึง
ขอลาประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2556



๓

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๕6
วัน 8 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕6

นางรัตนะ เสริมมา ตอไปเขาระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา
นายธีรศักดิ์  สนแยม เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๕6 วันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕6
นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
ประธานสภาฯ หรือไม เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติท่ีประชุม สภาฯ

รับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ
มติท่ีประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป ๒๕๕6

วันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕6
ดวยมติยกมือ ๑1 เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
3.1 ญัตติ  พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9)
ระเบียบขอกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ขอ ๑๖ ,๑๗ และ ๑๘

นางรัตนะ  เสริมมา การพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2557-2559)
ประธานสภาฯ เรียนเชิญเลขาสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
นายธีรศักดิ์  สนแยม ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดรับญัตติจากคณะผูบริหารเรื่อง พิจารณา
เลขานุการสภาฯ ใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕7-๒๕๕9) ซึ่งก็ไดแจกเอกสารประกอบการ

ประชุมซึ่งมีรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559) ใหสมาชิกผูทรงเกียรติไดพิจารณากอน
ลวงหนาตั้งแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2556 ไปแลวนั้น
ขอกฎหมาย
1. พรบ.สภาตาบลและองคการบริหารสวนตาบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2546
มาตรา 46 สภาองคการบริหารสวนตาบลมีอานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ (1) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา
ตาบลเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการ ขององคการบริหารสวนตาบล (2) พิจารณาใหความ
เห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตาบล ราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาป และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม (3) ควบคุม
การปฏิบัติงานของคณะผูบริหารใหเปนไปตามนโยบายและ แผนพัฒนาตาบลตาม (1) และกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 ขอ 6 การจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองสอดคลองกับระเบียบ วาดวย
การประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 17 การจัดทา
แผนพัฒนาสามป ใหดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี ข้ันตอนการดาเนินการดังนี้ (1) คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธ
กิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร รวมท้ังสอดคลองกับปญหา ความตองการของ



๔

ประชาคม และชุมชน โดยใหนาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามป (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาสามป รวบรวมประเด็น หลักการพัฒนา ปญหา และขอมูล นามาจัดทารางแผนพัฒนาสาม
ป แลวเสนอ คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน (3) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนพัฒนา
สามป เพ่ือเสนอผู บริหารทองถ่ิน (4) คณะผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป และ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป สาหรับองคการบริหารสวนตาบล ใหผูบริหารเสนอรางแผนพัฒนา สามป
ตอสภาองคการบริหารสวนตาบล เพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารจึง พิจารณาอนุมัติ และ
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป ตอไป

นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็นหรือคณะผูบริหารจะชี้แจงเพ่ิมเติมก็เรียนเชิญ
ประธานสภาฯ
นายพงษเทพ ชัยออน ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องการพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป
นายก อบต. (พ.ศ.2557-2559) ซึ่งงบประมาณของเราในแตละปงบประมาณมีเพียงเล็กนอย  แตความ

ตองการของประชาชนในแตละหมูบานท้ัง 7 หมูบานมีเปนจํานวนมาก ก็มีปญหาเรื่องการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปของเราทุกป  ในปนี้ก็พยายามท่ีจะจัดเรียงลําดับความสําคัญของปญหาโดยนํา
แผนงานโครงการจากทุกภาคสวนมาบูรณาการรวมกัน ท้ังจากเวทีประชาคมโดยเทคนิคนโยบายติด
ดาว จากแผนชุมชน จากหนวยงานเครือขายภาครัฐและเอกชน ก็จะบริหารใหใชทรัพยากรท่ีมีอยู
อยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน   และจะขออนุญาตท่ีประชุมใหเจาหนาท่ีไดแจง
รายละเอียดแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)

นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ การพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2557-2559) ในปนี้ ซึ่งไดผาน
จนท.ธุรการ กระบวนการลงเวทีประชาคม ครบทุกหมูบานเนนการนําปญหาจากภาคประชาชนท่ีจัดลําดับ

