
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป 2556 ครั้งท่ี 1

วันท่ี 8 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น.
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว

ผูมาประชุม จํานวน 14 คน
ผูไมมาประชุม จํานวน -
ผูเขารวมประชุม จํานวน 11 คน

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ
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ผูเขาประชุม
นางรัตนะ  เสริมมา
นายศุภรัตน  พุมไสว
นายธีรศักดิ์  สนแยม
นายจรัญ    ธีระแนว
นายวันชัย  รุงเรืองธรรม
นางสาวกาญจนา  ประมาณ
นางวันเพ็ญ  กลมดวง
นายมาโนช  มาทองแดง
นางสมบัติ  นนคลัง
นายทรงวุฒิ  นอยทรัพย
นายมานพ  โพธิ์โม
นางสมพิศ  เรือนทะยา
นางเสนอ   มีทวม
นางเฉลิมรัตน  นิกรแสน
ผูเขารวมประชุม
นายพงษเทพ  ชัยออน
นางอรุณี  นันทโชติ
นายนเรศ  ทีระแนว
นายกิตติกร  ตรงตอกิจ
นางกนกพร  เฉิดพงษตระกูล
นางปริชญา  นันคํา
นายจิรพัฒน  เกิดมี
นางจันทรเพ็ญ  บัวเผื่อน
นายชยุต   ทองพุทธมงคล
นายประจวบ  พิมละมาศ
นางทรงวุฒิ  บุตรแกว

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 1
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 1
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 3
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 3
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 4
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 4
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 5
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 5
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 6
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 6
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 7

นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายก อบต.
หัวหนาสวนการคลัง
จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน
ผูชวยชางโยธา
ผูใหญบานหมูท่ี 4
ผอ.ร.ร.บานบึงพาด

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

พงษเทพ  ชัยออน
อรุณี   นันทโชติ
นเรศ  ทีระแนว
กิตติกร  ตรงตอกิจ
กนกพร เฉิดพงษตระกูล
ปริชญา นันคํา
จิรพัฒน  เกิดมี
จันทรเพ็ญ  บัวเผื่อน
ชยุต   ทองพุทธมงคล
ประจวบ  พิมละมาศ
ทรงวุฒิ  บุตรแกว
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ผอ.ร.ร.บานเดนสําโรง
ครู ร.ร.บานหาดสองแคว

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นายธีรศักดิ์  สนแยม ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล วามาครบองคประชุม
เลขานุการฯ เม่ือท่ีประชุมพรอมเรียนเชิญ นางรัตนะ เสริมมา ประธานสภา อบต.หาดสองแคว

จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย และเปดประชุม และดําเนินการประชุมสภาฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547

นางรัตนะ  เสริมมา วันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ซึ่งไดแจงเปนหนังสือไว
ประธานสภาฯ ลวงหนา 3 วันแลว มีความยินดีท่ีสมาชิกมาครบทุกทาน เม่ือท่ีประชุมพรอมขอเปด

ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2556

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นางรัตนะ  เสริมมา ยินดีตอนรับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว หมูท่ี 1
ประธานสภาฯ ท่ีไดรับเลือกตั้ง (กรณีแทนตําแหนงวาง) เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2556 นั้น

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2556 วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นางรัตนะ  เสริมมา เชิญเลขานุการสภาฯ รายงานการประชุมสมัยท่ีผานมา
ประธานสภาฯ
นายธีรศักดิ์  สนแยม เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัย
เลขานุการสภาฯ สามัญ ประจําป 2556 สมัยท่ี 2 ประจําป 2556 วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ.2556

ใหสมาชิกฯ พิจารณาตามไปดวย
นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2556 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 หรือไม

เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลีย่นแปลงเพ่ิมเติม
- จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯรับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ

มติท่ีประชุมสภาฯ รับรองผลการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2556 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2556



ดวยมติยกมือ 13 เสียง
นางรัตนะ  เสริมมา ถือวาท่ีประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาฯ ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2556 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2556

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ / พิจารณา
3.1 ญัตติ ขอพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
ขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

นางรัตนะ  เสริมมา การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
ประธานสภาฯ ขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ในวาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ)

เชิญเลขานุการไดชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ
นายธีรศักดิ์  สนแยม - ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   ไดยื่นเสนอญัตติรางขอบัญญัติ
เลขานุการฯ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน

ตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา 87 วรรคหนึ่ง และวรรคหกแหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552
ขอกฎหมาย
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับท่ี6) พ.ศ.2552
-มาตรา 87 วรรคหนึ่งกําหนดวา งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติมขององคการบริหารสวนตําบลใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลและจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบและ
วิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

และวรรคหกกําหนดวาในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม สภาองคการบริหารสวน
ตําบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัตินั้น เม่ือ
พนเวลากําหนดดังกลาวแลว ถาหากสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไมแลว
เสร็จใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบตามท่ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบลเสนอและใหดําเนินการตามวรรคสาม  ตอไป
-มาตรา 87/1 วรรคหนึ่งกําหนดวา ในกรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลไมรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติมใหนายอําเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการ
จํานวน เจ็ดคน  เพ่ือพิจารณาหาขอยุติความขัดแยงโดย แกไขปรับปรุงหรือยืนยัน



สาระสําคัญท่ีบัญญัติไวในขอบัญญัตินั้น ท้ังนี้ ใหยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนประโยชนของทองถ่ินและประชาชนเปนสําคัญ

วรรคสองกําหนดวา คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหประกอบดวย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งสภาองคการบริหารสวนตําบลเสนอจํานวน
สามคนและบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งนายก
องคการบริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคน โดยใหตั้งภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีสภา
องคการบริหารสวนตําบลมีมติไมรับหลักการ และใหคณะกรรมการท้ังหกคนรวมกัน
ปรึกษาเสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และมิไดเปนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธานกรรมการดังกลาวภายในเจ็ด
วันนับแตวันท่ีกรรมการครบจํานวนหกคน
และวรรคสามกําหนดวาในกรณีท่ีมาสามารถเสนอบุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนกรรมการหรือ
ประธานกรรมการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง หรือกรรมการหรือประธาน
กรรมการไมปฏิบัติหรือไมปฏิบัติหนาท่ีได ใหนายอําเภอตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ  ทําหนาท่ี
กรรมการ หรือประธานกรรมการดังกลาวใหครบตามจํานวน
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2541 หมวด 3 วิธีการจัดทํางบประมาณ
-ขอ 23 ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และแกไข
งบประมาณในชั้นตน แลวใหเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน  เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ิน
ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใด  เปนงบประมาณประจําปแลว ให
เจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวม  และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะ
ผูบริหารทองถ่ิน อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผูบริหารทองถ่ินไดนําเสนอตอสภาทองถ่ิน
ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2554
-ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระแตท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ี
ประชุมสภาทองถ่ิน อนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ี
สองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ี
ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ



ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  และใน
การพิจารณาวาระท่ีสอง  ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น

นางรัตนะ  เสริมมา ขอเชิญนายก อบต.แถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําป
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. 2557
นายพงษเทพ  ชัยออน คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ขอเสนอรางขอบัญญัติ
นายก อบต. งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว

อีกครั้งหนึ่ง โอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว จึงขอ
แถลง ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 255 รายละเอียด
ท่ีไดสงใหทานสมาชิกไดพิจารณาลวงหนาไปแลวนั้น

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว

มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 16,197,126.00 บาท
1.1.2 เงินสะสม 3,706,747.61 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 5,989,629.03 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555
(1) รายรับจริงท้ังสิ้น 14,415,626.70 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร 97,844.21
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 1,930.07 บาท
หมวดรายไดจากทรัพย 168,410.72 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย 121,090.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 103,525.00 บาท



หมวดภาษีจัดสรร 9,451,793.89 บาท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 4,263,793.89 บาท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 10,234,804.72 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 13,565,227.90 บาท ประกอบดวย

งบกลาง 584,617.72 บาท
งบบุคลากร 4,365,819.00 บาท
งบดําเนินการ 7,506,983.18 บาท
งบลงทุน 1,107,808.00 บาท

(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
จํานวน 10,234,804.67 บาท

- จึงไดตั้งขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87 แหง พระราชบัญญัติ สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว จึงตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2557 ข้ึนไวโดย ความเห็นชอบของสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแคว และโดยอนุมัติของนายอําเภอตรอน นั้น
- เชิญเจาหนาท่ีท่ีไดจัดทํางบประมาณไดชี้แจงรายละเอียด
การจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. 2541 หมวด 3 ขอ 23 ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ
วิเคราะห และแกไขงบประมาณในชั้นตน แลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน เม่ือคณะ
ผูบริหารทองถ่ิน ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณ
ประจําปแลว ใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจาย
เสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ินอีกครั้ง เพ่ือคณะผูบริหารไดนําเสนอตอสภาทองถ่ิน
ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม และถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0023.3/ว 3029
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2556 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยไดตั้ ง
งบประมาณรายรับไว 18,500,000.-บาท ตามรายละเอียดท่ีไดจัดสงใหสมาชิกสภาฯ
ไดพิจารณาลวงหนากอน 3 วันแลวนั้น
2.1 รายรับ



รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป 2555 ป 2556 ป 2557

หมวดภาษีอากร 97,844.21 97,900.00 97,900.00
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ
และใบอนุญาต 1,930.07 9,700.00 9,700.00
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 168,140.72 69,000.00 165,000.00
หมวดรายไดจาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย 103,525.00 120,000.00 120,000.00
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 121,090.00 112,000.00 124,000.00
หมวดภาษีจัดสรร 9,415,793.89 9,958,900.00 11,050,900.00
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4,263,808.00 5,432,500.00 5,432,500.00

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 10,234,804.72 0.00 443,260.00

รวม 24,208,401.89 15,800,000.00 17,443,260.00

สรุปงบประมาณรายจายประกอบขอบัญญัติรายจายประจําป พ.ศ. 2557
สวนราชการ ยอดรวม

1 รายจายงบกลาง 690,000 บาท
2 สํานักปลัด 8,264,000 บาท
3 สวนการคลัง 2,176,000 บาท
4 สวนโยธา 3,170,880 บาท
5 สวนการศึกษา 4,200,000 บาท

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 18,500 ,000 บาท

สวนรายละเอียดมอบเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนไดชี้แจงรายละเอียด
นางปริชญา นันคํา รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
จนท.วิเคราะหฯ สวนรูปเลมขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2557 ไดสงใหทานสมาชกิได

พิจารณาลวงหนาไปแลว  ก็จะเริ่มพิจารณาไปพรอมกัน



- รายจายงบกลาง  ตั้งไวรวม 690,000.-บาท
1.ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว 380,000.-บาท
2.ประเภทเงินสํารองจาย  ตั้งไว 159,325.-บาท
3.ประเภทเงินชวยพิเศษ  ตั้งไว 20,000.-บาท
4.ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการฯ ตั้งไว 130,675.-บาท
- สํานักปลัด  ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น 7,264,000.-บาท   แยกเปน
1. รายจายประจํา ตั้งไว รวม 8,199,000.- บาท

1.1 งบบุคลากร ตั้งไว รวม 4,436,220.- บาท
เพ่ือจายเปนเงินเดือนและคาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภา ขาราชการ
พนักงาน อบต.หาดสองแคว  พรอมท้ังปรับปรุงเงินเดือนประจําป

1.2 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 3,257,780.- บาท
คาตอบแทน ตั้งไว 393,600.- บาท
คาใชสอย ตั้งไว 2,404,600.-บาท
คาวัสดุ ตั้งไว 459,580.- บาท

1.3 หมวดคาสาธารณูปโภคตั้งไว 370,000.- บาท
1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 85,000.- บาท
1.5 รายจายอ่ืน ตั้งไว 50,000.- บาท

2.งบลงทุน หมวดครุภัณฑ ตั้งไว 65,000.-บาท
- หนวยงาน  สวนการคลงั ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น 2,176,000.- บาท

1. รายจายประจํา ตั้งไว 2,142,500.- บาท
1.1 งบบุคลากร ตั้งไว 1,072,020.- บาท
1.2 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 1,070,480.- บาท

คาตอบแทน ตั้งไว 176,000.- บาท
คาใชสอย ตั้งไว 784,480.- บาท
คาวัสดุ ตั้งไว 110,000.- บาท

1.3 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 33,500.- บาท
- หนวยงาน สวนโยธา ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิน้ 3,170,000.- บาท

1. รายจายประจํา ตั้งไว 1,802,661.- บาท
1.1 งบบุคลากร ตั้งไว 955,320.- บาท
1.2 งบดําเนินการ ตั้งไว 847,341.- บาท

คาตอบแทน ตั้งไว 98,000.- บาท
คาใชสอย ตั้งไว 442,502.- บาท
คาวัสดุ ตั้งไว 326,839.- บาท

1.3 งบเงินอุดหนุน ไมไดตั้งไว
1.4 รายจายอ่ืน ไมไดตั้งไว



2. งบลงทุน
คาครุภัณฑ ตั้งไว 155,600.- บาท
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 1,211,739.-บาท

- สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งไวรวมสิ้น 4,200,000.-บาท
1. รายจายประจํา ตั้งไว รวม 4,175,500.- บาท

1.1 งบบุคลากร ตั้งไว รวม 387,760.- บาท
เพ่ือจายเปนเงินเดือนและคาตอบแทน พนักงาน อบต.หาดสองแคว  พรอมท้ัง
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป

1.2 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 2,839,340.-บาท
คาตอบแทน ตั้งไว 20,000.-บาท
คาใชสอย ตั้งไว 2,304,000.-บาท
คาวัสดุ ตั้งไว 151,340.-บาท

1.3 หมวดคาสาธารณูปโภค ไมไดตั้งไว
1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 946,400.- บาท

2. งบลงทุน
คาครุภัณฑ ตั้งไว 24,500.- บาท

ท่ีประชุม รับทราบ
นางรัตนะ  เสริมมา การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ประธานสภา งบประมาณ  พ.ศ. 2557 ในวาระท่ี 1 ตามท่ี นายก   ไดนําเสนอรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 เพ่ือใหพิจารณาแลวนั้น
มีสมาชิกสภา อบต. ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม  เชิญคะ

นางรัตนะ  เสริมมา มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไมมีใครอภิปราย ใหถือวาเปนการปด
ประธานสภาฯ อภิปรายตามระเบียบขอ 65 จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ วาจะรับหลักการ

แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557
หรือไม ในวาระท่ี 1 ดวยวิธียกมือ

มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2557 วาระ 1 ข้ันรับหลักการ
ดวยมติยกมือ 13 เสียง

นางรัตนะ  เสริมมา เชิญเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ประธานสภาฯ
นายธีรศักดิ์ สนแยม เม่ือท่ีประชุมเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ  พ.ศ. 2557 ในวาระท่ี 1 เวลา. 15.30 น. แลวนั้น

การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
- ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ



พ.ศ. 2557 ในวาระท่ี 2 คือการแปรญัตติ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547
ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตอง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง
ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ให
เสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตองมี
สมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ
- ขอใหสมาชิก คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบระทรวงมหาดไทย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547
หมวด 8 ขอ103 (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือ
บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน
ขอความเห็นท่ีประชุมสภา วาจะกําหนดใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวนก่ีทาน

นายศุภรัตน พุมไสว กระผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน 3 ทาน
ส.อบต.หมูท่ี 7
นางรัตนะ  เสริมมา - มีผูรับรอง 3 ทาน 1) นายทรงวุฒิ  นอยทรัพย 2) นายมานพ  โพธิ์โม
ประธานสภาฯ 3) นางวันเพ็ญ  กลมดวง

- มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม
เม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดเสนอเพ่ิม และในท่ีประชุมมีการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ
1 จํานวน ถือวาท่ีประชุมสภาฯ มีมติใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ทาน

ท่ีประชุมสภาฯ รับทราบ
นางรัตนะ  เสริมมา ตอไปเปนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   เชิญสมาชิกเสนอชื่อได
ประธานสภาฯ
นายทรงวุฒิ นอยทรัพย ขอเสนอ  นางสาวกาญจนา  ประมาณ ส.อบต.หมูท่ี 3
ส.อบต.หมูท่ี 5 โดยมีผูรับรอง จํานวน 3 ทาน

1) นายมานพ  โพธิ์โม ส.อบต.หมูท่ี 5
2) นายทรงวุฒิ  นอยทรัพย ส.อบต.หมูท่ี 5
3) นางวันเพ็ญ  กลมดวง ส.อบต.หมูท่ี 3
เปนคณะกรรมกรรมแปรญัตติ

นายศุภรัตน พุมไสว ขอเสนอ นายทรงวุฒิ  นอยทรัพย ส.อบต.หมูท่ี 5
ส.อบต.หมูท่ี 7 โดยมีผูรับรอง จํานวน 2 ทาน

1) นายมานพ  โพธิ์โม ส.อบต.หมูท่ี 5



2) นายมาโนช  มาทองแดง ส.อบต.หมูท่ี 6
เปนคณะกรรมกรรมแปรญัตติ

นางสมพิศ เรือนทะยา ขอเสนอ นายศุภรัตน  พุมไสว ส.อบต.หมูท่ี 7
ส.อบต.หมูท่ี 6 โดยมีผูรับรอง

1) นางสาวกาญจนา  ประมาณ ส.อบต.หมูท่ี 3
2) นางเสนอ มีทวม ส.อบต.หมูท่ี 6
3) นายมาโนช  มาทองแดง ส.อบต.หมูท่ี 4
4) นางเฉลิมรัตน นิกรแสน ส.อบต.หมูท่ี 7
เปนคณะกรรมกรรมแปรญัตติ

นางรัตนะ  เสริมมา มีทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ิมเติมหรือไม
ประธานสภาฯ
ท่ีประชุมสภาฯ ไมมี
นางรัตนะ  เสริมมา เม่ือไมมีสมาชิกทานใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ิมเติม
ประธานสภาฯ ถือวาท่ีประชุมรับรอง

1 นางสาวกาญจนา  ประมาณ ส.อบต.หมูท่ี 3
2 นายทรงวุฒิ  นอยทรัพย ส.อบต.หมูท่ี 5
3 นายศุภรัตน  พุมไสว ส.อบต.หมูท่ี 7
เปนคณะกรรมการแปรญัตติ

ท่ีประชุมสภาฯ รับทราบ
นางรัตนะ  เสริมมา มติท่ีประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเปนท่ีเรียบรอยแลว
ประธานสภาฯ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ท้ังนี้ ตอง

กําหนดเวลาไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการ
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณ เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ

นายธีรศักดิ์  สนแยม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547
เลขานุการสภาฯ หมวด 3 ขอ 45 วรรคสาม ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด

เดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปญัตติไวไม
นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณนั้น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยระเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย



ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง
ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ให
เสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตองมี
สมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 ขอ 50 วรรคหนึ่งเม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง
ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมี
การแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวน ความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภา
ทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุม
พิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน

นางรัตนะ  เสริมมา โดยใหทานสมาชิกผูประสงคจะยืนคําแปรญัตตใิหคณะกรรมการแปรญัตติไดตั้งแต
ประธานสภาฯ วันท่ี 9 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. วันท่ี 10 สิงหาคม 2556

เวลา 08.00 น.- 16.30 น. และวันท่ี 11 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น.-16.30 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว เพ่ือใหคณะกรรมการแปรญัตติ
จะไดดําเนินการพิจารณาในวนัท่ี 12 สิงหาคม 2556

ท่ีประชุม รับทราบ
นางรัตนะ เสริมมา เม่ือท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและรับหลักการ แลว ตามระเบียบฯ ขอ 49 วรรคแรก
ประธานสภาฯ ขอสงรางขอบัญญัติงบประมาณฯ ท่ีสภาฯรับหลักการในวาระท่ี 1 ใหคณะกรรมการ

แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด ภายในวันนี้หลังปดการประชุม และตามระเบียบฯ ขอ
49 วรรคสอง หากผูบริหาร หรือสมาชิกผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติฯ
ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ท่ีประชุม รับทราบ
นางรัตนะ  เสริมมา ตามระเบยีบขอ 50 “เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง
ประธานสภาฯ ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึก

ความเห็นยื่นตอ ประธานสภาทองถ่ิน รายงานนั้นอยางนอยตองระบุวา ไดมีหรือไมมี
การแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอความใดบาง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาสงรายงานนั้นแก



สมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตอง
พิจารณาเปนการดวน”

ดังนั้น เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติ ไดประชุมพิจารณา ผลเปนประการใด
แลว ตองรายงานใหประธานสภาฯ ทราบ เพ่ือประธานสภาฯ จะไดสงรายงานผลการ
ประชุมการแปรญัตตินั้นใหแกสมาชิกไมนอยกวา 24 ชั่วโมงกอนวันประชุมและตาม
ระเบียบฯ ขอ 23

ท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ
นางรัตนะ  เสริมมา ทานใดมีเรื่องประสานงานราชการอ่ืนๆ เรียนเชิญ
ประธานสภา
นายพงษเทพ ชัยออน ขอขอบคุณสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ทุกทานท่ีไดรับหลักการแหง
นายก.อบต. รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2557 ซึ่งฝายบริหารไดจัดทําข้ึนเพ่ือ

บริหารราชการ ใหขับเคลื่อนไปไดดวยดีดวยงบประมาณเพียงเล็กนอยสวนมากจะใช
จายไปในรายจายประจําและงานกิจกรรมประจําในแตละปท่ีจะเหลือเพ่ืองานพัฒนา
ตางๆ มีนอยมากก็ตองพยายามประสานหางบประมาณเพ่ือการพัฒนาท้ังงาน
โครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จากหนวยราชการอ่ืนๆตอไป

นายทรงวุฒิ บุตรแกว ขอขอบคุณ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดสนับสนุนเยาวชนในตําบล
อาจารยรร.หาดสองแคว หาดสองแควไดพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายโครงการในแตละปงบประมาณ

นายประจวบ พิมละมาศ ขอขอบคุณองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควท่ีไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
ผอ.รร.เดนสําโรง ดานเด็กและเยาวชนและไดประสานความรวมมือกับท้ัง3 โรงเรียน ดวยดีตลอดมา

และทางโรงเรียนเองก็ยินดีท่ีจะใหความรวมมือท้ังบุคลากรและรวมในกิจกรรมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตเปนกําลังในการพัฒนาตําบลหาดสองแควตอไป

นายชยุต ทองพุทธมงคล ประสานความเขาใจเรื่องการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป โดยเฉพาะการพัฒนาดาน
ผอ.รร.บานบึงพาด การศึกษา จะไดรวมวางแผนการดําเนินงานรวมกันอยางบูรณาการ
นางรัตนะ เสริมมา - ขอขอบคุณสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  หมูท่ี 4 และทาน

ผูใหญบานท่ีไดรวมมือกันระดมประชาชนหมูท่ี 4 รวมกันตัดหญาสองขางถนน
ดูแลไมดอกไมประดับซึ่งตอนนี้สวยงามมากซึ่งหมู 4 เปนเสนทางผานไปยังตําบลอ่ืนๆ
อีกดวย ใครผานไปมาจะไดสบายตาหนามอง
- มีทานใดประสานเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมอีกหรือไม  เม่ือท่ีประชุมไมมีเรื่องอ่ืน

ประสาน ขอปดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2556

ปดประชุมเวลา 16.00 น.



(ลงชื่อ) ธีรศักดิ์  สนแยม       ผูจดบันทึกการประชุม
( นายธีรศักดิ์  สนแยม )

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว

(ลงชื่อ) รัตนะ  เสริมมา
( นางรัตนะ  เสริมมา )

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว


