
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2556
วันท่ี 15 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น.

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
ผูมาประชุม จํานวน 14 คน
ผูไมมาประชุม จํานวน -
ผูเขารวมประชุม จํานวน 5 คน
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นางรัตนะ  เสริมมา
นายศุภรัตน  พุมไสว
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายธีรศักดิ์  สนแยม ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล วามาครบองคประชุม
เลขานุการฯ เม่ือท่ีประชุมพรอมเรียนเชิญ นางรัตนะ เสริมมา ประธานสภา อบต.หาดสองแคว

จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย และเปดประชุม และดําเนินการประชุมสภาฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547

นางรัตนะ  เสริมมา สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ซึ่งไดแจงไวในท่ีประชุมสมัยสามัญ
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2556แลว  ซึ่งวันนีมี้ความยินดีท่ีสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว มาครบทุกทาน
- เม่ือนับองคประชุมมีผูมาประชุม 14 ราย จึงครบองคประชุม นางรัตนะ เสริมมา
ประธานสภา อบต.หาดสองแคว จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย และเปดประชุม และ
ดําเนินการประชุมสภาฯตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ.2547
- เม่ือท่ีประชุมพรอมขอเปดประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3
ครั้งท่ี 2 ประจําป 2556

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
นางรัตนะ  เสริมมา -ไมมี-
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

(วาระ 2)
นางรัตนะ เสริมมา ในวาระนี้จากการท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดรับหลักการแหง
ประธานสภาฯ รางขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององคการ

บริหารสวนตําบลหาดสองแควไปแลวในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3
ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2556 วันท่ี 8 สิงหาคม 2556 ซึ่งเปนวาระแรกไปแลวนั้น
วันนี้ก็เปนการประชุมตอเนื่องกันคือวาระท่ี 2 และ 3 เชิญเลขานุการสภาชี้แจง
รายละเอียด

นายธีรศักดิ์  สนแยม - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547
เลขานุการสภาฯ ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ี

ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสอง
นั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และใน
การพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่
ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ



- ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดมีมติรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติตําบล เรื่อง รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2556 และคณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาในวันท่ี 12
สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. นั้น
- การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ในวาระ 2 ของคณะกรรมการ
แปรญัตติ กอนจะลงมติในวาระ 3 ตามความในขอระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
2547 วาดวยขอบังคับประชุมสภาหมวดท่ี 3 ญัตติขอ 50 และขอ 51 ความวา
-ขอ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง
ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมี
การแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของการรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้น
แกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณี
ตองพิจารณาเปนการดวน ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย
เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้น
- ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ี 2 ใหปรึกษาเรียงตามลําดับ
ขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแต
ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวย
กับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลวไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือ
เสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถาขอความในขอใดท่ีไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญท่ี
ประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม
เฉพาะท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ี
มีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณา
เฉพาะขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของท่ีจะพิจารณาใหมดังกลาว
แลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของท่ีจะ
พิจารณาขออ่ืนๆ ตอไป สภาทองถ่ินอาจลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได

ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรอง ตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว
ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได

เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีระงับไวนั้น
ตามวรรคสามแลวใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ินไม
นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุมเวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน

ในการประชุมตอในวาระท่ีสอง  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอ
ท่ีไดระงับไวเทานั้น
- ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานชี้แจง

นางสาวกาญจนา ประมาณตามระเบียบฯ ขอ 50 ขาพเจาขอรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
เลขาคณะกรรมการฯ ตามเอกสารบันทึกรายการงานประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในเอกสารเขา

รวมประชุมท่ีไดสงใหสมาชิกสภาฯไดพิจารณาลวงหนาแลวนั้น



โดยพิจารณาไปพรอมกันทีละหนา สรุปวาไมมีผูบริหารหรือสมาชิกทานใดเสนอคําแปร
ญัตติเปนรายขอ เสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามวัน เวลา และสถานท่ี
กําหนด และในท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติไมมีผูใดแกไขรางขอบัญญัติงบประมาณ
ฯ ท่ีสภาฯ ไดมีมติรับหลักการในวาระท่ี 1 เดิม ตามท่ีประธานสภาฯจัดสงรางมาใหทุก
ประการ รวมท้ังไมมีคณะกรรมการทานใดสงวนความเห็นหรือสงวนคําแปรญัตติ

ท่ีประชุม รับทราบ
นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกทานใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมก็เชิญได  ถาไมมี ก็จะไดพิจารณาใน
ประธานสภาฯ วาระตอไป

3.2 ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2557 (วาระท่ีสาม)
นางรัตนะ  เสริมมา ในการพิจารณารางขอบัญญัติข้ันแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติเปน
ประธานสภาฯ อันเสร็จสิ้น  ตอไป เปนวาระท่ี 3 คือ ข้ันลงมติ  เชิญเลขาชี้แจงระเบียบท่ี

เก่ียวของ
นายธีรศักดิ์  สนแยม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547
เลขานุการสภาฯ ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุม

สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภปิราย ถามีเหตุอันสมควร
- ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม

นางรัตนะ  เสริมมา ตอไปเราจะเขาสูวาระท่ี 3 เปนการลงมติวาจะตราเปนขอบัญญัติหรือไม
ประธานสภาฯ โดยวาระนี้จะไมมีการอภิปรายใด ๆ เวนแตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการ

อภิปราย ถามีเหตุอันสมควรใครเห็นชอบและสมควรใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557
โดยวิธีการยกมือ

มติสภา ท่ีประชุม  ลงมติเห็นชอบ   จํานวน 13 เสียง
นางรัตนะ  เสริมมา ถือวาท่ีประชุมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 13 เสียง จะไดนําเสนอตอนายอําเภอตรอน
เพ่ือพิจารณาลงนามใหความเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอไป
3.3 ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556

นางรัตนะ  เสริมมา เรียนเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ชี้แจงขอกฎหมาย
ประธานสภาฯ
นายธีรศักดิ์ สนแยม ระเบียบขอกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
เลขาสภาฯ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 หมวด 4 ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณ

รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน
ซึ่งงานสภาฯไดรับญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  จากคณะ
ผูบริหารในสวนรายละเอียดนั้นไดจัดเปนเอกสารประกอบการ
ประชุมสงใหทานสมาชิกไดพิจารณาลวงหนาแลวนั้น ก็เชิญไดพิจารณา



เนื่องจาก องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควดําเนินโครงการ คณะผูบริหาร
พนักงานใสใจผูใชบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตําบลหาดสองแคว  ในพ้ืน
หมูท่ี ๑ – ๗ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ  ซึ่งเปนการลงพ้ืนท่ี
ไปใหบริการกับประชาชนในแตละพ้ืนท่ี เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการเรงดวน
ท่ีตองการใหแกไขซึ่งเปนปญหาในการดํารงชีพของประชาชน   จากการลงพ้ืนท่ีในแต
ละครั้ง จะไดรับ แจงจากประชาชน และไดรับแบบคํารอง  โดยการขอความ
อนุเคราะหใหความชวยเหลือในท่ีสําคัญตาง ๆ มากมาย  ไดแกเรื่องในการใหแกไข
ปญหาความเดือดรอนในเรื่อง ของใหปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางและถนนลูกรัง ,
ไฟฟาสาธารณะ,ขุดทางระบายน้ําพรอมวางทอ คสล.,ขุดลอกคลองน้ํา,กอสรางอาคาร
อเนกประสงค ดังนั้นสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  จึงไดรับ
มอบหมายใหแกไขปญหาเรงดวนใหกับประชาชน จึงไดสํารวจออกแบบและนําเสนอ
เพ่ือท่ีจะขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
สวนโยธา
1. โครงการปรับปรุงโครงสรางทาง จํานวน 5 สายทาง รวมเปนเงิน
304,520.- บาท (สามแสนสี่พันหารอยย่ีสิบบาทถวน) ดังนี้

