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บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป 2558   

วันที่  11  สงิหาคม  2558  เวลา  09.00 น.  
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

 

ผูมาประชุม   จํานวน  14 คน  
ผูไมมาประชุม จํานวน  -   
ผูเขารวมประชุม  จํานวน 11  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 
นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ 
นางกนกพร  เฉิดพงษตระกูล 
นางปริชญา  นันคํา 
นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ 
นายอนุพงษ  ผาคํา 
นางจันทรเพ็ญ  บัวเผื่อน 
นางสมหมาย  ดวงดัน 
นายไพบูลย  เจริญศิลป 
น.ส.ศิริพร  ดวงอิน 
น.ส.มินตรา  ขันสาวะดี 
น.ส วิสสุตา  สมารังคสุต 

 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 1 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 1 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 3 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 3 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 4 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 4 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 5 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 5 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 6 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 6 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 7 
 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
หัวหนาสวนโยธา 
หัวหนาสวนการคลัง 
หัวหนาสํานักปลัด 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
นายชางโยธา 
ผูใหญบานหมูที่ 4 
ผูใหญบานหมูที่ 3 
ผูชวยผูใหญบานหมูที่ 2 
นักศึกษาฝกงาน จากราชภัฏอุตรดิตถ 
นักศึกษาฝกงาน จากราชภัฏอุตรดิตถ 
นักศึกษาฝกงาน จากราชภัฏอุตรดิตถ 
 

 
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 
ประภาพรรณ มากพันธุ 
กนกพรเฉิดพงษตระกูล 
ปริชญา นันคํา 
เพลินพิศ  ทิพยวงศ 
อนุพงษ  ผาคํา 
จันทรเพ็ญ  บัวเผื่อน 
สมหมาย ดวงดัน 
ไพบูรณ  เจริญศิลป 
ศิริพร  ดวงอิน 
มินตรา  ขันสาวะดี 
วิสสุตา  สมารังคสุต 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
นายธีรศักด์ิ  สนแยม     ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล วามาครบองคประชุม  
เลขานุการฯ เมื่อที่ประชุมพรอมเรียนเชิญ นางรัตนะ เสริมมา ประธานสภา อบต.หาดสองแคว   
 จดุเทยีนธูป บูชาพระรตันตรยั และ เปดประชุม และดําเนินการประชุมสภาฯ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547  
นางรัตนะ  เสริมมา        วันน้ีเปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ซึ่งไดแจงเปนหนังสือไว 
ประธานสภาฯ ลวงหนา 3 วันแลว มีความยินดีที่สมาชิกมาครบทุกทาน  เมื่อที่ประชุมพรอมขอเปด

ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจาํป 2558 
    
ระเบียบวาระที ่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา -  เชิญเขารวมงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ    
ประธานสภาฯ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 
 2558  ซึง่อําเภอตรอนกาํหนดจดังาน เฉลมิพระเกยีรติฯ ณ อําเภอตรอน ภาคเชา 

พิธีตักบาตรขาวสารอาหารแหง  การแตงกายชุดปกติขาว,ชุดปฏิบัติราชการสีกากีแขน
ยาว,ภาคเย็น  เวลา 18.30 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร 
- ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558  ขาพเจาและสมาชิก อบต. ไดเขารวมอบรม  
เทคนิคการประชุมสภาทองถิ่นและการเห็นชอบงบประมาณรายจายประจําป  ณ 
โรงแรมภูคํา  จังหวัดเชียงใหม   

  

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาํป 2558  วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2558   

นางรัตนะ  เสริมมา เชิญเลขานุการสภาฯ รายงานการประชุมสมัยที่ผานมา 
ประธานสภาฯ   
นายธีรศักด์ิ  สนแยม เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัย  
เลขานุการสภาฯ วิสามัญ ประจําป 255 8  สมัยที่ 1 ประจาํป 2558  วันที่ 15  มิถุนายน พ.ศ.

2558   ใหสมาชิกฯ พิจารณาตามไปดวย  
นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจาํป 255 8  วันที่ 15  มิถุนายน พ.ศ.2558  หรือไม 
 เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม   

-  จึงขอมติที่ประชุมสภาฯรับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายการการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจาํป 2558  
 -ดวยมติ 13  เสียง  
นางรัตนะ  เสริมมา ถือวาที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภา  
ประธานสภาฯ ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   ประจาํป 2558  วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2558 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ / พิจารณา  

3.1 ญัตติ  การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล   
เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  ขององคการบรหิาร     
สวนตําบลหาดสองแคว  อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดติถ 

นางรัตนะ  เสริมมา การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.255 9  
ประธานสภาฯ  ขององคการบรหิารสวนตําบลหาดสองแคว  ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ)                  
                               เชิญเลขานุการไดช้ีแจงขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
นายธีรศักด์ิ  สนแยม ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   ไดย่ืนเสนอญัตติรางขอบัญญัติ
เลขานุการฯ  งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.255 9 เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน 

ตําบลพิจารณาใหความเหน็ชอบตามมาตรา 87 วรรคหน่ึง และวรรคหกแหง 
พระราชบัญญติัสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม 
ถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 

วรรคสองกําหนดวา คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงใหประกอบดวยสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ซึ่งสภาองคการบริหารสวนตําบลเสนอจํานวนสามคนและบุคคลซึ่ง
เปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งนายกองคการบริหารสวน
ตําบลเสนอจํานวนสามคน โดยใหต้ังภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวน
ตําบลมีมติไมรับหลักการ และใหคณะกรรมการทั้งหกคนรวมกันปรึกษาเสนอบุคคลซึ่ง
มิไดเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลคนหน่ึงทําหนาที่เปนประธานกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่

ขอกฎหมาย 
1)  พระราชบัญญติัสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.2537 ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่6) พ.ศ.2552 

-มาตรา 87 วรรคหน่ึงกําหนดวา งบประมาณรายจายประจําปและ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมขององคการบริหารสวนตําบลใหจัดทําเปนขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลและจะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

และวรรคหกกําหนดวาในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม สภาองคการบริหารสวน
ตําบลตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติน้ัน เมื่อ
พนเวลากําหนดดังกลาวแลว ถาหากสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไมแลว
เสร็จใหถือวาสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบตามที่นายกองคการ
บริหารสวนตําบลเสนอและใหดําเนินการตามวรรคสาม  ตอไป 

-มาตรา 87/1 วรรคหน่ึงกําหนดวา ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนตําบล
ไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมใหนายอําเภอต้ังคณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบดวย
กรรมการจํานวน เจ็ดคน  เพ่ือพิจารณาหาขอยุติความขัดแยงโดย แกไขปรับปรุงหรือ
ยืนยันสาระสําคัญที่บัญญัติไวในขอบัญญัติน้ัน ทั้งน้ี ใหยึดถือหลักเกณฑตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนประโยชนของทองถิ่นและประชาชนเปนสําคัญ 
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กรรมการครบจํานวนหกคนและวรรคสามกําหนดวาในกรณีที่มาสามารถเสนอบุคคลที่
ทําหนาที่เปนกรรมการหรือประธานกรรมการไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 
หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไมปฏิบัติหรือไมปฏิบัติหนาที่ได ใหนายอําเภอต้ัง
บุคคลซึ่งมิไดเปนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการ  ทําหนาที่กรรมการ หรือประธานกรรมการดังกลาวใหครบตามจํานวน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 3 วิธีการจัดทํางบประมาณ  
-ขอ 23  ใหเจาหนาที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห  และแกไข
งบประมาณในช้ันตน แลวใหเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น  เมื่อคณะผูบริหารทองถิ่น  
ไดพิจารณาอนุมัติใหต้ังเงินงบประมาณยอดใด  เปนงบประมาณประจําปแลว ให
เจาหนาที่งบประมาณรวบรวม  และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะ
ผูบริหารทองถิ่น อีกครั้งหน่ึง เพ่ือคณะผูบริหารทองถิ่นไดนําเสนอตอสภาทองถิ่น
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547              
และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 
-ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระแตที่
ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได  ในการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสาม
ของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุมสภาทองถิ่น  อนุมัติให
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่สองน้ันใหที่ประชุมสภาทองถิ่น
เปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการ
แปรญตัติ  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  และ
ในการพิจารณาวาระที่สอง  ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําเสนอคําแปรญัตติไวไมนอย
กวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณน้ัน 

