
 
 

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
สมัยสามัญ    สมัย แรก  ประจําป   ๒๕๕๘ 

วันที ่  19   กุมภาพันธ   ๒๕๕8   เวลา   ๐๙.๐๐  น. 
ณ   หองประชมุองคการบรหิารสวนตาํบลหาดสองแคว  อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดติถ 

 

ผูมาประชุม   จํานวน  ๑4 คน  
ผูไมมาประชุม จํานวน  -    คน 
ผูลาประชุม จํานวน       คน  
ผูเขารวมประชุม จํานวน 10 คน 

 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
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ผูเขาประชุม 
นางรัตนะ  เสริมมา 
นายศุภรัตน  พุมไสว 
นายธีรศักด์ิ  สนแยม 
นายจรัญ    ธีระแนว 
นายวันชัย  รุงเรืองธรรม 
นางสาวกาญจนา  ประมาณ 
นางวันเพ็ญ  กลมดวง 
นายมาโนช  มาทองแดง 
นางสมบัติ  นนคลัง 
นายทรงวุฒิ  นอยทรัพย 
นายมานพ  โพธ์ิโม 
นางสมพิศ  เรือนทะยา 
นางเสนอ   มีทวม 
นางเฉลิมรัตน  นิกรแสน 
 
ผูเขารวมประชุม 
นายพงษเทพ  ชัยออน 
นางอรุณี  นันทโชติ 
นายนเรศ  ทีระแนว 
นายกิตติกร  ตรงตอกิจ 
น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ 
นางกนกพร  เฉิดพงษตระกูล 
นางปริชญา  นันคํา 
นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ 
นางสาวมันทนา สินสถาน 

 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๑ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 1 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๓ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๓ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๔ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๔ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๕ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๕ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๖ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๖ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๗ 
 
 
นายก อบต.หาดสองแคว 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายก 
หัวหนาสวนโยธา 
ผอ.กองคลัง 
หัวหนาสํานักปลัด 
จนท.วิเคราะหฯ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

 
รัตนะ  เสริมมา 
ศุภรัตน  พุมไสว 
ธีรศักด์ิ  สนแยม 
จรัญ  ธีระแนว 
วันชัย  รุงเรืองธรรม 
กาญจนา  ประมาณ 
วันเพ็ญ  กลมดวง 
มาโนช  มาทองแดง 
สมบัติ   นนคลัง 
ทรงวุฒิ  นอยทรัพย 
มานพ  โพธ์ิโม 
สมพิศ  เรือนทะยา 
เสนอ  มีทวม 
เฉลิมรัตน  นิกรแสน 
 
 
พงษเทพ  ชัยออน 
อรุณี   นันทโชติ 
นเรศ  ทีระแนว 
กิตติกร ตรงตอกิจ 
ประภาพรรณ มากพันธุ 
กนกพร เฉิดพงษตระกูล 
ปริชญา   นันคํา 
เพลินพิศ  ทิพยวงศ 
มันทนา สินสถาน 
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นายธีรศักด์ิ  สนแยม ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   เชิญเขาหองประชุม               
เลขานุการสภา             ตามพระราชบัญญติัสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติม 

 ถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหมดเทาที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม  ซึ่งบัดน้ีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เขาประชุม จํานวน 14 ทาน  ซึ่งครบองคประชุม
แลว ผมขอเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุมสภาองคการบรหิารสวนตําบลหาดสองแคว  สมัยสามัญ 
สมัยแรก  ประจาํป ๒๕๕8  

นางรัตนะ  เสริมมา  เรียนทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว คณะผูบริหาร รวมถึง 
ประธานสภาฯ เจาหนาที่   หัวหนาสวนราชการทุกทาน  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  วันน้ีเปนการ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ซึ่งมีมติกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ
ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕ 8  สมัยแรก เริ่มต้ังแตวันที่  ๑0-24 กุมภาพันธ  ๒๕๕8 มีกําหนด  
๑๕  วัน  ในครั้งการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  สมัยสามัญ  สมัย
แรก  ประจาํป ๒๕๕7  เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557  น้ัน เพ่ือประโยชนในการ
บริหารกิจการของสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เปนไปดวยความเรียบรอย
ถูกตองตามกฎหมายอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒  การประชุม ขอ ๒๐,๒๒ จึงเรียกประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ  สมัย แรก  ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕8  ใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ ๒๕๕8  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  
ต้ังแตเวลา  ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป  จึงขอประกาศมาใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสองแคว  คณะผูบริหารทองถิ่น  ผูนําทองถิ่น  และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  ได
เขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกลาวฯ   จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ  ณ   วันที่   2   เดือน   กุมภาพันธ    พ.ศ.๒๕๕8 

ที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระที ่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ    
นางรัตนะ เสริมมา วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาฯ -ไมมี-  
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจาํป  ๒๕๕๗   
วัน 13  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

นางรตันะ เสรมิมา ตอไปเขาระเบียบวาระที ่๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา  
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมครั้งที่ผานมา  
นายธีรศักด์ิ  สนแยม       เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ           ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาํป ๒๕๕7 วันที่ 12  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕7             
นางรัตนะ  เสริมมา        มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ              หรือไม  เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติที่ประชุม  

สภาฯ  รับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ 
มติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจาํป  ๒๕๕7    
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วันที่  12  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕7   
ดวยมติยกมือ ๑3  เสียง  

ระเบียบวาระที ่ ๓

-  อาศัยอํานาจตามความแหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล  

 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
   ๓.๑  ญัตติ  การกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   

ประจําป พ.ศ. 2558   
นางรัตนะ เสริมมา เรื่องแรกการกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   
ประธานสภาฯ ประจาํป พ.ศ. 2558   เรียนเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  

ช้ีแจงขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
นายธีรศักด์ิ   สนแยม การกําหนดสมัยประชุมสภาฯ   ประจําป พ.ศ. 2558  ตามระเบียบที่เกี่ยวของ 
เลขานุการสภาฯ  เรียนเชิญทานสมาชิกไดเปดระเบียบพิจารณาไปพรอมกัน  

พ.ศ.2537แกไข  เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546  มาตรา 53  วรรคหน่ึง  
กําหนดให  “ในปหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการ
บริหาร สวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปให
สภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด”   
 นายอําเภอตรอนตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ดําเนินการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก ภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และใหที่ประชุมเลือกประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   
 กรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตาม
กําหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลได นายอําเภออาจเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 
 สมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ  ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะตองไดรบัอนุญาตจากนายอําเภอ 
 และตามความแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547  ขอ 21 วรรคหน่ึง  ความวา  “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําป ระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในป
น้ัน วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ 
ประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําป
สมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบงัคบัโดยอนุโลม” 

ขอ 11 (3) ความวา “สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหสภาองคการบริหารสวน 
ตําบลกําหนดวาปน้ันจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปกี่สมัย แตละสมัยในปน้ันจะเริ่มเมื่อใด 
แตละสมัยในปน้ันมีกําหนดกี่วัน กับใหกําหนดวันเริ่ม ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป
สมัยแรกของปถัดไป และมีกําหนดกี่วัน   การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไป  
ตามกฎหมายวาดวย  องคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันกําหนด” 

นางรัตนะ  เสริมมา       ตามที่เลขานุการสภาฯ  ไดแจงขอกฎหมาย  ระเบียบ ใหที่ประชุมไดทราบแลว นั้น           
ประธานสภาฯ             ขาพเจาจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาวา ควรจะกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป   
                               ระยะเวลาและวันเริ่มตนสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๕8  และระยะเวลาของสมัย 
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                               ประชุมสามัญ สมัยแรก ของป พ.ศ. ๒๕๕9  
- มีสมาชิกทานใดที่จะเสนอการกําหนดจํานวนสมัยประชุม   

นายศุภรัตน  พุมไสว      เสนอการกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   
รองประธานสภาฯ         การประชุมสมัยสามัญ ในป พ.ศ.๒๕๕8  จํานวน  ๔  สมัย  ไว 4  สมัยเทาเดิม   
                               และกําหนดวันประชุมไว ทุกวันที่ 1-15  ดังน้ี 

1. สมัยที่ 1 กําหนดใหมีการประชุมในเดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.2558  
มรีะยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มต้ังแตวันที่  ๑ – 15  กุมภาพันธ  ๒๕๕8 
2. สมัยที่ 2 กําหนดใหมีการประชุมในเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2558  
มรีะยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มต้ังแตวันที่  ๑ – 15  พฤษภาคม  ๒๕๕5 
3. สมัยที่ 3 กําหนดใหมีการประชุมในเดือน   สิงหาคม  พ.ศ.2558  
มรีะยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มต้ังแตวันที่  ๑ – 15  สิงหาคม  ๒๕๕8 
4. สมัยที่ 4 กําหนดใหมีการประชุมในเดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ.2558  
มรีะยะเวลา ๑๕ วัน  เริ่มต้ังแตวันที่  ๑ – 15  พฤศจิกายน  ๒๕๕8 

  สําหรับในปถัดไป คือ พ.ศ. ๒๕๕9  ควรจะกําหนดใหมีการประชุมสมัยสามัญ  
สมัยแรก ในเดือนกุมภาพันธ  มีระยะเวลา ๑๕ วันเริ่มต้ังแตวันที่ ๑ – 15  กุมภาพันธ    
พ.ศ.๒๕๕9  
 

นางรัตนะ  เสริมมา ตามที่ ทานศุภรัตน  พุมไสว  ไดเสนอกําหนดชวงวันที่จะเขาประชุม  
ประธานสภาฯ    ประจาํป พ.ศ.๒๕๕8 จํานวน ๔ สมัย  และในแตละสมัย กําหนดใหมี 

ระยะเวลา  ๑๕  วัน  ดังน้ี 
1) สมัยที่ 1  เดือน กุมภาพันธ   ต้ังแตวันที่ ๑–15  กุมภาพันธ   ๒๕58 
2) สมัยที่ ๒  เดือน พฤษภาคม   ต้ังแตวันที่ ๑–15  พฤษภาคม  ๒๕๕8 
3) สมัยที่ ๓  เดือน สิงหาคม      ต้ังแตวันที่ ๑–15  สิงหาคม     ๒๕๕8 
4) สมัยที่ ๔  เดือน พฤศจิกายน  ต้ังแตวันที่ ๑–15  พฤศจิกายน ๒๕๕8  

และกําหนดใหมีการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕ 9  ในเดือน 
กุมภาพันธ   เริ่มต้ังแตวันที่ ๑–15  กุมภาพันธ  ๒๕๕9  น้ัน  ไมทราบวาสมาชิกทานใดมี
ความคิดเห็นเปนอยางอ่ืนบาง  
- หากไมมีสมาชิกทานใดตองการที่จะความคิดเห็นเปนอยางอ่ืนแลว  ลําดับตอไปเปน 
การขอมติที่ประชุม  สมาชิกทานใดเห็นวาควรกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. 
๒๕๕8  และการกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕9   
ดวยการยกมือ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหมีการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕๕ 8 และกําหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕9  

 จํานวน  ๑๓  เสียง  
3.2  ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

นางรัตนะ  เสริมมา การโอนงบประมาณรายจาย  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558   
ประธานสภาฯ  เรียนเชิญเลขาไดช้ีแจงรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
นายธีรศักด์ิ  สนแยม จากที่งานสภาไดรับญัตติจากฝายบริหาร เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจาย ประจําป 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2558   โดย  อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541  หมวด 4 การโอนและแกไข



๕ 
 

 

เปลีย่นแปลงงบประมาณ ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ สภาทองถิ่น  ซึ่งไดโอนต้ังเปนรายการใหม   
1. หมวดครุภัณฑ (541000)  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพ่ือให 
สามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) (411800)   ขอโอนตั้งเปน
รายการใหม  จํานวนทั้งสิ้น  200,0๐๐ บาท ซึ่งโอนลดมาจาก  1) โครงการครอบครัว
คุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง   เปนเงิน  20,000.- บาท   2)  โครงการพาลูกจูงหลาน
เขาวัดสานสัมพันธความรักความอบอุนในครอบครัว   เปนเงิน   20,000.-บาท  3) 4.  
เงินเดือนหัวหนาสวนการศึกษา เปนเงิน  160,000.-บาท 

นางรัตนะ เสริมมา เรียนเชิญนายกไดใหรายละเอียดเพ่ิมเติม  

ประธานสภาฯ   
นายพงษเทพ  ชัยออน การขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2558   
นายก อบต. เน่ืองจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2558 ขององคการบริหารสวน

ตําบลหาดสองแคว  ไมไดต้ังรายการไว จึงขออนุมัติโอนต้ังเปนรายการใหม  หมวด
ครุภัณฑ (541000)   คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  หมายถึง รายจายเพ่ือใหไดมา
ซึ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา 5,000 บาท 
และใหหมายความรวมถึงรายจาย เชน รายจายเพ่ือประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติมหรือ
ปรับปรุง ครุภัณฑที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท เชน การซอมรถยนตสวนกลางของ 
อบต.  คาซอมแซมรถรางนําเที่ยวของตําบล  การซอมรถยนตสวนกลาง  ซอมเรือยนต 
การซอมรถไทยแลนด หรืออ่ืนๆ  ฯลฯ  ซึ่งเปนอํานาจอนุมัติของสภา องคการบริหารสวน
ตําบลหาดสองแคว  สวนรายละเอียดมอบเจาหนาที่ผูรับผิดชอบช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม    

นางปริชญา นันคํา การโอนตั้งเปนรายการใหม  หมวดครุภัณฑ (541000)  คาบํารุงรักษาและปรับปรุง 

หัวหนาสํานักปลัดฯ หมวดครุภัณฑ (541000)  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพ่ือให 
สามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) (411800)   เน่ืองจาก
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2558 ขององคการบริหารสวนตําบลหาด
สองแคว  ไมไดต้ังรายการไว จึงขออนุมัติโอนต้ังเปนรายการใหม  ในหมวดครุภัณฑ 
(541000)  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) (411800) เพ่ือเบิกจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ  ขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว เชน รถยนตสํานักงาน  รถ
ไทยแลนด  รถตัดหญา รถไทยแลนด รถตัดหญา เครื่องยนตตางๆ  ซอมเครื่องใช ไฟฟา  
คอมพิวเตอร เครื่องยนตตางๆ  หรือ อ่ืนฯ  จึงขอโอนตั้งเปนรายการใหม  จํานวนทั้งสิ้น  
200,0๐๐ บาท  
โดยโอนลดมาจาก   
1.  โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเขมแข็ง      เปนเงิน  20,000.- บาท 
2.  โครงการพาลูกจูงหลานเขาวัดสานสัมพันธความรักความอบอุนในครอบครัว 

      เปนเงิน   20,000.-บาท 
    3.  เงินเดือนหัวหนาสวนการศึกษา            เปนเงิน  160,000.-บาท 
                                              รวมเปนเงิน  200,000.-บาท 
 



๖ 
 

 

นางรัตนะ เสริมมา จากที่นายก อบต.และเจาหนาที่ไดช้ีแจง มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม  
ประธานสภาฯ  -  ถาไมมีทานใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 

หาดสองแควพิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558  
ตามรายการดังกลาว 

   -  ขอมติอนุมัติดวยการยกมือ  
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติจํานวน  13  เสียง  
 
 

3.3  เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจําป พ.ศ.2556 
นางรัตนะ  เสริมมา เรียนเชิญนายกไดช้ีแจงรายละเอียด  
ประธานสภา 
นายพงษเทพ  ชัยออน ตามที่ไดรับหนังสือจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ที่ นร 0107/ ว 6256   
นายก อบต.  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน  2557  เรื่อง  ผลการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี  

การบริหารจัดการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  ซึ่งแจงวา  จากที่สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ขอความรวมมือจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือ
คัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่น(อปท.) ที่มีการบริหารจัดการที่ดีสงให สปน.เพ่ือเขาสู
การคดัเลอืก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งบัดน้ีได
ดําเนินการคัดเลือก อปท.เพ่ือรับรางวัลดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว และไดโอนเงินอุดหนุน
เพ่ือเปนรางวัลใหแก อปท.  ที่ไดรับรางวัล จํานวน  6,000,000.- บาท ผานระบบ 
GFMIS ความแจงแลวน้ัน องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  จึงไดดําเนินการวาง
กรอบแนวทางการใชงบประมาณดังกลาว ซึ่งไดจัดเวทีประชาคม  รับฟงความคิดเห็นจาก
ภาคประชาชน ในวันที่ 27 มกราคม 2558  ไปแลวน้ัน  โดยเนนการใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการเสนอโครงการและจัดลําดับความสําคัญของปญหาเรงดวนที่ตองการ
ดําเนินการของโครงการเสร็จน้ัน  ในขั้นตอนน้ีจึงขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหาร
สวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เพ่ือจะไดดําเนินการตามระเบียบตอไป 
จึงเสนอโครงการเพ่ือใชจายจากเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจําป พ.ศ.2556  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  6,000,000.-บาท (หกลานบาทถวน) ดังน้ี  

1) จัดซื้อรถยนตบรรทุกนํ้าแบบเอนกประสงค  เปนเงิน 2,190,000.-บาท 
2) กอสรางโครงหลังคาสนามฟุตซอล  เปนเงิน 2,076,000.-บาท  

(โคมเอนกประสงคใหบริการแกประชาชนในการทํากิจกรรมตางๆ) 
3) สงเสริมสนับสนุนการบริหารราชการแบบคุม เปนเงิน 750,000.- บาท 
4) กอสรางโรงสีขาวขนาดเล็กพรอมเครื่องซีลสูญญากาศ  

เปนเงิน 376,000.- บาท 
5) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอก  อาคารสํานัก อบต. 

เปนเงิน 100,000.-บาท 
6) โครงการสงเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น  

 เปนเงิน 100,000.-บาท 
7) โครงการสงเสริมการพัฒนาหมูบานจัดการตนเอง 

เปนเงิน  210,000.-บาท 



๗ 
 

 

8) โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ  ของ อบต. 
เปนเงิน 250,000.-บาท 

9) โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนา 
 ศักยภาพของบุคลากร อบต.  เปนเงิน  28,000.-บาท  

10)   โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการขยะแบบภาคประชาชนมีสวนรวม เปนเงิน  50,000.-บาท 

11)   โครงการเพ่ิมศักยภาพการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ในการบริหารจัดการทองถิ่น กับหลักธรรมาภิบาล  เปนเงิน    50,000.-บาท 

นายวันชัย  รุงเรืองธรรม   การใชเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจําป พ.ศ.2556 ซึ่งไดผานเวทีประชาคม 
สมาชิก อบต. หมู 1         ไปแลวน้ัน ทุกโครงการก็เห็นดีดวย แตขอสอบถามเรื่องโครงการกอสรางโรงสีชุมชนวาจะ 
 กอสรางสถานที่ใด และใครเขามาใชประโยชนไดบาง  
นายศุภรัตน  พุมไสว เห็นดีดวยกับโครงการที่ไดนําเสนอเขาสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว แต  

      รอง ประธานสภาฯ มีขอสงสัยในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน ใน อบต. โครงการสงเสริมการพัฒนาหมูบาน
จดัการตนเอง,โครงการการสรางเครือขายและการบริหารราชการแบบมีสวนรวม         
มีแนวทางการดําเนินงานอยางไรบาง   

นายธีรศักด์ิ  สนแยม ใหกําลังใจฝายบริหาร สมาชิก อบต. ขาราชการ พนักงาน  พ่ีนองประชาชนตําบล  
เลขานุการ สภาฯ  หาดสองแคว ที่มีสวนรวมกันพัฒนาตําบลของเรา  ซึ่งทํางานกันอยางหนัก และไดรับ      
  รางวัลซึ่งก็เปนเพียงสวนหน่ึงที่เปนกําลังใจในการทํางาน แตพวกเราก็ตองพัฒนาคุณภาพ  
  การใหบริการทําใหชุมชนทองถิ่นของเรานาอยู ซึ่งเปนหนาที่หลักในการพัฒนาชุมชนของ  
  เราอยูแลว สวนเงินรางวัลที่ไดมาถือวาเปนกําไร  ซึ่งกระบวนการใชเงินที่ไดดําเนินการ  
  โดยผานเวทีประชาคมใหประชาชนไดนําเสนอโครงการตางๆ พรอมจัดลําดับความสําคัญ  
  ของโครงการแลวนํามาเสนอผานสภาใหความเห็นชอบ  จึงนําโครงการไปสูการปฏิบัติ  
  ตอไป  ในทุกโครงการน้ันเห็นชอบดวย  แตขอฝากเรื่องการดูแลรักษา เชน รถนํ้าควรมี  
  ผูรับผิดชอบ และมีสถานที่จอดรถใหปลอดภัย  มีความพรอมในการใชงานเมื่อเกิดเหตุ  
  และโครงการกอสรางโคมคุมสนามฟุตซอล เกิดประโยชนกับเด็กและเยาวชนของเราที่จะ  
  ไดรวมกลุมกันเลนกีฬา  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  ทั้งใชเปนสถานที่จัดอบรมอาชีพ  
  เสริมเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน  การจัดประชุมเวทีประชาคม ตางได เพราะจะกวางมาก  
  ก็ใหดูแลรักษาต้ังคนรับผิดชอบใหสามารถใชงานไดยาวนานตอไป  
นายพงษเทพ  ชัยออน การวางแผนในการใชงบประมาณจากเงินอุดหนุน เปนเงินรางวัลบริหารจัดการที่ดี   
นายก อบต.  ประจาํป พ.ศ.2556  น้ัน  ยึดหลักการมีสวนรวมของภาคประชาชนซึ่งไดผานการจัดเวที

ประชาคม ซึ่งมีประชาชน ที่เปนแกนนํา กลุมผูนําชุมชน เขารวม  และไดเสนอโครงการที่
ประชาชนมีความตองการ และทุกโครงการเกิดในระดับสวนรวมคือการใชประโยชน
รวมกันของประชาชนทุกหมูบาน  ซึ่งผานบริหารก็เห็นชอบดวย จึงไดนําญัตติผานสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว เพ่ือขอใหพิจารณาใหความเห็นชอบ สวนขอทัก
ทวงในเรื่องการวางแผนการดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑและการใชประโยชนรวมกันของคนทั้ง
ตําบล มีกฎ ระเบียบขอบังคับตางๆ  ของพัสดุรองรับอยูแลว เชน ตองลงทะเบียนครุภัณฑ 
ตองมีเจาหนาทีรับดูและรับผิดชอบ  รวมถึงการวางแผนการใชงานดวยจะไดนําเสนอให
ทานทราบทุกระยะตอไป   
3.4  การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเขารวมเปนคณะกรรมการการพัฒนา อบต. / 
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1) คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หาดสองแคว 

นางรัตนะ  เสริมมา การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเขารวมเปนคณะกรรมการการพัฒนา อบต. /  
ประธานสภาฯ  เรียนเชิญเลขานุการสภาไดช้ีแจงรายละเอียด  
นายธีรศักด์ิ สนแยม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน  
เลขานุการสภาฯ ทองถิ่น พ.ศ.2548  เรียนเชิญทานสมาชิกไดพิจารณาขอกฎหมายไปพรอมกัน   
 ในหมวดที่ 1  องคกรจัดทําแผนพัฒนา  ขอ 8 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย   (3)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสาม
คน  ในหมวดที่ 3 หมวด 6 การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ขอ 28 ใหผูบริหาร
ทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย   
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

นางรัตนะ  เสริมมา มีทานใดจะเสนอสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการ เพ่ือมีสวนรวมไปทําหนาที่ใหเกิด  
ประธานสภาฯ ประโยชนสุขของประชาชน กําหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาของ

องคการบริหารสวนตําบลของเราตอไป   
-  เรียนเชิญสมาชิกไดเสนอสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

นางเสนอ มีทวม  เสนอ นายศุภรัตน  พุมไสว  รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต.หมู 6 มีผูรับรอง 1)  นายจรัญ  ธีระแนว   ส.อบต. หมู 1  2) นางสมพิศ  เรือนทะยา 
นายวันชัย  รุงเรืองธรรม เสนอ นางวันเพ็ญ   กลมดวง  สมาชิกอบต. หมู 3  

 มีผูรับรอง  1) นางเสนอ  มีทวม  สมาชิก อบต.หมู 6 2) นายทรงวุฒิ  นอยทรัพย  
สมาชิก อบต. หมู 5  

นางเฉลิมรัตน  นิกรแสน เสนอ นายวันชัย  รุงเรืองธรรม   สมาชิก อบต.หมูที่ 1 
สมาชิก อบต.หมู 7  มีผูรับรอง 1) นายมานพ  โพธ์ิโม  สมาชิก อบต.หมู 5  2) นายมาโนช  มาทองแดง  

สมาชิก อบต. หมู 4 
นางรัตนะ  เสริมมา ทานสมาชิกไดเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นครบตามจํานวน 3 ทานแลว ดังน้ี  
ประธานสภา 1.  นายศุภรัตน  พุมไสว    รองประธานสภาฯ  
  2.  นางวันเพ็ญ  กลมดวง   สมาชิก อบต. หมูที่ 3 
 3.  นายวันชัย  รุงเรืองธรรม   สมาชิก อบต. หมูที่ 1  
ที่ประชุม เห็นชอบ จํานวน  13  เสียง  
 - ตอไปจะใหเสนอสมาชิก อบต.เปนคณะกรรมการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  จํานวน 3  คน     
นายศุภรัตน  พุมไสว เสนอ นางรัตนะ  เสริมมา  ประธานสภาฯ  
รองประธานสภาฯ มีผูรับรอง 1)นายวันชัย  รุงเรืองธรรม  สมาชิก อบต. หมู 1 2) นางสาวกาญจนา 

ประมาณ สมาชิก อบต. หมู 3  3) นางเสนอ  มีทวม  สมาชิก อบต.หมู 6 
นางวันเพ็ญ  กลมดวง  เสนอนางเฉลิมรัตน  นิกรแสน  สมาชิก อบต.หมู 7  
สมาชิก อบต.หมู 3 มีผูรับรอง  1) นายมานพ  โพธ์ิโม   สมาชิก อบต.  หมู 5  2) นางสมบัติ  นนคลัง  สมาชิก 

อบต.หมู 4 
นางวันเพ็ญ  กลมดวง เสนอ นางสมบัติ  นนคลัง  สมาชิก อบต.หมู 4   
สมาชิก อบต.หมู 3  มีผูรับรอง 1)นางสาวกาญจนา ประมาณ สมาชิก อบต. หมู 3  2) นายทรงวุฒิ นอยทรัพย  
 สมาชิก อบต. หมู 5  
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นางรัตนะ  เสริมมา ทานสมาชิกไดเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นครบตาม  
ประธานสภาฯ จาํนวน 3 ทานแลว ดังน้ี  
 1.  นางรัตนะ  เสริมมา    ประธานสภาฯ  
  2.  นางเฉลิมรัตน  นิกรแสน   สมาชิก อบต. หมูที่ 7 
 3.  นางสมบัติ  นนคลัง    สมาชิก อบต. หมูที่ 4  
ที่ประชุม เห็นชอบ จํานวน  13  เสียง 
ระเบียบวาระที ่ 4

- แจงเรื่องการรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลบริหารจัดการที่ป ประจําป 2557   

 เรื่องอ่ืน ๆ  
นางรัตนะ  เสริมมา       ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ   มีทานใดจะประสานงานเรื่องตางๆ เพ่ือประโยชนสุขของ 
ประธานสภาฯ  ประชาชนก็ขอเรียนเชิญคะ  
นายพงษเทพ ชัยออน - แจงการประกาศจัดต้ังศูนยดํารงธรรมตําบลหาดสองแคว แลว   เพ่ือใหการปฏิบัติ 
นายก อบต. ราชการ ขององคการบริหารสวน หาดสองแคว  เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ที่กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระ
ราชกฤษฎีกาน้ี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
อานวยความสะดวกและตอบสนองตอความตองการของประชานทีส่อดคลองกบั
บทบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  52 แหงพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงประกาศ
จัดต้ังศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตํา บล  เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชน  จึงขอใหทานสมาชิกไดประชาสัมพันธใหประชาชนเขามา
ใชบริการ 

ซึ่งจะเขามาประเมินในวันที่ 6  มีนาคม 2558  จึงใหทุกทีมไดเตรียมความพรอม 
และเรียนเชิญสมาชิกไดเขารวมใหการตอนรับคณะกรรมการในวันดังกลาว 

นางรัตนะ  เสริมมา      ประสานเรื่อง ผูพิการที่จะเขาทํางานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
ประธานสภาฯ          กองทุนสุขภาพ  จะเริ่มทํางานไดเมื่อไร  
นายธีรศักด์ิ สนแยม       ไดประสานไปที่สํานักงาน สสส.แลว  ซึ่งยังไมไดกําหนดวันเวลามาหากมีระยะเวลาที่
เลขานุการสภาฯ           แนนอนจะแจงใหทุกทานไดทราบอีกครั้งหน่ึง 
นายรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะประสานงานเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือ  
ประธานสภาฯ  ถาไมมีทานใดจะประสานงานขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป 

2558  ณ บัดน้ี 
ปดการประชุม  เวลา  ๑๒. 30 น.   
 

(ลงช่ือ)     ธีรศักด์ิ  สนแยม       ผูจดบันทึกการประชุม 
       ( นายธีรศักด์ิ  สนแยม ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
 
(ลงช่ือ)    นางรัตนะ   เสริมมา    ผูตรวจรายงานการประชุม 

       ( นางรัตนะ   เสริมมา ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
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