ความสําคัญ จากการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาธิปไตย “หนึ่งเสียง  หนึ่งสิทธิ หนึ่งดาว
ประจําใจ” ความหมายของแผนพัฒนาสามป แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการปกครองสวน
ทองถ่ิน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจะจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละปซึ่งจะมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา คลอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกปและยังเปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมี
หลักคิดท่ีวาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากวาหนึ่งแนวทางและ
ภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามา
ดําเนินการเพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมี
ผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในท่ีสุด องคการ
ปกครองทองถ่ินใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนํา
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํา
งบประมาณเพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการ การ
มีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
1. เพ่ือใหมีการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตรและมีเปาหมายการพัฒนาท่ี

ชัดเจน
2. เพ่ือใหมีระบบและข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือใหมีการบริหารงานเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินและประชาชนในทองถ่ิน

ไดมีการสวนรวมในการบริหารการพัฒนาอยางแทจริง
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4. เพ่ือเปนเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติกับหนวยงานอ่ืน
5. เพ่ือรวบรวมวิเคราะหประมวลผลขอมูลตางๆ ซึ่งแสดงในรูปของแผนงาน/โครงการซึ่งมี

ความสัมพันธสอดคลองกันระหวางแผนงาน/โครงการประจําป
6. เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนากําหนดจุดหมายและแนวทางในการพัฒนาซึ่งสามารถตอบสนอง

วัตถุประสงค เปาหมายรวม และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน
7. เพ่ือจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุเอกสารหรือขอบังคับ

งบประมาณรายจายประจําปและนํา ไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ
ข้ันตอนการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2557 – 2559 )
1. ทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2555 – 2557) เสนอตอผูบริหาร
2. จัดทําโครงการ อบต. สัญจรเพ่ือออกไปเก็บขอมูลปญหาและความตองการจากประชาชนในทุก

พ้ืนท่ี
3. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนา ฯ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
4. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินทําการพิจารณารางแผนพัฒนา ฯ และประสานแผนในระดับอําเภอ
5. เสนอรางแผนท่ีผานการพิจารณากลั่นกรองแลวเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ
6. ประกาศใชแผนพัฒนา
ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2557 – 2559
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคการบริหารปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ ท่ีอาจจะมีความเชื่อมโยง
และสงผลใหเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกันเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารประกอบไปดวยประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสาธารณะสูงสุด โดยทรัพยากรการบริหารประกอบไปดวย
1. เงิน ท้ังงบประมาณขององคการบริหารปกครองสวนทองถ่ินเองและแหลง
งบประมาณภายนอก
2. คน ซึ่งหมายความรวมตั่งแตผูบริหารทองถ่ิน พนักงานการปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับ ซึ่งจะมีความแตกตาง หลากหลายท้ังดานความรู ทักษะและทัศนะคติ ซึ่งองคการปกครองสวน
ทองถ่ินจะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมท้ังตองพัฒนากําลังคน กําลังคนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานใหองคการปกครองสวนทองถ่ินและถาพิจารณาในความหมายอยางกวางขวาง
แลวอาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถ่ินซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถ่ินดวย
3. วัสดุอุปกรณ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานท่ีจะสามารถ
นํามาใชการบริหารจัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการ พัฒนาวัสดุอุปกรณใหมีความ
ทันสมัยเพ่ือรองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทันและใชวัสดุอุปกรณอยางเต็ม
ศักยภาพ
4. การบริหารจัดการ เปนสิ่งท่ีจะขับเคลื่อนทรัพยากร ท้ัง 3 ประการขางตน เปนไป
อยางมี ประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเปนศาสตรและศิลปท่ีตอง
ศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง
-ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควในปนี้ไดปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง
กับสถานการณ ของคณะผูบริหารชุดใหมดังนี้
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. วิสัยทัศน ( Vision )

ตําบลนาอยู เรียนรูรวมกัน สรางสรรสังคม
ชุมชนเขมแข็ง รวมแรงพัฒนา ประชาชนสุขใจ
2. พันธกิจ
1. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร
2. น้ําประปาไหล  ไฟฟาสวาง  ทางสะดวก
3. พัฒนาอาชีพใหม  ใสใจอาชีพเดิม เพ่ิมสมรรถนะ และขีดความสามารถในการผลิตใหมีคุณภาพ

และมาตรฐาน
4. สงเสริมการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน
5. เสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ  ควบคุมและปองกันโรค  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
6. จัดตั้งศูนยคอมพิวเตอร หองสมุดอินเตอรเน็ตตําบล
7. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  และดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการคมนาคม
2. ดานการศึกษา
3. ดานการเกษตร
4. ดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม นันทนาการ การทองเท่ียว ภูมิปญญาทองถ่ิน
5. ดานสาธารณสุข
6. ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน

นางรัตนะ  เสริมมา - ตามท่ีนายกฯ และเจาหนาท่ีไดอธิบายมาท้ังหมดมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถาม
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีกหรือไม

- หากไมมีขอมติท่ีประชุมสภาฯ ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557-2559)
ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสามป(2557-2559) ดวยจํานวน 12 เสียง

3.2 ญัตติ  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556
นางรัตนะ  เสริมมา เรียนเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ชี้แจงขอกฎหมาย
ประธานสภาฯ
นายธีรศักดิ์ สนแยม ระเบียบขอกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
เลขาสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 หมวด 4 ขอ 2๗ และ 29 ซึ่งงานสภาฯไดรับญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลง

คําชี้แจงงบประมาณรายจาย จากคณะผูบริหารในสวนรายละเอียดนั้นไดจัดเปนเอกสารประกอบการ
ประชุมสงใหทานสมาชิกไดพิจารณาลวงหนาแลวนั้น

นางรัตนะ เสริมมา มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือคณะผูบริหารจะอธิบายเพ่ิมเติมก็ไดเรียนเชิญคะ
ประธานสภาฯ
นางสาวจิราวัฒน มวงยาย สวนการคลัง ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เรื่อง  งบประมาณรายจาย
จพง.พัสดุ ประจําปงบประมาณ 2556 สวนการคลัง  หมวด คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  คาครุภัณฑ (รหัส

บัญชี 541000) ไวในหนา 74 (2) ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร   ไวในหนา 74
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1) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 17,000.- บาท
- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สํานักงาน จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว มีหนวยประมวลผล
กลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.4 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย มีสวน
ควบคุมการแสดงผลท่ีมีหนวยความจําไมนอยกวา 128 MB มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3
หรือดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา 2 GB มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมนอยกวา 250 GB หรือมี Solid Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 30 GB จํานวน 1 หนวย มี
DVD – RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000
Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มีจอภาพ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี
ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2556 ตามท่ีกระทรวง ICP กําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) แผนพัฒนาสามป (2556 - 2558) ยุทธศาสตรท่ี 4
แนวทางท่ี 2 หนา 57 ลําดับท่ี 40
2) ประเภท เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Pinter) ตั้งไว 3,900.- บาท
- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Pinter) จํานวน 1 เครื่อง มีความละเอียดใน
การพิมพขาวดํา ไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา
4,800*1,200 dpi มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที มี Interface แบบ 1*
parallel,legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน ตั้งตามเกณฑราคากลาง
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2556 ตามท่ีกระทรวง ICPกําหนด ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) แผนพัฒนาสามป (2556 -
2558) ยุทธศาสตรท่ี 4แนวทางท่ี 2 หนา 57 ลําดับท่ี 40
3) ประเภท เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา ตั้งไว 5,200.- บาท
- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา /นาที) จํานวน 1 เครื่อง
มีความละเอียดในการพิมพ600*600 dpi มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนาตอนาที มี
หนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB มี Interface แบบ 1 *USB 2.0 หรือดีกวา
สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผนตั้งตาม
เกณฑราคากลางคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2556 ตามท่ี
กระทรวง ICPกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (00110)
แผนพัฒนาสามป (2556 - 2558) ยุทธศาสตรท่ี 4แนวทางท่ี 2 หนา 57 ลําดับท่ี 40
รวมเงินงบประมาณท้ังหมด 26,100.- บาท (สองหม่ืนหกพันหนึ่งรอยบาทถวน)
แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
1. ตามหนังสืออําเภอตรอน ดวนท่ีสุด ท่ี อต 0317/954 วันท่ี 11 เมษายน 2556 เรื่อง  การ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดออกเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป 2556 เพ่ือใชบังคับตั้งแตวันท่ี 8 มีนาคม 2556 ดังนั้นจึงขอใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยจัดทําโครงการครุภัณฑเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการใหความเห็น ชอบ   ใหใชเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมครุภัณฑคอมพิวเตอรตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรใหม  พรอมท้ังสงโครงการจัดหาคอมพิวเตอรตามแบบท่ีกําหนดใหจังหวัด



๘

จํานวน 13 ชุด สําหรับเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
2556
2. รายละเอียดตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2556 สวนการคลัง หมวด คาครุภัณฑ
หนา 74 ซึ่งไมสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอรตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2556
เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดประกาศใชเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรปจจุบัน ประจําปงบประมาณ 2556 ณ วันท่ี 8 มีนาคม
2556 ตามประกาศมีรายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ ดังนี้
(1) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว ) จํานวน 1 เครื่อง  ราคา
14,000 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.9 GHz หรือดีกวา จํานวน
1 หนวย

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hord Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB หรือมี

Solid Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 60 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1

หนวย

(2) เครื่องพิมพชนดิฉีดหมึก (INKJET Pinter ) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 4,300 บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา1,200*1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800*1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มี Interface แบบ 1* Parallel หรือ 1*USB 2.0 หรือดีกวา
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน

(3) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา /นาที) จํานวน 2 เครื่อง ราคา 3,500
บาท รวมเงินงบประมาณ 7,000.- บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ600*600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB
- มี Interface แบบ 1* Parallel หรือ 1*USB 2.0 หรือดีกวา
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน

รวมเงินงบประมาณท้ังหมด 25,300.- บาท (สองหม่ืนหาพันสามรอยบาทถวน)



๙

สวนโยธา
ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
๒๕๕๖ สวนโยธา  หมวด คาครุภัณฑ (รหัสบัญชี ๕๓๑๐๐๐) ไวในหนา ๘๒
(๑) ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว ๗,๐๐๐.- บาท
๑) เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปริ้นสีพรอมถายเอกสาร สําหรับสํานักงาน จัดซื้อ จํานวน ๑ เครื่อง
เปนเงิน ๗,๐๐๐.- บาท ตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ป ๒๕๕๖ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไปปรากฏในแผนการเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
(๐๐๒๔๑) แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ยุทธศาสตรท่ี ๔ แนวทางท่ี ๒ หนา ๕๓ ลําดับท่ี ๔๐
แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
๑. ตามหนังสืออําเภอตรอน ดวนท่ีสุด ท่ี อต ๐๓๑๗/๙๕๔ วันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง  การ
จัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด  กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดออกเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําป ๒๕๕๖ เพ่ือใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ดังนั้นจึงขอใหหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยจัดทําโครงการครุภัณฑเพ่ือเสนอใหคณะกรรมการใหความเห็นชอบ   ใหใชเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานคอมครุภัณฑคอมพิวเตอรตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรใหม  พรอมท้ังสงโครงการจัดหาคอมพิวเตอรตามแบบท่ีกําหนดใหจังหวัด
จํานวน ๑๓ ชุด สําหรับเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
๒๕๕๖
๒. เนื่องจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๖ สวนโยธา หนา ๘๒ หมวดคาครุภัณฑ ได
ตั้งประเภทของเครื่องปริ๊นสีพรอมถายเอกสารเปนครุภัณฑสํานักงานไมถูกตอง   จึงขอแกไข
เปลี่ยนแปลงเปนครุภัณฑคอมพิวเตอรแทน
๓. รายละเอียดตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๖ สวนโยธา ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอร (เครื่องปริ๊นสีพรอมถายเอกสาร) ซึ่งไมสามารถจัดหาระบบคอมพิวเตอรตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๖ เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได
ประกาศใชเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรปจจุบัน ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๖ ณ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามประกาศกระทรวงไอซีที มีรายละเอียดของราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ ดังนี้
ขอ ๔๓. เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (lnkjet) ราคา ๔,๒๐๐ บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน
- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Pinter,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet)
- ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๔,๘๐๐*๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา ๒๐ หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา ๒๘ หนาตอนาที
- สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการแสกนสูงสุด ไมนอยกวา ๑,๒๐๐* ๒,๔๐๐ dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท่ังสีและขาวดํา