1.1 สาย อต.4049 บ.หาดสองแคว-บ.ชําทองผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
ระยะทางยาวตลอดสาย 5.511 กม. (ซอมโดยวิธี Deep Path กม. กม.ท่ี
0+554 ถึง 5+176 ตามจุดท่ีกําหนดในบริเวณ) เปนเงิน 168,800.-บาท
1.2 สาย อต.3128 บ.หาดสองแคว-บ.บึงพาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
ระยะทางยาวตลอดสาย 2.104 กม.(ซอมโดยวิธี Deep Path กม. กม.ท่ี 0+515
ถึง 2+102 ตามจุดท่ีกําหนดในบริเวณ) เปนเงิน 8,500.-บาท
1.3 สาย บ.เดนสําโรง-บ.เตาไห และซอยรุงเรืองผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร
ระยะทางยาวรวม 2 สาย 2.400 กม.
สายท่ี1 ซอมโดยวิธีDeep Path กม.กม.ท่ี0+515 ถึง 2+102 ตามจุดท่ีกําหนด
ในบริเวณ สายท่ี2 ซอมโดยวิธี Deep Pathกม.กม.ท่ี 0+050 ถึง 1+600 ตาม
จุดท่ีกําหนดในบริเวณ เปนเงิน 23,600.-บาท
1.4 สาย อต.3125 บ.บึงพาด-บ.แหลมคูณ ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร
ระยะทางยาวตลอดสาย 4.344 กม. (ซอมโดยวิธี Deep Path กม. กม.ท่ี
0+000ถึง 3+012 ตามจุดท่ีกําหนดในบริเวณ) (ซอมโดยวิธี นําลูกรังลงปรับ
เกลี่ยฯ กม. กม.ท่ี 3+020 ถึง 4+344 ตามจุดท่ีกําหนดในบริเวณ)

เปนเงิน 97,500.-บาท
1.5 สาย อต.3127 บ.แหลมคูณ-บ.ชุมทาง ยาว 6.218 กม.ผิวจราจรกวาง
6.00 เมตร ระยะทางยาวตลอดสาย 6.000 กม.(ซอมโดยวิธี นําลูกรังลงปรับ
เกลี่ยฯ กม. กม. ท่ี 0+000 ถึง 6+000 ตามจุดท่ีกําหนดในบริเวณ)

เปนเงิน 6,120.00.-บาท

เพ่ือปรับปรุงโครงสรางทาง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หาดสองแคว)
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ท่ัวไปงานไฟฟา และถนน (00242) แผนพัฒนาสามป (2556-2558) ยุทธศาสตร
ท่ี 1 แนวทางท่ี 2 หนา 34 ลําดับท่ี 32 เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว



จึงขอโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวนเงินท้ังสิ้น 304,520.- บาท (สาม
แสนสี่พันหารอยย่ีสิบบาทถวน) โดยขอโอนลดจาก 1) คาจางพนักงานจางตาม
ภารกิจ เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ สวนโยธา
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามป (2556-2558) ยุทธศาสตรท่ี
4 แนวทางท่ี 2 หนา50 ลําดับท่ี 4 จํานวน 100,000 2) คาจางพนักงานจางตาม
ภารกิจเพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ สวนการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบล  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามป
(2556-2558) ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี 2 หนา 50 ลําดับท่ี 4 จํานวน
160,000.-บาท 3) เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราวใหกับพนักงานสวนตําบลตามนโยบายของรัฐบาลตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.
,ก.ท.,และก.อบต. ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.3/ว1259 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2555
ใหกับพนักงานสวนตําบลในตําแหนงตาง ๆของสวนการศึกษา สวนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามป (2556-2558) ยุทธศาสตรท่ี 4
แนวทางท่ี 2 หนา 50 ลําดับท่ี 4 จํานวน 44,520.-บาท เปนเงินท่ีขอโอนลด
จํานวนเงินท้ังสิ้น 304,520.- บาท (สามแสนสี่พันหารอยย่ีสิบบาทถวน) ซ่ึง
เหลือสามารถโอนลดได

2. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค รวมเปนเงิน
916,000.-บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารอเนกประสงค ซึ่งองคการบริหาร
สวนตําบลหาดสองแควยังไมมีอาคารเอนกประสงคท่ี เพ่ือใชในกิจกรรม ของชุมชน
และ หนวยงานตางๆรวมกัน เชน จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ  จัดประชุม อบรม   ใชเปน
แหลงเรียนรูและศึกษาดูงานของคณะศึกษาดูงานจากองคกรตางๆ ฯลฯ   ตั้งจายจาก
เงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปงานไฟฟา
และถนน (00242) แผนพัฒนาสามป (2556-2558) ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางท่ี
2 หนา 33 ลําดับท่ี 12 เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไวจึงขอโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม  จํานวนเงินท้ังสิ้น 916,000.- บาท (เกาแสนหนึ่งหม่ืนหก
พันบาทถวน) โดยขอโอนลดจาก 1) โครงการสงเสริมกระบวนการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการบริหารราชการแบบคุมบาน เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริม
กระบวนการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริหารราชการแบบคุมบาน  ในกิจกรรมการ
สงเสริมพัฒนาดานตางๆ จัดการระบบการบริหารชุมชนดวยระบบการบริหารจัดการท่ี
ดี  เชน การสงเสริมการพัฒนาชุมชนใหนาอยู การรวบรวมและเสนอปญหาความ
ตองการ  การรับแนวทาง นโยบายการดําเนินงานตางๆ ของรัฐบาล การรับรูขอมูล
ขาวสาร สรางผูนําตามธรรมชาติ  จิตอาสา รวมท้ังการพัฒนาคุมบานใหสวยงาม มี
ความม่ันคงถาวรเปนสถานท่ีกลางในการพบปะพูดคุย ของประชาชนไดดี เบิกจาย
เปนคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  อุปกรณ ตางๆ และอ่ืน ๆ  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาสามป (2556-
2558) ยุทธศาสตรท่ี4แนวทางท่ี 3 หนา55 ลําดับท่ี 14 จํานวน 570,000.-บาท



2) โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบานหาดสองแคว  เพ่ือ
จายเปนคาใชจายในการจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล
โรงเรียนบาน   หาดสองแคว เชน คาจางครู การจัดหาวัสดุ อุปกรณ และสื่อการเรียน
การสอน ทัศนศึกษา และอ่ืนๆ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) แผนพัฒนาสามป
(2556-2558) ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี 1 หนา 52 ลําดับท่ี 27 เปนเงิน
1460,000.-บาท 3) โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบาน
เดนสําโรง   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู
มาตรฐานสากล โรงเรียนบาน  เดนสําโรง เชน คาจางครู การจัดหาวัสดุ อุปกรณ และ
สื่อการเรียนการสอน ทัศนศึกษา และอ่ืนๆ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) แผนพัฒนาสามป (2556-2558) ยุทธศาสตร
ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 หนา 52 ลําดับท่ี 27 เปนเงิน 100,000.-บาท 4) โครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากลโรงเรียนบานบึงพาด (นิคมราษฎร
สงเคราะห) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู
มาตรฐานสากล โรงเรียนบาน    บึงพาด  เชน คาจางครู การจัดหาวัสดุ อุปกรณ และ
สื่อการเรียนการสอน ทัศนศึกษา  และอ่ืนๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) งาน
ศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) แผนพัฒนาสามป (2556-2558) ยุทธศาสตร
ท่ี 4 แนวทางท่ี 1 หนา 52 ลําดับท่ี 27 เปนเงิน 100,000.-บาท เปนเงินท่ีขอ
โอนลดจํานวนเงินท้ังสิ้น 916,000.- บาท (เกาแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน)
ซ่ึงเหลือสามารถโอนลดได

นางรัตนะ เสริมมา มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือคณะผูบริหารจะอธิบายเพ่ิมเติมก็ได
ประธานสภาฯ ก็เรียนเชิญคะ
นายศุภรัตน พุมไสว โครงการปรับปรุงถนนก็เห็นดวยเพราะมีถนนหลายสายเปนหลุมเปนบอประชาชน
สมาชิก อบต.หมู 7 สัญจรไปมาไมสะดวกอาจเกิดอันตรายได
นางสมบัติ นนคลัง เปนโครงการท่ีดีประชาชนเดือดรอนในดานการสัญจร และเราไมไดปรับปรุงถนนมา
สมาชิก อบต.หมู 4 หลายปแลว และชวงนี้เปนฤดูฝนเกิดอันตรายงาย ประชาชนขนสงพืชผลทางการ

เกษตรยากลําบาก
นายธีรศักดิ์ สนแยม โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค  ก็เห็นดีดวยเพราะ อบต.ของเราไมมีสถานท่ีใน
เลขานุการสภาฯ การตอนรับแขกหรือทํากิจกรรมกลุมตางๆ จํานวนมากได ยิ่งชวงฤดูฝนจะมีปญหามาก

เพราะเราตองตอนรับแขกท่ีมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานโครงการตําบลสุขภาวะ
จํานวนมาก

นางรัตนะ  เสริมมา -มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม
ประธานสภาฯ -เม่ือไมมีผูใดประสงคท่ีจะอภิปรายและไมมีขอซักถาม  จะขอมติท่ีประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ในการอนุมัติการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556
ดวยการยกมือ

ท่ีประชุม ยกมือแสดงมติอนุมัติ  จํานวน 13 เสียง



นายธีรศักดิ์  สนแยม เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ทุกทาน
เลขานุการสภาฯ ดวยขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 ซึ่งทําใหไม

สามารถ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางรายจายเพ่ือการลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดทันภายในปงบประมาณ ๒๕๕6 และองคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว  มีความจําเปนตองดําเนินกาตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
๒๕๕6 ใหแลวเสร็จตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ หมวดท่ี ๕ การกันเงิน ขอ ๕๙ วรรคหนึ่ง ความวา “ในกรณีท่ีมีรายจายหมวด
คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงิน
นั้นตอไปอีกใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินได
อีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป” ดังนั้นเพ่ือใหเปนการปฏิบัติ
2. ตามระเบียบดังกลาว จึงขออนุมัติตอสภาทองถ่ินเพ่ือขอกันเงินงบประมาณรายจาย
เพ่ือการลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ในการโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งเงินงบประมาณไว 1,220,52๐ บาท เพ่ือจาย
เปน 1) โครงการปรับปรุงโครงสรางทาง จํานวน 5 สายทาง รวมเปนเงิน
304,520.- บาท (สามแสนสี่พันหารอยยี่สิบบาทถวน) 2) โครงการกอสราง
อาคารอเนกประสงค ตําบลหาดสองแคว เปนเงิน 916,000.-บาท (เกาแสนหนึ่ง
หม่ืนหกพันบาทถวน)
- จึงเรียนมาเพ่ือขอใหสภาฯแหงนี้ไดทราบและขอกันเงินเบิกเหลื่อมป จํานวน 2
โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,220,52๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนสองหม่ืนหารอย
ยี่สิบบาทถวน)

นางรัตนะ เสริมมา ตามท่ีทานนายก อบต.ทางิ้ว ไดชี้แจงการกันเงินเบิกเหลื่อมป จํานวน 2 โครงการ
ประธานสภาฯ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,220,52๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนสองหม่ืนหารอยยี่สิบบาท

ถวน) กอนสิ้นปงบประมาณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕6 ซึ่งไมสามารถดําเนินการกอหนี้
ผูกพันไดทัน จึงขอมติสภาแหงนี้เพ่ือพิจารณาอนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมป หากสมาชิก
สภาเห็นดวย สภาจะขอมติท่ีประชุมโดยการยกมือ ทานสมาชิกสภาทานใดเห็นดวยใน
การกันเงินเบิกเหลื่อมป จํานวน 2 โครงการ ขอใหยกมือครับ

ท่ีประชุม เห็นชอบ 13 เสียง
ไมเห็นชอบ -ไมมี-
ไมมาประชุม -ไมมี-
เปนอันวาสภาแหงนี้เห็นชอบใหกันเงินเบิกเหลื่อมป จํานวน 2 โครงการ
รวมเปนเงินท้ังสิน้ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,220,52๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนสองหม่ืน
หารอยยี่สิบบาทถวน)