นางรัตนะ  เสริมมา ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดนําเสนอรางขอบัญญัติ  
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ.2559   
นายพงษเทพ  ชัยออน  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกทานที่เคารพ ในนามของผูบริหาร  
นายก อบต.   ขอกราบขอบพระคุณทานประธานสภาที่ใหโอกาสผมไดลุกขึ้นช้ีแจงในเรื่อง  

ของการแถลงงบประมาณประจาํป 2559  เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของ
ผูบรหิารสวนตําบลหาดสองแคว  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2559  จึงเสนอราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559  เพ่ือใหทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  รวมเปนเงิน 
จํานวนเงิน 21,500,000 บาท 
จึงขอแถลง ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียด    
ที่ไดสงใหทานสมาชิกไดพิจารณาลวงหนาไปแลวน้ัน     

 1.  สถานการณคลัง   

  
1.1  งบประมาณรายจายทั่วไป 
   1.1.1   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น             

 
21,102,320.80    บาท 



๕ 
 

   1.1.2  เงินสะสม   1,883,234.20  บาท 

   1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม   7,063,292.22  บาท 

 2.  การบรหิารงบประมาณ  ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

  (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  17,560,056.78 บาท  ประกอบดวย 

   หมวดภาษอีากร 111,407.26 บาท 

   
หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และ
ใบอนุญาต   66,873.80 บาท 

   หมวดรายไดจากทรัพย 311,460.73  บาท 

   
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย    77,080.00  บาท 

   หมวดรายไดเบ็ดเตลด็ 
       

39,260.00  บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร 
 

11,704,015.99  บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  5,249,959.00  บาท 

  (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 15,958,566.57  บาท 

  (3)  รายจายจริง  จํานวน  1๗,๐๑๐,๑๓๔.๗9 บาท  ประกอบดวย 

   งบกลาง ๖๑๖,๙๕๑.๘๖  บาท 

   งบบุคลากร ๕,๘๗3,๐๖๗.00  บาท 

   งบดําเนินการ 7,5๒๓,๒๐๔.๙๓ บาท 

   งบลงทนุ 1,๖๘๕,๙๑๑.00  บาท 

   งบรายจายอ่ืน ๒๘๘,๖๐๐.๐๐ บาท 

   งบเงินอุดหนุน ๑,๐๒๒,๔๐๐.๐๐ บาท 

  

                                   
(4)  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค   
                                             จํานวน  15,958,566.57 บาท 
(5)  มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที ่
                                             จํานวน    3,118,199.27 บาท 

   
 

-  จึงไดต้ังขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2559  ขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  อําเภอตรอน  
จังหวัดอุตรดิตถ  โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจาย  ประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 87 แหง พระราชบัญญัติ สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  และที่แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  5) พ.ศ.



๖ 
 

2546  องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  จึงตราขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลงบประมาณรายจายประจาํป  พ.ศ.  2559  ขึ้นไวโดย ความเหน็ชอบของสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  และโดยอนุมติัของนายอําเภอตรอน  

   การจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.255 9  ตาม 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2541 หมวด 3 ขอ 23  ใหเจาหนาที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ 
วิเคราะห และแกไขงบประมาณในช้ันตน แลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น เมื่อคณะ
ผูบริหารทองถิ่น ไดพิจารณาอนุมัติใหต้ังเงินงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณ
ประจําปแลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจาย
เสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่นอีกครั้ง เพ่ือคณะผูบริหารไดนําเสนอตอสภาทองถิ่น 
ภายในวันที่  15 สิงหาคม และถือปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0 808.2/ว 
3456  ลงวันที่ 19  มิถุนายน  255 8   เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 255 9 ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยไดต้ังงบประมาณรายรับไว  21,500,000.00.-บาท ตามรายละเอียดที่
ไดจัดสงใหสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาลวงหนากอน 3 วันแลวน้ัน  

ประมาณการรายรับ      

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ   

 ป 2557 ป 2558 ป 2559   

หมวดภาษอีากร 111,407.26  116,000.00  
     

141,000.00    
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 
และใบอนุญาต 

             
66,873.80  

             
9,000.00  

             
9,000.00    

หมวดรายไดจากทรัพยสิน     311,460.73  
     

165,000.00  195,000.00    
หมวดรายไดจาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย 

        
77,080.00  

        
120,000.00  

        
125,000.00    

หมวดรายไดเบ็ดเตลด็ 39,260.00   124,000.00      164,000.00    

หมวดภาษีจัดสรร 11,704,015.99  14,446,000.00  15,366,000.00    
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     
5,249,959.00  

     
5,000,000.00  

     
5,500,000.00  

 
  

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 15,958,566.57 0.00 0.00 
 
  

รวม 17,560,056.78  20,000,000.00  21,500,000.00    
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 
 
 
          สรุปงบประมาณรายจายประกอบขอบัญญัติรายจายประจําป  พ.ศ.  2559 
      
 สวนราชการ  ยอดรวม  
 รายจายงบกลาง              855,000.- 
 สํานักปลัด         11,775,000.- 
 สวนการคลัง           1,915,000.- 
 สวนโยธา           3,460,000 .- 
 สวนการศึกษา           4,350,000.- 
 รวมเปนเงิน          21,500,000 .- 

 

- ในสวนรายละเอียดขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559   
-  ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  ขอมอบใหเจาหนาที่ผูจัดทําไดนําเสนอรายละเอียด
ตอไป   

นางรัตนะ  เสริมมา เชิญเจาหนาที่ผูจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ประธานสภาฯ   ไดช้ีแจงรายละเอียด  
นางปริชญา  นันคํา ตามที่ไดสงรางขอบัญญัติฯ พ.ศ.2559 ใหทานสมาชิกสภาไปลวงหนาแลวน้ัน  
หัวหนาสํานักปลัด ขอช้ีแจงโดยสรุปและเชิญทุกทานไดพิจารณาไปพรอมกัน ดังน้ี 
 -  รายจายงบกลาง     ตัง้ไวรวม  855,000.-บาท 
 1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ต้ังไว 100,000.-บาท 
 2.เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส  ต้ังไว   20,000.-บาท 
 3.ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ต้ังไว 3 50,000.-บาท 
 4.ประเภทเงินสํารองจาย   ต้ังไว  15 0,000.-บาท 
 5.ประเภทเงินชวยพิเศษ    ต้ังไว    20,000.-บาท  
 6.ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการฯ  ต้ังไว 215,000.-บาท 
 -  แผนงานบริหารทั่วไป  ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 11,430,000.-บาท    

1.  รายจายประจํา      ต้ังไว รวม    9,315,000.- บาท  
        1.1  งบบุคลากร      ต้ังไว รวม    5,888,700.- บาท    

  1.2  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ต้ังไว     3, 036,300.- บาท     
คาตอบแทน   ต้ังไว        438,000.- บาท  

    คาใชสอย   ต้ังไว      2, 105,800.-บาท 
             คาวัสดุ    ตั้งไว        492,500.- บาท 

  1.3  หมวดคาสาธารณูปโภคต้ังไว        3 40,000.- บาท   
     1.4  รายจายอื่น            ต้ังไว           50,000.- บาท    
   2.งบลงทุน หมวดครุภัณฑ   ต้ังไว      200,000.-บาท 

  - งานสวนการคลัง ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 1,915,000.- บาท   
1.  รายจายประจํา  ต้ังไว             1,915,000.- บาท      

        1.1  งบบุคลากร    ต้ังไว    1,222,260.- บาท         



๘ 
 

  1.2  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ต้ังไว  645,440.- บาท 
           คาตอบแทน     ต้ังไว               112,000.- บาท   

        คาใชสอย     ต้ังไว                410,000.- บาท 
        คาวัสดุ         ต้ังไว                   1 23,440.- บาท 

1.3  หมวดคาครุภัณฑ        47,300.- บาท     
-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ตั้งไวทั้งสิ้น     120,000.-บาท    
   หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ     ตั้งไว      120 ,000.- บาท      
-  แผนงานสวนการศกึษา              ตัง้ไวรวมทัง้สิน้  3,360,000.-บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    

        1  งบบุคลากร      ต้ังไว รวม           644,160.-บาท    
  2  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ต้ังไว            394,090.-บาท     

    คาใชสอย   ต้ังไว   350,000.-บาท 
             คาวัสดุ    ตั้งไว     44,090.-บาท   
     3  หมวดเงินอุดหนุน    ต้ังไว              65,400.- บาท            
   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  ต้ังไวรวมทั้งสิ้น   1,621,350.-บาท                       

    1.  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ต้ังไว            825,350.-บาท     
    คาใชสอย   ต้ังไว   334,400.-บาท 
             คาวัสดุ    ตั้งไว   490,950.-บาท   

    2.  หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งไว              796,000.- บาท            
งานศึกษาไมกําหนดระดับ         ต้ังไวรวมทั้งสิ้น    635,000.-บาท                       
    1.  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ต้ังไว            635,000.-บาท     

    คาใชสอย   ต้ังไว   550,000.-บาท 
    2.  หมวดเงินอุดหนุน    ต้ังไว    85,000.- บาท            
- แผนงานสาธารณสุข  ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น   130,000.- บาท    
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ       ต้ังไว           130,000.- บาท    

1. คาใชสอย    ต้ังไว     25,000.- บาท 
   2.  งบเงินอุดหนุน          ต้ังไว   105,000.-บาท 

- แผนงานสังคมสงเคราะห  ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น   60,000.- บาท    
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ       ต้ังไว                60,000.- บาท    

1.   คาใชสอย            ต้ังไว  30 ,000.- บาท 
   2.   งบเงินอุดหนุน       ต้ังไว  30,000.-บาท 

- หนวยงาน  สวนโยธา  ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น   3,460,000.- บาท    
รายจายประจํา       ต้ังไว         1,482,180.- บาท    
1  งบบุคลากร          ต้ังไว           1,482,180.- บาท    

                     2  งบดําเนินการ  ต้ังไว                  980,820.- บาท  
      คาตอบแทน  ต้ังไว             78,000.- บาท   
      คาใชสอย    ต้ังไว            580,000.- บาท 

         คาวัสดุ    ต้ังไว           322,820.- บาท 
   3 .  งบลงทุน         ต้ังไวรวม   

             คาครุภัณฑ      ต้ังไว          297,000.- บาท    



๙ 
 
             คาที่ดินและสิ่งกอสรางต้ังไว        700,000.-บาท 

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  ตั้งไวทั้งสิ้น   1,025,000.- บาท  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน   
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ         

     คาใชสอย    ตั้งไว     1,025 ,000.- บาท 
 

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ตั้งไวทั้งสิ้น 810,000.- บาท  
งานกีฬาและนันทนาการ 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ         

คาใชสอย    ต้ังไว     70 ,000.- บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ         

คาใชสอย    ต้ังไว     740 ,000.- บาท 
 - แผนงานการเกษตร  ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น   250,000.- บาท    

งานสงเสริมการเกษตร 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ         

คาใชสอย    ต้ังไว     220 ,000.- บาท 
   คาวัสดุ   ต้ังไว       20,000.-บาท 

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม 
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ         

คาใชสอย    ต้ังไว        10 ,000.- บาท 
ที่ประชุม  รับทราบ  
นางรัตนะ  เสริมมา ขอบคุณนายกและเจาหนาทีท่ี่ช้ีแจงรายละเอียดนําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจาย  ประจาํป 2559 เพ่ือใหสมาชิกไดพิจารณาแลวน้ัน 

-มีทานใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม ยกมือคะ 
มีทานวันชัย รุงเรืองธรรม ยกมือเปนทานแรก  เชิญสอบถามคะ 

นายวันชัย  รุงเรืองธรรม กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผมวันชัย รุงเรืองธรรม ขออนุญาตใหเพ่ือน 
สมาชิก อบต.หมูที่ 1 สมาชิกทุกๆ ทานเปดดูหนา ๑๖ โครงการใหบรกิารซอมแซมระบบไฟฟาในตําบลโดย

โมบายเซอรวิส อยากทราบวา รวมถึงการซอมแซมรึปาว เพราะตอนน้ีระบบไฟฟาซึ่งมี
หลายหมูบานไดรับการเสียหาย แตยังไมมีการซอมแซมอยากทราบวาเราไดมีการ
รวบรวมไวในการซอมแซม และซอมแซมไปถึงไหนแลว ขออนุญาตเปดดูขอที่ ๔๗ 
ดวย วัสดุไฟฟาและวิทยุมีเสียงตามสายรวมอยูดวยไหม การซอมแซมไปถึงไหนแลว 
การสื่อสารขาวสารตางๆ โดยเฉพาะหมูที่ ๑ สายในไมไดยินเสียงเลย ประชาชนพ่ีนอง
ก็สอบถามมาเราเคยพูดไปครั้งหน่ึงแลวแตก็ไมไดรับมีการซอมแซมไปถึงไหนเลยนะคับ 
เปดดูตอหนา ๕๕ ในโครงการประเพณีทองถิ่น และกิจกรรมศาสนาเปนเงิน ๓๐,๐๐๐ 
บาท เพ่ือเปนการดึงคาใชจายทางดานประเพณีอยาง เชน คาจํานําเทียนพรรษา 
พรอมคาต้ังผมไมเขาใจเลยในขอน้ีขออนุญาตช้ีแจงทั้ง ๓ ขอใหผมทราบดวยครับ 

นางรัตนะ เสริมมา ตามที่ทานวันชัย รุงเรืองธรรม สมาชิก อบต.หมู 1 ไดสอบถามน้ัน  เชิญคณะผูบริหาร  
ประธานสภา   หรือผูเกี่ยวของไดตอบคําถามดวยคะ   
นายพงษเทพ ชัยออน เรียนทานประธาน  ขอมอบใหเจาหนาที่ผูจัดทําไดตอบคําถาม  



๑๐ 
 
นายก อบต.  
นางรัตนะ  เสริมมา ขอเชิญเจาหนาที่ไดตอบคําถามคะ  
ประธานสภาฯ 
นางปริชญา  นันคํา เรียนทานประธานที่เครารพ โครงการโมบายเซอรวิส จะรวมเรื่องของคาจัดซื้อวัสดุ 
หัวหนาสํานักปลัด อุปกรณหลอดไฟ โคมไฟ ฟวส คาดําเนินงาน  ทุกอยางที่เปนองคประกอบทั้งหมดใน  

การปรับปรุงซอมแซมใหสามารถใชการไดดี หนาที่ ๔๗ วัสดุไฟฟาและวิทยุ ซื้อวัสดุ ได
อยางเดียวที่เปนวัสดุของไฟฟาและวิทยุ  เชน หลอดไฟ ฟวส สายไฟฟา เข็มขัดรัด
สายไฟฟา  เทปพันสายไฟ  เบรกเกอร  โคมไฟฟา พรอมขา ไมโครโฟน  เครือ่ง
สัญญาณเตือนภัยตางๆ  ฯลฯ และในหนา ๕๕ เปนการพิมพขอความผิด คาจํานํา
เทียนพรอมคาต้ัง  แกไขเปน  คาจํานําเทียนพรอมขาต้ัง 

นางรัตนะ เสริมมา - มีสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามอีก เชิญยกมือคะ  
ประธานสภา   - มีทานสมบัติ นนคลัง สมาชิก อบต.หมูที่ 4  ยกมือเปนทานแรก  เชิญสอบถามคะ 
นายสมบัติ นนคลัง   มีขอสงสัย หนาที่ 58 การสงเสริมการเกษตร รวม 240,000 บาท  
สมาชิก อบต. หมูที่ 4  อยากถามวางานดานการเกษตร ของประชาชนมา หมูที่ 1- 7 ไดประโยชนจากการ 

จากการพัฒนาดานน้ีมากนอยแคไหน เพราะหมูที่ 4  มีความเดือดรอนเรื่องถนนมาก 
แลวก็รั้วกั้นตลิ่งที่เคยพูดกับฝายบริหารไปแลวรูวาจะประชุมสภาสมัยเมื่อป 56 แลว
ทานนายกตอบวา จะปรึกษากับ ผูใหญบานจะทํารั้วกั้นตลิ่ง ต้ังแตโรงสูบนํ้า จนถึง
หนาบานนายสถิตย เมนแตม ซึ่งเปนอันตรายมากกับประชาชน ก็ยังไมมีการ
ดําเนินการใด ๆ  

นางรัตนะ เสริมมา ตามที่ทานสมบัติ นนคลัง สมาชิก อบต.หมู 4 ไดสอบถามน้ัน  เชิญคณะผูบริหาร  
ประธานสภา   หรือผูเกี่ยวของไดตอบคําถามดวยคะ   
นางปริชญา  นันคํา   เรียนทานประธานและสมาชิกทุกทานในประเด็นแรก หนาที่ 58 เปนวิธีงบประมาณ 
หัวหนาสํานักปลัด  ใหม ในระบบคอมพิวเตอร ประมาณรายจายทั้งสิ้น   คือ 250,000 บาท แยกออกมา

เปน 2 แผนงาน แผนงานแรกคือ งานสงเสริมการเกษตร 240,000 บาท แผนกงาน
อนุรักษ แหลงนํ้า และปาไม 10,000 บาท รายละเอียดแผนงานสงเสริมการเกษตร 
คือ 
- โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 บาท 
- โครงการเมล็ดพืชพันธุที่ดีทุงกะโล 140,000 บาท 
- โครงการเกษตรอินทรียใหภาคประชาชน 50,000 บาท 
- คาวัสดุ คาปุย ตนไม 20,000 บาท 
รวมได  240,000  รายละเอียดแผนงานอนุรักษ แหลงนํ้า และปาไมปลูกตนไมเฉลิม
พระเกียรติ ของพระราชินี วันที่ 12 สิงหาคม,5 ธันวาคม 10,000 บาท  
- สวนการสรุปผลการดําเนินตามโครงการฯ งานเกษตรไดประเมินความพึงพอใจใน 
ภาพรวม ประชาชนมคีวามพึงพอใจ รอยละ  90 ขึ้นไป  สวนรายละเอียด  เชิญดู
รูปเลมการดําเนินงานตามโครงการไดที่ ศูนยขอมูลขาวสารหรือสอบถามเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบไดคะ  
- สวนการแกไขปญหาถนนหมูที่ 4  ขออนุญาตทานประธานมอบใหสวนโยธา 
ไดช้ีแจงรายละเอียด 

นางรัตนะ เสริมมา ขอเชิญสวนโยธาไดช้ีแจงรายละเอียดคะ  
ประธานสภาฯ 



๑๑ 
 
น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ   เรียนทานประธานฯโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนของหมูที่ 4 ไดสงเรื่องเขาไปถึง
หัวหนาสวนโยธา  องคการบริหารสวนจังหวัดเรียบรอยแลว โครงสราง 2ถนน 2แอสฟลต 2ติกคอนกรีต 2 หมูที่ 
4  

ซึ่งไดสํารวจออกแบบ  ประมาณการเรียบรอยแลว ตอนน้ีสงเรื่องเขาไปกลุมงานของ
จังหวัด ขอรับการสนับสนุนในงบของจังหวัดอุตรดิตถ วงเงินที่ เราไปสํารวจความกวาง 
5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 2 กิโลวงเงิน 5,346,400 บาทถวน ดําเนินการและ
สงไปใหจังหวัดเรียบรอยแลว 

นางรัตนะ เสริมมา - มีสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามอีก เชิญยกมือคะ  
ประธานสภา   - เชิญทานศุภรัตน พุมไสว สมาชิก อบต.หมูที่ 7 ยกมือเปนทานแรก เชิญสอบถามคะ 
นายศุภรัตน  พุมไสว ขอขอบคุณทานประทานฯ การขอซอมแซมถนนบึงพาด-แหลมคูณ ไมทราบวาอีกนาน  
รองประธานสภาฯ เทาไหร ขณะน้ีถนนสี่แยกสาย   เอเชียตอนน้ีชํารุดมากเกือบไมสามารถสัญจรไปได  

เห็นดวยกับทานเลขาและทานสมบัติพูดฝากพิจารณาถึงความตองการความเดือดรอน
ของพ่ีนองประชาชนสวนมาก โครงสรางพ้ืนฐานของเราอีกเยอะที่ยังเดือดรอนอยู 

นางรัตนะ เสริมมา ตามที่ทานศุภรัตน  พุมไสว  สมาชิก อบต.หมู 7 ไดสอบถามน้ัน  เชิญคณะผูบริหาร  
ประธานสภา   หรือผูเกี่ยวของไดตอบคําถามดวยคะ   
นายนเรศ  ทีระแนว  งานทุกงานคณะผูบริหารก็ไดมองวาเปนสิ่งสําคัญกับชาวบาน    แตมวีงเงิน 
รองนายกอบต.   งบประมาณที่นอยนิดไมเพียงพอตอการบริหารราชการชวยเหลือพ่ีนองประชาชน   

ก็ไดแตคัดเลือกโครงการที่เปนปญหาความเดือดรอนมากสุดมาดําเนินการกอน  
หากแตก็ไดพยายามประสานกับ อบจ. เพ่ือของบประมาณมาซอมแซมตอไป เพราะ 
ถนนสายน้ีเปนมีความชํารุดเสียหายหนัก และมีระยะทางยาวมาก  

นางรัตนะ  เสริมมา  ที่ประชุมมีทานใดจะสอบถามเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติม   
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม ไมมีทานใดขอสอบถาม  หรืออภิปราย 
นางรัตนะ  เสริมมา เมื่อไมมีทานใดสอบถามหรืออภิปราย ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาฯ รายจายประจาํป  งบประมาณ  พ.ศ. 2559 ในวาระที่ 1 ตามที่ นายก ไดนําเสนอราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 น้ัน  
มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไมมีใครอภิปราย ใหถือวาเปนการปด 

   อภิปรายตามระเบียบขอ 65  จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ  วาจะรับหลักการ  
 แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559  

หรือไม  ในวาระที่ 1   ดวยวิธียกมือ 
ที่ประชุม  มีมติยกมือใหความเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประจาํปงบประมาณ 2559  วาระ 1 ขั้นรับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯ 
-ดวยมติจํานวน  13 เสียง   

นางรัตนะ  เสริมมา เชิญเลขานุการสภาฯ  ไดช้ีแจงขอกฎหมายที่เกี่ยวของ  
ประธานสภาฯ   
นายธีรศักด์ิ สนแยม เมื่อที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ  พ.ศ. 2559  ในวาระที่ 1 เวลา   10.55 น. แลวน้ัน 

-  ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2559 ในวาระที่ 2  คือการแปรญัตติ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  



๑๒ 
 

ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัติน้ันให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตอง
กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนดตามวรรคหน่ึง 
ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ให
เสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมี
สมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 
- ขอใหสมาชิก คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบระทรวงมหาดไทย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 
หมวด 8 ขอ103  (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
ขอความเห็นที่ประชุมสภา วาจะกําหนดใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวนกี่ทาน  
ขอ 105  (3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2547  การพิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 

นายวันชัย  รุงเรืองธรรม กระผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน  4  ทาน 
ส.อบต.หมูที่ 1      
นางรัตนะ  เสริมมา  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม 
ประธานสภาฯ เมื่อไมมีสมาชิกฯทานใดเสนอเพ่ิม และในที่ประชุมมีการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  

1 จํานวน  ถือวาที่ประชุมสภาฯ มีมติใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  4  ทาน 
ทีป่ระชุมสภาฯ  รบัทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา ตอไปเปนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   เชิญสมาชิกเสนอช่ือได  
ประธานสภาฯ  
นายวันชัย รุงเรืองธรรม ขอเสนอ  นางวันเพ็ญ  กลมดวง   ส.อบต.หมูที่  3 
ส.อบต.หมูที่  1 โดยมีผูรับรอง  จํานวน 2  ทาน 

1) นายศุภรัตน  พุมไสว    รองประธานสภาฯ   
 2) นางสาวกาญจนา  ประมาณ  ส.อบต.หมูที่ 3    

เปนคณะกรรมกรรมแปรญัตติ 
นายศุภรัตน พุมไสว ขอเสนอ นายวันชัย รุงเรืองธรรม   ส.อบต.หมูที่ 1  
รองประธานสภาฯ โดยมีผูรับรอง  จํานวน  2 ทาน 

1) นายทรงวุฒิ  นอยทรัพย   ส.อบต.หมูที่  5  
2) นายจรัญ  ธีระแนว              ส.อบต.หมูที่  1   
เปนคณะกรรมกรรมแปรญัตติ 

นางเสนอ  มีทวม ขอเสนอ  นายศุภรัตน  พุมไสว   รอง ประธานสภาฯ  
ส.อบต.หมูที่  6 โดยมีผูรับรอง  จํานวน  2 ทาน   

1) นางสมพิศ  เรือนทะยา   ส.อบต.หมูที่ 6   
2) นายวันชัย รุงเรืองธรรม    ส.อบต.หมูที่ 1  
เปนคณะกรรมกรรมแปรญัตติ 

นางสาวกาญจนา ประมาณ ขอเสนอ  นางสมบัติ  นนคลัง   ส.อบต.หมูที่  4  
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ส.อบต.หมูที่  3 โดยมีผูรับรอง  จํานวน  2 ทาน   

1) นายมาโนช  มาทองแดง   ส.อบต.หมูที่ 4   
2) นางวันเพ็ญ  กลมดวง    ส.อบต.หมูที่ 3  
3) นางเสนอ  มีทวม   ส.อบต.หมูที่ 6 
เปนคณะกรรมกรรมแปรญัตติ 

นางรัตนะ  เสริมมา มีทานใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ิมเติมหรือไม  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม ไมมี  
นางรัตนะ  เสริมมา เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ  ถือวาที่ประชุมรับรอง   

1 นางวันเพ็ญ  กลมดวง  ส.อบต.หมูที่ 3  
2 นายวันชัย รุงเรืองธรรม  ส.อบต.หมูที่ 1  
3 นายศุภรัตน  พุมไสว    รองประธานสภาฯ  
4 นางสมบัติ  นนคลัง  ส.อบต.หมูที่ 4 
เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

ทีป่ระชุมสภาฯ  รบัทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา มติที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเปนที่เรียบรอยแลว 
ประธานสภาฯ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งน้ี ตอง  

กําหนดเวลาไวไมนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการ 
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณ เชิญเลขานุการสภาช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวของ 

นายธีรศักด์ิ  สนแยม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  
เลขานุการสภาฯ หมวด 3 ขอ 45 วรรคสาม  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด

เดียวไมได และในการพิจารณาวาระที่สอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปญัตติไวไม
นอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณน้ัน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
2547 ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสง
ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัติน้ันให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยระเอียด และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนดตามวรรคหน่ึง 
ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ให
เสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมี
สมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 
2547 ขอ 50 วรรคหน่ึงเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอ
รางขอบัญญัติน้ันตามรางเดิม และตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นย่ืนตอประธานสภาทองถิ่นรายงานน้ันอยางนอยจะตองระบุวา ไดมี
หรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของ
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คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตติน้ันเปนประการใด การสงวน   
ความเห็นของ คณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และให
ประธานสภาทองถิ่นสงรายงานน้ันแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกอน
วันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

นางรัตนะ  เสริมมา โดยใหทานสมาชิกผูประสงคจะยืนคําแปรญัตติใหคณะกรรมการแปรญัตติไดตามวัน  
ประธานสภาฯ  เวลาดังน้ี  1. ในวันที่ 13  สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30น.-16.30 น. 
     2. ในวันที่ 14  สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30น.-16.30 น.  

3. ในวันที่ 17  สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30น.-16.30 น. 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เพ่ือใหคณะกรรมการแปรญัตติ
จะไดดําเนินการพิจารณาในวันที่ 18  สิงหาคม 2557   

ที่ประชุม รับทราบ  
นางรัตนะ เสริมมา  เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับหลักการ แลว ตามระเบียบฯ ขอ 49 วรรคแรก    
ประธานสภาฯ ขอสงรางขอบัญญัติงบประมาณฯ ที่สภาฯรับหลักการในวาระที่ 1 ใหคณะกรรมการ

แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด ภายในวันน้ีหลังปดการประชุม และตามระเบียบฯ ขอ 
49 วรรคสอง หากผูบริหาร หรือสมาชิกผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติฯ  
ก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม รับทราบ  
นางรตันะ  เสรมิมา ตามระเบียบขอ 50 “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง 
ประธานสภาฯ ขอบัญญัติน้ันตามรางเดิม และตามที่แกไขเพ่ิมเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึก

ความเห็นยื่นตอ ประธานสภาทองถิ่น รายงานน้ันอยางนอยตองระบุวา ไดมีหรือไมมี
การแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอความใดบาง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตติน้ันเปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาสงรายงานน้ันแก
สมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตอง
พิจารณาเปนการดวน”   

  ดังน้ัน เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ไดประชุมพิจารณา ผลเปนประการใด
แลว ตองรายงานใหประธานสภาฯ ทราบ เพ่ือประธานสภาฯ จะไดสงรายงานผลการ
ประชุมการแปรญัตติน้ันใหแกสมาชิกไมนอยกวา 24 ช่ัวโมงกอนวันประชุมและตาม
ระเบียบฯ ขอ 23 

ที่ประชุม รับทราบ  
3.2 ญัตติ ขออนุมัติยกเลิกการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558  จํานวน 1 รายการ  ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําป 
2558 วันที่  14 พฤษภาคม พ.ศ.2558  

นางรัตนะ  เสริมมา การขออนุมัติยกเลิกการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ประธานสภา  จํานวน 1 รายการ ขอเชิญนายกเสนอไดช้ีแจงรายละเอียด  
นายพงษเทพ ชัยออน ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดมีมติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
นายก อบต.  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558  ในครั้งประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  

หาดสองแคว สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจาํป 2558  วันที่ 14  พฤษภาคม  2558   
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รายการ โครงการกอสรางหลังคาพรอมปรับปรุงภูมิทัศนตลาดนัดชุมชน             
บานเดนสําโรง หมูที่ 4  ตําบลหาดสองแคว  อําเภอตรอน จงัหวัดอุตรดิตถ     
จํานวน 300,000.-บาท ไปแลวน้ัน   แตเน่ืองจากตอนแรก นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี แจงวา องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดรับการจัดสรร
งบประมาณการกอสรางตลาดนัดชุมชนบานเดนสําโรง จากงบกลางรายการเงินสํารอง
จาย จํานวน 500,000.- บาท โดยเปนงบกลางรายการเงินสํารองจายจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน 200,000.- บาท และให อบต.จายสมทบโดยเงินสะสม 
300,000 บาท หลังจากที่สภาไดอนุมัติเงินสะสมใหนําเงินสะสมไปจายสมทบได 
ปรากฏวามีหนังสืออําเภอตรอน ที่ อต.0317/1877 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 
งบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือหรือจําเปนสําหรับ                
รองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ เครืองาม) ของจังหวัดวา “มิใชเปนการจายสมทบ
ใหกับสวนราชการ แตเปนการดําเนินการรวมกันระหวางจังหวัดกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพ่ือเกิดการมีสวนรวมโดยแตละหนวยเงินใชงบประมาณในสวนของ
ตนเอง” โดยใชโอนงบประมาณมาต้ังเปนรายคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

นางรัตนะ เสริมมา ที่ประชุมทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม  ไมมีทานใดจะสอบถาม  
นางรัตนะ  เสริมมา    ขอมติที่ประชุมวาจะใหความเห็นชอบตามที่คณะผูบริหารไดขออนุมัติยกเลิกการจาย  
ประธานสภาฯ ขาดเงินสะสม ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2558   โครงการกอสรางหลังคาพรอม

ปรับปรุงภูมิทัศนตลาดนัดชุมชนบานเดนสําโรง หมูที่ 4  จํานวนเงิน 300,000.- 
- ขอมติดวยการยกมือ 

ที่ประชุม มีมติยกมือ ใหความเห็นชอบยกเลิกการจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 โครงการกอสรางหลังคาพรอมปรับปรุงภูมิทัศนตลาดนัดชุมชนบานเดนสําโรง 
หมูที่ 4  จํานวนเงิน 300,000.-บาท 

 - ดวยมติ 13  เสียง  
นางรัตนะ  เสริมมา    ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกการจาย ขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  
ประธานสภาฯ  โครงการกอสรางหลังคาพรอมปรับปรุงภูมิทัศนตลาดนัดชุมชนบานเดนสําโรง หมูที่ 4  

 จํานวนเงิน 300,000.-บาท จํานวน 13 เสียง  
  

3.3 ญัตติ การโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
นางรัตนะ เสริมมา เรื่อง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   
ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดช้ีแจงระเบียบ ขอ

กฎหมายที่เกี่ยวของ 
นายธีรศักด์ิ สนแยม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ  ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ขอ ๒7  

การโอนเงินงบประมาณรายจายใน  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําให
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  ตามที่ฝายบริหารไดสงญัตติเขามาฝายเลขาจึงไดจัดเขา
ระเบียบวาระการประชุม ตามเอกสารที่ไดจัดสงใหกับทานสมาชิกไปลวงหนาแลวน้ัน   

นางรัตนะ เสริมมา ขอเรียนเชิญทานนายกไดช้ีแจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ   
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นายพงษเทพ  ชัยออน  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผูทรงเกียรติ  
นายก อบต. ดวยองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ขอโอนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2558  รวมทั้งสิ้น  จํานวน  5  รายการ ดังน้ี 
 การโอนงบประมาณเพื่อตั้งเปนรายการใหม  5  โครงการ 

1. โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหาดสองแคว 
        งบประมาณ 783,000บาท  

หลักการ 
-ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  เพ่ือเปนคาใชจาย

ตามโครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหาดสองแคว  งบประมาณ 
783,000บาท รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของสวนโยธา อบต.
หาดสองแคว  
เหตุผล  

1. ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดกอสรางอาคารศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กตําบลหาดสองแคว  หลังใหมซึ่งต้ังอยูในพ้ืนที่สํานักงาน อบต.น้ัน  ซึ่ง
คาดการไววาจะเปดการเรียนการสอนไดในชวงปการศึกษาหนาน้ัน  เพ่ือความ
ปลอดภัยจากอันตรายอุบัติภัยหลายอยาง  และรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยของ
เด็กเล็ก ไดใกลชิดและรอบคอบ เน่ืองจากบริเวณที่ต้ังศูนยเด็กเล็กอยูใกลถนน คสล.
สายหนาที่ทําการ อบต.และถนนลูกรักสายดานขาง อบต. เกรงวาหากไมมีรั้วรอบศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอาจจะเกิดอันตรายจากการใชเปนเสนทางสัญจรของผูมาติดตอราชการ 

2. เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนเลขานุการสภาฯ ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอน
และแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ขอ ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจายใน  
หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น   
-จึงเสนอญัตติใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาอนุมัติ  
 

  2. โครงการกอสรางตอเติมอาคารที่ทําการอบต.หาดสองแคว  
งบประมาณ 881,500บาท 

หลักการ 
-ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  เพ่ือเปนคาใชจาย

ตามโครงการกอสรางตอเติมอาคารทีท่าํการ อบต.หาดสองแคว  งบประมาณ 
881,500บาท รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของสวนโยธา อบต.
หาดสองแคว  
เหตุผล  

1.การตอเติมอาคาร อบต.ซึ่งไดกอสรางมาหลายปแลว และสภาพโดยทั่วไปมี
จํานวนบุคลากรเพ่ิมขึ้นสวนราชการเพ่ิมขึ้น จึงมีสภาพคับแคบ การจัดเก็บเอกสาร
ราชการตางๆ ไมเปนสัดสวน เกิดปญหาการคนหาเอกสารมีความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสาร  รวมทั้งการปรับปรุงใหเกิดความสวยงามเพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนผูมาใชบริการ ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

2.เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ 
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ขององคกรปกครองสวนเลขานุการสภาฯ ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอน
และแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ขอ ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจายใน  
หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น   
-จึงเสนอญัตติใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาอนุมัติ  

  3. โครงการกอสรางหลังคาพรอมปรับปรุงภูมิทัศนตลาดนัดชุมชนบานเดนสําโรง 
งบประมาณ 300,000บาท  

หลักการ 
-ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  เพ่ือเปนคาใชจาย

ตามโครงการกอสรางหลังคาพรอมปรับปรุงภูมิทัศนตลาดนัดชุมชนบานเดนสําโรง  
งบประมาณ 300,000บาท รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของสวน
โยธา อบต.หาดสองแคว  
เหตุผล  

1.สภาพเดิมของตลาดบานเดนสาํโรง มลีกัษณะเปนลานกวางๆ ประชาชน
มารวมกลุมกันจําหนายสินคา โดยต้ังแผงขายสินคากับพ้ืนดิน  ยังไมมีการกอสราง
อาคารถาวร มีสภาพเปนฝุนผงจํานวนมาก ไดรับผลกระทบดานสุขภาพจากทั้งผูขาย
และผูซื้อ  

2.เพ่ือใหมีพ้ืนที่ตลาดที่เพียงพอสําหรับรองรับผูซื้อผูขายที่เพ่ิมขึ้นและเปน
ตลาดที่ทันสมัยไดมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล 

3.เพ่ือสงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหแกประชาชน และเพ่ิมรายไดใหกับ 
อบต. 

4.เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนเลขานุการสภาฯ ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอน
และแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ขอ ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจายใน 
หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น   
-จึงเสนอญัตติใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาอนุมัติ 

4. โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาหมู 3   
งบประมาณ 22,000บาท 

หลักการ 
-ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  เพ่ือเปนคาใชจาย

ตามโครงการปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟาหมู 3   งบประมาณ 
22,000บาท รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของสวนโยธา อบต.หาด
สองแคว  
เหตุผล  

1.โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟาหมู 3  
ซึ่งไดเกิดปญหาสถานีสูบนํ้าเสียหาย ทางผูรับผิดชอบซึ่งทางคณะกรรมการได

มีการหมดวาระลง ทาน ผญ .บุญเลิศ มีทวม รักษาการอยูก็ไดดําเนินการประสานงาน 
และเขียนคํารองงบประมาณเพ่ือจะของบประมานองคการบริหารสวนตําบล ซอมแซม
สถานีสูบนํ้า เพ่ือใหพ่ีนองประชาชนใชประโยชนตอไปก็มีรายระเอียดอยูหนาที่ 72-
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86 เอกสารเหลาน้ัน เพ่ือใหสภาพิจารณาเพ่ืออนุมัติเงินงบประมาณ  เพ่ือมาซอมแซม
จํานวน 22,000 บาท 

2.เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนเลขานุการสภาฯ ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอน
และแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ขอ ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจายใน 
หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น   
-จึงเสนอญัตติใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาอนุมัติ 

5. จัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง   
งบประมาณ 40,000บาท 

หลักการ 
-ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  เพ่ือเปนคาใชจายใน

การจัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง จํานวน 20 ถงั   งบประมาณ 
40,000บาท  
เหตุผล  

1. ในปจจุบันอาคารสํานักงานขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   
ไมมีครุภัณฑเปนถังดับเพลิง  ปรากฏวาสํารวจพ้ืนที่ในองคการบริหารสวน

ตําบลหาดสองแคว  อบต.หาดสองแควมีความเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมที่สูงมาก  สวน
อาคารที่อยูหลายอาคาร และจะมีอาคารศูนยพัฒนาเด็กเพ่ิมขึ้นมา มาตรฐานของศูนย
พัฒนาเด็กจึงไมผานเกณฑที่จะผานเรื่องของความปลอดภัยกับดานการดับเพลิง เพ่ือ
เปนการปองกันเหตุอัคคีภัยจึงมีความจําเปนจัดช้ือถังดับเพลิง จํานวน 20 ถัง เปนเงิน 
40,000 บาท เพ่ือติดต้ังตามรายระเอียดทีห่นา 81-90 

2.เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนเลขานุการสภาฯ ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอน
และแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ขอ ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจายใน  
หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น   
-จึงเสนอญัตติใหสภาองคการบริหารสวนตําบล ไดพิจารณาอนุมัติโอนตั้งเปนรายการ
ใหม   สรุปดังนี้ 
1.โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหาดสองแคว จํานวน 783,00๐ บาท   
2.โครงการกอสรางตอเติมอาคารที่ทําการ อบต.หาดสองแคว จํานวน881,500บาท  
3.โครงการกอสรางหลังคาพรอมปรับปรุงภูมิทัศนตลาดนัดชุมชนบานเดนสําโรง   
      จํานวน 300,000บาท 
4.โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟาหมู 3   
       จํานวน 22,000บาท 
5.จัดซื้อเครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง  จํานวน 20 ถัง  
       จํานวน 40,000 บาท  
รวมเปนเงินที่ขออนุมัติโอนต้ังเปนรายการใหม  2,026,500 บาท  

นางรัตนะ เสริมมา - จากที่นายก อบต.และเจาหนาที่ไดช้ีแจง มสีมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามอีก  
ประธานสภา  เชิญยกมือคะ  



๑๙ 
 
            - มีทานวันชัย รุงเรืองธรรม  อบต.หมูที่ 1  ยกมือเชิญสอบถามคะ 
นายวันชัย รุงธรรมธรรม  ขอบคุณทานประธานสภาฯที่เคารพ  การโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปนรายการใหมครั้งน้ี 
สมาชิก อบต.หมู 1 ทุกโครงการที่ผานบริหารเสนอมาก็เปนสวนกลางทั้ง 7 หมูบาน ประชาชนไดรับ
   ประโยชน ก็เห็นชอบดวย  
นางรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะสอบถามอีก เชิญยกมือคะ  
ประธานสภา  - มีทานธีรศักด์ิ สนแยม  เลขานุการสภาฯ  ยกมือเชิญสอบถามคะ 
นายธีรศักด์ิ สนแยม ทุกรายการมีความสําคัญและเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งสิ้น และโอนลดมาจาก
เลขานุการสภาฯ  รายจายเงินเดือนคาตอบแทนเปนสวนมาก เพราะไมมีผูดํารงตําแหนง  แตขอสอบถาม
   ลําดับที่ 4) โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา  หมูที่3 

ซึ่งขาดรายละเอียดดานงบประมาณรายรับ-รายจาย วามีสถานะการดําเนินการเปน
อยางไรบางจึงขอความชวยเหลือ เพ่ือใหสภาฯไดประกอบการพิจารณา ถาไมมีก็
พิจารณาไมได  เสนอวาควรประสานงานและนําสรุปสถานะทางการเงินของสถานีสูบ
มาประกอบการพิจารณาในครั้งตอไป 

นางรัตนะ  เสริมมา มีทานใดมีความเห็นในเรื่องน้ีบาง  ถาไมมีถือความตามที่ทานเลขานุการเสนอ  
ประธานสภาฯ ใหคณะกรรมการสถานีสูบนํ้าหมู 3ไดนํารายงานทางสถานะทางการเงินเสนอใหสภาฯ 

ไดพิจารณาดวย จึงไมไดพิจารณาอนุมัติ โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงซอมแซม
สถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา หมูที่ 3 งบประมาณ 22,000.-บาท 
- มีสมาชิกทานใดจะเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมี 

นางรัตนะ  เสริมมา มีทานใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม    ถาไมมีขอสรุปการโอนต้ังเปนรายการใหม  
ประธานสภาฯ  จาํนวน 4 รายการ  ดังน้ี  

1) โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหาดสองแคว    ราคา 783,000.-บาท  
2) โครงการกอสรางตอเติมอาคารที่ทําการอบต.หาดสองแคว    ราคา 881,500.-บาท  
3) โครงการกอสรางหลังคาพรอมปรับปรุงภูมิทัศนตลาดนัดชุมชนบานเดนสําโรง 

         ราคา  300,000.-บาท  
    ครุภัณฑ  
4)    ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง  20  ถัง       เปนเงิน  40,000.-บาท   

 

     รวมเปนเงินที่ขออนุมัติโอนต้ังเปนรายการใหม    ทั้งสิ้นจํานวน     2,006,500.- บาท 
      (สองลานหกพันหารอยบาทถวนบาทถวน) 

   -  ถาไมมีทานใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  
         หาดสองแควพิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558  

            ตามรายการดังกลาว  
   -  ขอมติอนุมัติดวยการยกมือ  
ที่ประชุม          มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปนรายการใหม 4 โครงการเปนเงิน 
           2,006,500.- บาท  
           - ดวยมติ  จํานวน  13  เสียง   
นางรัตนะ  เสริมมา สรุปวาที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพ่ือต้ังเปนรายการใหม 4 โครงการ  
ประธานสภาฯ  เปนเงิน 2,006,500.-บาทจํานวน 13 เสียง  

  

ระเบียบวาระที่   4 เรื่องอ่ืนๆ 
นางรัตนะ  เสริมมา ในวาระอ่ืนๆ ทานสมาชิก หรือผูเขารวมประชุมทานใดจะแจงเรื่องใดขอเชิญได  



๒๐ 
 
ประธานสภาฯ - เชิญรองนายกอรุณี นันทโชติ  ที่ไดยกมือกอน   
นางอรุณี นันทโชติ  วันน้ีก็ตองขอขอบคุณทางสภาเปนอยางสูงที่ทานไดรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ  
รองนายก อบต. งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 2589  ของตําบลหาดสองแค ว  ครั้งน้ี

ขอบัญญัติที่คณะผูบริหารไดดําเนินการเสนอตอสภาในวันน้ี เราก็มองเห็นความสําคัญ
ทุกขอในเรื่องของหมวดตาง ๆ คาใชจายตาง ๆ ในเรื่องของขอบัญญัติน้ีก็ไดมาจาก
แผนงานแตละหมูบานที่มีความตองการของประชาชน มาจากแผนสามปเราก็ดึงมาทํา
ขอบัญญัติตรงน้ี  อีกหน่ึงเรื่องที่ทางสภาไดเห็นชอบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณเรื่อง
ตาง ๆ ไมวาจะเปนของทํารั้วศูนยเด็กเล็ก เพ่ิมเติมอาคาร กอสรางตลาดนัดซึ่งเรามีงบ
สมทบกับการที่เขาใหงบประมาณเรามา และซื้อครุภัณฑการดับเพลิง สวนทุกเรื่องที่มี
การถายโอนงบประมาณในวันน้ีทุกเรื่องก็เปนเรื่องสําคัญทั้งน้ัน ทางผูบริหารก็
ขอขอบคุณทาประธานสภาและทานสมาชิกทุกทาน ที่ไดมีมติและเห็นชอบในทุกเรื่อง
ที่เสนอมา ขอกราบขอบพระคุณทุกทานคะ 

นางรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะแจงเรื่องอะไรอีก เชิญยกมือคะ  
ประธานสภา  - มีทานวันเพ็ญ กลมดวง  ที่ไดยกมือเชิญคะ 
วันเพ็ญ กลมดวง สอบถามเรื่องทางสายทาสักตรงบานนายบุญสง มีทวมเปนทางคอนกรีต มีสภาพเปน  
ส.อบต.หมูที่ 3 หลุมเปนบอ มีเหล็กโผลขึ้นมา อยากประสานใหซอมแซม และอีกเรื่องที่ศูนยดํารง

ธรรมไมทราบวาไปถึงไหนแลวคะราย นางศิริ คําออง หมูที่ 3 
นางรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะแจงเรื่องอะไรอีก  ไวใหคณะผูบริหารและเจาหนาที่ไดตอบครั้งเดียว  
ประธานสภาฯ ขอเชิญยกมือคะ  
 - มีทานศุภรัตน พุมไสว  รองประธานสภาฯ  ที่ไดยกมือกอนเชิญคะ 
 - และทานสมหมาย  ดวงดัน  ยกมือเปนลําดับถัดไปคะ 
ศุภรัตน  พุมไสว  มีเรื่องถนน คสล .สายดงขมุ หมู 7  ที่ปที่แลวสรางไมตลอดเสนทาง ตอนน้ีเปนหลุม
รอง ประธานสภาฯ เปนบอก็อยากใหทางชางออกสํารวจชวยเหลือตอไป วาจะเอาลูกรังไป  

ใสกอนไหม ถาทางที่ดี ก็อยากจะขอ เปนถนน คสล . ตอใหสุดเสนทางถนนลาดยาง 
และอีกหน่ึงเสนคือขอความอนุเคราะหเรงดวน ไมตองรื้นทั้งเสนนะคับอยากจะให
พิจารณาซอมเปนชวง ๆ เพ่ือแกไขเบ้ืองตนเทาที่จําเปนกอน ฝากไวดวยครับ 

นางรัตนะ เสริมมา เชิญทานสมหมาย  ดวงดัน  ผูใหญบานหมูที่ 3  
ประธานสภาฯ ที่ไดยกมือคะ   
นางสมหมาย ดวงดัน  เรื่องคลองสงนํ้าหมูที่ 3 ขอฝากใหถายโอนใหกับ อบต. บริหารจัดการดําเนินการเลย  
ผูใหญบานหมูที่3  ซึ่งไปให  ทางชาวบานชาวนาบริหารจัดการเอง คือไมมีเงินทองอะไรที่จะมาดูแลรักษา

ขอเสนอถายโอนให อบต. บริหารจัดการตอไป 
นางรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะแจงเรื่องอะไรอีก  ถาไมมีขอเชิญคณะผูบริหารหรือเจาหนาที่ไดตอบคํา  
ประธานสภาฯ ถามของทานสมาชิกและทานผูเขารวมประชุมเชิญคะ  
นางอรุณี นันทโชติ  - ขอบคุณทานสมาชิกฯ ที่ไดชวยเปนหูเปนตา ตรวจสอบความเดือดรอนของพ่ีนอง  
รองนายก อบต.  ประชาชน นํามาแจงใหผูบริหารไดลงไปชวยแกไขปญหา แตเราไมไดน่ิงนอนใจปญหา

ถนนพัง เราไดเรงขอ งปม.ไปทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ และตองใชงบประมาณมาก เงิน
ใน อบต.ก็ไมเพียงพอ ในป 59 ก็ได งบประมาณ ถนนสายบานเดนสําโรง มาจากงบ
พัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งก็ตองนําเสนองานโครงการมาหลายปอยางตอเน่ือง  แตก็
จะพยายามแกปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนตอไป 



๒๑ 
 
 -  มีเรื่องที่จะฝาก ของสภาเด็กหาดสองแคว ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 มีโครงการ

ปนจักรยานเพ่ือแม และเรียนรูประวัติศาสตรของตําบลหาดสองแควและพ้ืนที่
ใกลเคียงต้ังแตชวงเชาถึงเที่ยง ก็อยากจะชวนทุกทานเขารวมกิจกรรมดวย 

นางรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะแจงเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอปดการประชุมสภา  
  สมัยสามัญ   สมัยที่ 3   ประจาํป 2558 ณ บัดน้ี 
ปดการประชุม  เวลา  ๑๒.30  น.   

 

(ลงช่ือ)     ธีรศักด์ิ  สนแยม       ผูจดบันทึกการประชุม 
       ( นายธีรศักด์ิ  สนแยม ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
 

(ลงช่ือ)      รัตนะ  เสริมมา        
       ( นางรัตนะ  เสริมมา ) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
 
 