๑๐

นางเพลินพิศ ทิพยวงศ 2) โอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อตั้งเปนรายการใหม
จพง.ธุรการ สํานักปลัด

1. จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  เพื่อจัดซ้ือ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 14,000.- บาท  จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2556 สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ ซ่ึงไมไดตั้งงบประมาณรายจายตั้งไว
จึงขอโอนอีก จํานวนท้ังสิ้น 14,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน) โดยขอโอนลดจาก เงินเดือน
พนักงานสวนตําบล (220100) เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหาร
ท่ัวไป (00111)แผนพัฒนาสามป (2557-2559) ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี 2 หนา50 ลําดับท่ี 4
รวมเปนเงินท่ีขอโอนลดจํานวน 14,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถวน) ซ่ึงเหลือสามารถโอนลด
ได
สวนโยธา

สวนโยธา
1. ครุภัณฑการเกษตร (410400) เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเพ่ือจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ําบาดาล  แบบ (Submersible) ขนาด ๑.๕ แรงมา ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท พรอมตูควบคุม จํานวน
๑ ชุด ราคา ๒๙,๕๐๐.- บาท (สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปงานไฟฟา และถนน (00242) แผนพัฒนาสามป (2556-2558) ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี
2 หนา 51 ลําดับท่ี 40 เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวจึงขอโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม  จํานวนเงินท้ังสิ้น 29,5๐๐ บาท (สองแสนเกาหม่ืนหารอยบาทถวน) โดยขอโอนลดจาก
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (220100) เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งาน
บริหารท่ัวไป (00111) แผนพัฒนาสามป (2557-2559)ยุทธศาสตรท่ี 4แนวทางท่ี 2หนา50 ลําดับ
ท่ี 4 เปนเงินท่ีขอโอนลดจํานวน 2๙,๕๐๐ บาท (สองหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) ซ่ึงเหลือ
สามารถโอนลดได
2. โครงการปรับปรุงอาคารเกษตร เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงอาคารเกษตร ขององคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ใหสามารถใชเปนสถานท่ีจัดเก็บวัสดุ อุปกรณการเกษตร  ไดอยาง
ปลอดภัย รวมท้ัง ใชเปนแหลงการเรียนรูของประชาชน  หรืออ่ืนๆ  ฯลฯ ประมาณราคาคากอสรางตาม
แบบแปลนและ ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามป (2556-2558) ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี
2 หนา 50 ลําดับท่ี 2 เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวจึงขอโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม  จํานวนเงินท้ังสิ้น ๕0,0๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน) โดยขอโอนลดจาก ๑) หมวด
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ประเภท คาเชาบาน (310500) เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบาน
ใหแกพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิไดรับคาเชาบาน  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหาร
ท่ัวไป (๐๐1๑๐) งานบริหารท่ัวไป (๐๐1๑๑) แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๖-๒๕๕๘)ยุทธศาสตรท่ี ๔
แนวทางท่ี ๒ หนา 50 ลําดับท่ี 4 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 50,๐๐๐ บาท (หาหม่ืนบาทถวน) ซ่ึงเหลือ
สามารถโอนลดได

นางรัตนะ เสริมมา ตามท่ีนายก และเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดใหท่ีประชุมไดรับทราบแลว สอบถามท่ีประชุมมีทานใด
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ประธานสภาฯ ประสงคท่ีจะอภิปรายหรือมีขอซักถามหรือไม
ท่ีประชุม ไมมีผูใดประสงคท่ีจะอภิปราย และไมมีขอซักถาม
นางรัตนะ  เสริมมา เม่ือไมมีผูใดประสงคท่ีจะอภิปรายและไมมีขอซักถาม  จะขอมตท่ีิประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาฯ หาดสองแคว  ในการอนุมัติการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556

ดวยการยกมือ
ท่ีประชุม ยกมือแสดงมติอนุมัติ จํานวน 11 เสียง

๓.3 ญัตติ  การจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6
นางรัตนะ  เสริมมา การพิจารณา จายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ อบต.ไดชี้แจงขอกฏหมาย
นายธีรศักดิ์  สนแยม ระเบียบขอกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน

เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗
และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘๙ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใช
จายเงินสะสมไดโดยใหเปนอํานาจของสภาทองถ่ินท่ีจะอนุมัติ
- งานสภาฯไดรับญัตติจากฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบล และไดนําเขาวาระการประชุม
สภาฯ ไดพิจารณาจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งไดแนบรายละเอียด
ประกอบการประชุมแจงใหทานสมาชิกไดทราบไปลวงหนาแลวนั้น   จํานวน 7 รายการดังนี้
1. จัดซื้อรถไทยแลนด 4 ลอ ติดชุดเครน จํานวนเงิน 490,000-บาท
2. งานซอมแซมถนนในตําบลหาดสองแคว 22 สายทาง จํานวนเงิน 398,640-บาท
3. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00ม.

ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมงานวางทอระบาย
น้ํา คสล.ขนาด ศก.0.40 เมตร จํานวน 2 จุด  หมู 4 จํานวนเงิน 185,000-บาท

4. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ(ติดตั้งโคมไฟฟา  จํานวน 2 จุด)
ซอยขางวัดหาดสองแคว   หมูท่ี 1 จํานวนเงิน 17,000-บาท

5. โครงการถมดิน ขนาดกวาง 30 เมตร ยาว 30 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร พรอมเทฐานรากคานคอดิน
สําหรับพ้ืนท่ีกอสรางอาคารเอนกประสงค หมูท่ี 5 จํานวนเงิน 150,000-บาท

6. โครงการติดตั้งฝาเพดานอาคารเอนกประสงค หมูท่ี 6 จํานวนเงิน 100,000-บาท
7. โครงการวางระบบทอจายน้ําประปา จากบานนายณรงค

ประมาณ  ถึงประปาคลองลําชํา ทอพีวีซี ขนาด ศก. 2 นิ้ว
จํานวน 300 ทอน  พรอมอุปกรณ จํานวนเงิน 84,400-บาท

รวมเปนเงินท้ังสิ้น จํานวน 1,425,040-บาท

นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิก  คณะผูบริหาร  จะสอบถาม  หรืออธิบายเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญ
ประธานสภาฯ
นายพงษเทพ  ชัยออน จากการลงเวทีประชาคมแบบบูรณาการรวมกันทุกภาคสวนเพ่ือสรางการมีสวนรวมในการ
นายก อบต. จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาสามป  และโครงการคณะผูบริหาร พนักงานใสใจผูใชบริการและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตําบลหาดสองแคว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารงาน
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และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  เพ่ือออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในพ้ืนท่ีและรับฟง
ปญหาความตองการของประชาชนนํามาเปนแนวทางการบริหารงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนใหมากท่ีสุด  ก็ไดมีประชาชนใหความสนใจจํานวนมาก  เขามาแจง
ปญหาความเดือดรอน ตองการใหอบต. ชวยเหลือโดยเรงดวนเปนอีกชองทางหนึ่งในการ
ชวยเหลือประชาชน ซึ่งภาคประชาชนไดจัดลําดับความสําคัญท่ีตองการใหความชวยเหลือ
โดยเรงดวนมาแลว
- จึงสรุปโครงการเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดพิจารณาจายขาด
เงินสะสมในปงบประมาณ พ.ศ.2556

นางรัตนะ  เสริมมา เม่ือไมมีผูใดประสงคท่ีจะอภิปรายและไมมีขอซักถาม  จะขอมตท่ีิประชุมสภาองคการ
ประธานสภาฯ บริหารสวนตําบลหาดสองแคว ซึ่งไดพิจารณาเพ่ืออนุมัตจิายขาดเงินสะสม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดวยการยกมือ
ท่ีประชุม ยกมือแสดงมติอนุมัติ  จํานวน 11 เสียง

๓.4 การจัดตั้งธนาคารความดีตําบลหาดสองแคว
นางรัตนะ  เสริมมา เชิญนายก อบต.ไดชี้แจงรายละเอียด การจัดตั้งธนาคารความดีตําบลหาดสองแคว
ประธานสภาฯ
นายพงษเทพ  ชัยออน การตั้งธนาคารความดีตําบลหาดสองแคว เปนโครงการสงเสริมใหคนทําดี  ทําดีเพ่ือในหลวง
นายก อบต. ทําดีเพ่ือตนเอง  ทําดีเพ่ือสังคม   เปนการนําแนวทางจากพระราชดําริ "เศรษฐกิจพอเพียง"

ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเล็งเห็นวา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ
คือ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และการสรางระบบภูมิคุมกันท่ีดี นั้นเปนหลักการท่ี
สามารถนํามาใชเพ่ือพัฒนาคนไดอยางดียิ่งและยังเปนหลัก ปรัชญาในการดําเนินชีวิตใหมี
ความสุขไดอยางแทจริง สามารถมีกินมีใชอยางเพียงพอ ไมเบียดเบียนผูใดและขณะเดียวกัน
ก็มีความภาคภูมิใจในตนเอง

- คณะผูบริหารไดเดินทางไปดูตนแบบท่ีดีท่ีในการดําเนินโครงการธนาคารความดี ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หัวงุม อ.พาน จ.เชียงราย ความเปนมาของ
ธนาคารความดีนั้น เกิดจากผูนําชุมชนท่ีตองการปลุกจิตสํานึกชาวบานใหดําเนินชีวิตตามหลัก
ศีล 5 เพ่ือสรางความสุขใหตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ธนาคารแหงนี้ถือฤกษเปดทํา
การเม่ือวันท่ี 28 ธ.ค. 2550 ภายใตหลักการ “ทําความดีสรางคาความเปนคน ยามขัดสน
เราใหแลกเปนสิ่งของ” รูปแบบของธนาคารความดีไดประยุกตเอารูปแบบของ กองทุน
หมูบาน และ ธนาคารพาณิชย มาเปนแนวทาง โดยมี เมนูความดี ไวใหสมาชิกเลือกปฏิบัติตัว
เพ่ือแลกกับจํานวนความดี เชน เมนูทําความดีถวายในหลวง ไดแก ปลูกตนไมตนละ 10
ความดี งดซื้อหวยหรือลอตเตอรี่งวดละ 30 ความดี เมนูคนดีมีสวนรวม ไดแก เขารวมประชุม
ประชาคมครั้งละ 10 ความดี รวมตรวจสอบโครงการ 50 ความดี เมนูคนดีสุขภาพดี ไดแก
ลดพุง 1 นิ้วรับ 50 ความดี งดเหลาเขาพรรษารบั 300 ความดี หรือเลิกบุหรี่รับ 500 ความ
ดี สมาชิกท่ีจะฝากความดีไดนั้นก็มี 2 สวน คือ สมาชิกสามัญ ไดแก นักเรียน ชาวบานท่ัวไป
และ สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ผูนําชุมชน พระสงฆ สมาชิก อบต. ซึ่งในกลุมหลังนี้ฝากความดี
ไดแตถอนความดีมาแลกขาวของเครื่องใชไมได โครงการนี้หากคนท่ีไมไดมาสัมผัสอาจมองวา
เปนเรื่องจินตนาการ ทวาในความเปนจริง อบต.หัวงุม ไดเปดธนาคารความดีมาแลวกวา 5 ป
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จึงเปนเครื่องการันตีไดวาเปนโครงการท่ีมีเปาหมายเพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนใหดีข้ึน และยังเปนตัวอยางท่ีดีงามใหกับชุมชนอ่ืน ๆ นําไปปฏิบัติได

- ตําบลหาดสองแคว มีพ้ืนฐานทางสังคมท่ีดีอยูแลว  การตั้งธนาคารความดีนาจะเปนโครงการท่ี
ดีสงเสริมใหคนกระทําดี จะเริ่มตนจากการทําความดีแลกขาวสาร ซึ่งขาวสารพอมีอยูแลวจาก
การทํานาของนายกเอง สวนรายละเอียดการจัดตั้งโครงการธนาคารความดี แนวทาง รูปแบบ
การดําเนินงานตางๆ ก็จะดําเนินการเปนข้ันตอนตอไป  จึงขอแจงใหท่ีประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแควท่ีทรงเกียรติ  ไดรับทราบ

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ
นางรัตนะ  เสริมมา ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ มีทานใดจะประสานงานเรื่องตางๆ เพ่ือประโยชนสุขของ
ประธานสภาฯ ประชาชนก็ขอเรียนเชิญคะ
นายศุภรัตน  พุมไสว ขอขอบคุณ คณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ท่ีไดอนุมัติ
สมาชิก อบต.ม.7 การจายขาดเงินสะสมเพ่ือชวยเหลือพ่ีนองประชาชนโดยเรงดวนไปนั้น

- และเรียนเชิญทุกทานเขารวมงานทําบุญเลี้ยงเพลพระในพิธีเปดใชระบบน้ําประปาใหม หมูท่ี
7 ซึ่งไดกอสรางแลวเสร็จพรอมเปดใชบริการได ซึ่งก็จะแกปญหาความเดือดรอนใหพ่ีนอง
ประชาชนไดเปนอยางดี

นายสมภพ  ตรีพุฒ ขอขอบคุณ คณะผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกทานท่ีไดจายขาดเงินสะสมชวยเหลือพ่ีนอง
ผูใหญบานหมูท่ี 1 ประชาชน และหมู 1 ไดรับโครงการติดตั้งไฟฟารายทาง ขางวัดหาดสองแคว
นางอัมพร  อยูจันทร แจง การประกวดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  ในระดับจังหวัด  ซึ่ง ม.2 ไดรับคัดเลือกจาก
ผูใหญบานหมูท่ี 2 อําเภอตรอน ใหเปนตัวแทนเขารวมประกวด ก็เรียนเชิญทุกทาน เขารวมตอนรับ

คณะกรรมการในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารเอนกประสงค หมู 2
นายพงษเทพ  ชัยออน วันท่ี 11 – 12 พฤษภาคม 2556 จะมีคณะกรรมการสงเสริมการเรียนรูชุมชนทองถ่ิน
นายก อบต. นาอยูและเครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยู  มาศึกษาดูงาน ณ องคการบริหารสวน

ตําบลหาดสองแคว  จํานวน 100 ทาน  ซึ่งมีคณะผูบริหารจาก สสส.สน.3 สวนกลาง ทาน
สมพร  ใชบางยาง  ทานธวัธชัย  ฟกอังกูร ทานดวงพร  เฮงบุญยพันธุ  จึงขอเรียนเชิญทุกทาน
ไดรวมตอนรบัคณะในครั้งนี้โดยพรอมเพียงกัน

ประธานสภาฯ มีทานใดมีเรื่องอ่ืนๆ จะปรึกษาอีกหรือไม
นางรัตนะ  เสริมมา ถาไมมีขอปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒

ประจําป พ.ศ.๒๕๕6

ปดการประชุม เวลา ๑๒.4๐ น.

(ลงชื่อ) ธีรศักดิ์  สนแยม       ผูจดบันทึกการประชุม
( นายธีรศักดิ์  สนแยม )

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว

(ลงชื่อ) นางรัตนะ   เสริมมา ผูตรวจรายงานการประชุม



๑๔

( นางรัตนะ   เสริมมา )
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว