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)
นางรัตนะ เสริมมา เชิญผูเขารวมประชุมประสานขอราชการอ่ืนๆ
ประธานสภาฯ
นายวันชัย  รุงเรืองธรรม ประสานงานเรื่อง  ติดตามโครงการขยายเขตไฟฟา  และไฟรายทาง ของหมูท่ี 1 ท่ีไดมี
ส.อบต.หมู 1 การพิจารณาจายขาดเงินสะสมไปแลววาอยูในข้ันตอนใดแลว



นายศุภรัตน พุมไสว -ประสานเรื่องความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนท่ีมีปญหาการเดินทางไปพ้ืนท่ี
ส.อบต.หมู 7 การเกษตรและเสนทางสัญจรภายในหมูบาน ท้ังชํารุดเปนหลุมเปนบอประชาชนสัญจร

ไปมาดวยความยากลําบาก ขอใหองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดเรงแกไขให
โดยเร็ว
- ปญหาไฟฟาตกในเขต ชุมชนดงขมุ หมูท่ี 7 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ
ขอใหองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดชวยเหลือโดยเรงดวน

นางเสนอ  มีทวม - ประสานเรื่องการขอความอนุเคราะหใหชวยเหลือเรื่องบานท่ีมีปญหาน้ําทวมขัง  ใน
ส.อบต. หมูท่ี 6 หมูบานนิคมบึงพาด หมูท่ี 6 ซึ่งมีอยูจํานวน 3 หลัง

- ประสานเรื่อง เกิดเหตุวาตภัย ทําใหบานเรือนของนายอิทธิฤทธิ   อินน้ําคบ
พังเสียหาย  ซึ่งเปนประชาชนอยูบานเลขท่ี 127 หมู 6 ต.หาดสองแคว  อ.ตรอน
จึงประสานงานมาเพ่ือขอความอนุเคราะหใหองคการบริหารสวนตําบลไดชวยเหลือ

นายนเรศ ทีระแนว ชี้แจง ตอบขอซักถามของทานมาสมาชิก
รองประธานสภาฯ - ปญหาเรื่องโครงการจายขาดเงินสะสม ท่ีไดยืนหนังสือเพ่ือสอบถามความเห็นของ

ทองถ่ินจังหวัดวาโครงการท่ีองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดพิจารณาจาย
ขาดเงินสะสมเปนนั้นชอบและจัดทําไดหรือไม  ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถไดตอบมาแลววา
สามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ี  และตอนนี้ก็อยูระหวางการดําเนินงานจัดซื้อ
จัดจาง ก็จะดําเนินงานใหแลวเสร็จโดยเร็ว
- การปรับปรุงถนนเสนทางไปพ้ืนท่ีการการเกษตรและในชุมชนท่ีเปนหลุมเปนบอ

ประชาชนสัญจรไปมาดวยความลําบากก็ไดจายขาดเงินสะสม โดยองคการบริหาร
สวนตําบลหาดสองแควไดขอความรวมมือกับ อบจ.ยืมรถบด รถไถ และบุคลากรมา
ชวยดําเนินการปรับปรุงถนนลูกรังใหและองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควซึ่งเรา
มีงบประมาณนอยนิดก็จายคาน้ํามันและคาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ี
- เรื่องขอความอนุเคราะหกรณีบานพังจากพายุฝน  องคการบริหารสวนตําบล

หาดสองแควไดใหความชวยเหลือซอมแซมบานใหแลวใชงบประมาณ สองหม่ืนบาท
นางรัตนะ เสริมมา มีทานใดประสานเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมอีกหรือไม  เม่ือท่ีประชุมไมมีเรื่องอ่ืนประสาน
ประธานสภาฯ ขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2556

ปดประชุมเวลา 11 .30 น.

(ลงชื่อ) ธีรศักดิ์  สนแยม       ผูจดบันทึกการประชุม
( นายธีรศักดิ์  สนแยม )

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว

(ลงชื่อ) นางรัตนะ   เสริมมา
( นางรัตนะ   เสริมมา )

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว


