
 
 

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจําป ๒๕๕8 

วันที ่  20   สงิหาคม   ๒๕๕8   เวลา   ๐๙.๐๐  น. 
ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   อําเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ 

ผูมาประชุม   จํานวน  ๑4 คน  
ผูไมมาประชุม จํานวน  -    คน 
ผูลาประชุม จํานวน  -    คน   
ผูเขารวมประชุม จํานวน 12  คน 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
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ผูเขาประชุม 
นางรัตนะ  เสริมมา 
นายศุภรัตน  พุมไสว 
นายธีรศักด์ิ  สนแยม 
นายจรัญ    ธีระแนว 
นายวันชัย  รุงเรืองธรรม 
น.ส.กาญจนา  ประมาณ 
นางวันเพ็ญ  กลมดวง 
นายมาโนช  มาทองแดง 
นางสมบัติ   นันคลัง 
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 
น.ส.ศิริพร    ดวงอิน 
น.ส.มินตรา   ขันสาวะดี 
น.ส.วิสสุตา   สมารังคสุต 
น.ส.ณัทปภา   จันทรหอม 

 
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 
 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายก อบต. 
หัวหนาสวนโยธา 
หัวหนาสวนการคลัง 
หัวหนาสํานักปลัด 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
นักศึกษาฝกงาน ราชภัฎอุตรดิตถ   
นักศึกษาฝกงาน ราชภัฎอุตรดิตถ   
นักศึกษาฝกงาน ราชภัฎอุตรดิตถ   
นักพัฒนาชุมชน 

 
รัตนะ  เสริมมา 
ศุภรัตน  พุมไสว 
ธีรศักด์ิ  สนแยม 
จรัญ  ธีระแนว 
วันชัย  รุงเรืองธรรม 
กาญจนา  ประมาณ 
วันเพ็ญ  กลมดวง 
มาโนช  มาทองแดง 
สมบัติ   นันคลัง 
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 
ศิริพร    ดวงอิน 
มินตรา   ขันสาวะดี 
วิสสุตา   สมารังคสุต 
ณัทปภา   จันทรหอม 

 
 



 

 

นายธีรศักด์ิ  สนแยม ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   เชิญเขาหองประชุม               
เลขานุการสภา             ตามพระราชบัญญติัสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง 

 (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหมดเทาที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม ซึ่งบัดน้ีสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหาดสองแคว มีผูเขาประชุม จํานวน 14 ทาน     ผมขอเชิญทานประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกลาวเปดประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจาํป ๒๕๕8  

นางรัตนะ  เสริมมา  สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  คณะผูบริหาร รวมถึง 
ประธานสภาฯ เจาหนาที่   หัวหนาสวนราชการทุกทาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน  วันน้ีเปนการประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาํป  พ.ศ.๒๕๕8 
เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองคประชุมแลว  จึงขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เรื่อง  การประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจาํป พ.ศ.๒๕๕8  ตามที่
สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดยื่นคํารองขอใหนายอําเภอตรอนขยายเวลา
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจาํป 2558  เน่ืองจากการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 3  เริ่มต้ังแตวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558 กําหนด 15 วัน  ซึ่งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลไดย่ืนเสนอญัตติการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559  และญัตติอ่ืน ๆ  ซึ่งเปนกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ซึ่งการดําเนินกางดังกลาวคาดวาไมแลวเสร็จ จึงจําเปนตองขอขยายเวลา
การประชุมออกไปอีก    เพ่ือใหการบริหารเกี่ยวกับกิจการสภาเปนไปดวยความถูกตอง  
ตามระเบียบกฎหมาย อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2557  (และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 มาตรา 55  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 ขอ 22 จึง
ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 20   สิงหาคม  2558   จึงขอประกาศมาให
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  คณะผูบริหารทองถิ่น  ผูนําทองถิ่น 
และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  ไดเขารวมประชุมตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกลาวฯ จึง
ประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  14  สิงหาคม 2558      

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



 

 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1 ประจาํป  ๒๕๕8   
วัน  11  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

นางรตันะ เสรมิมา ตอไปเขาระเบียบวาระที ่๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา  
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมครั้งที่ผานมา  
นายธีรศักด์ิ  สนแยม       เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ           ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจาํป ๒๕๕8 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8                               
นางรัตนะ  เสริมมา        มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ              หรือไม   เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติที่ประชุม    

สภาฯ  รับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ 
ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจาํป  ๒๕๕8    

วันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕8   
- ดวยมติยกมือ ๑3  เสียง  
 

ระเบียบวาระที ่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
3.1  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  
(วาระ 2 ขั้นแปรญัตติ) 

นางรัตนะ เสริมมา ในวาระน้ีจากการที่สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดรับหลักการแหง
ประธานสภาฯ  รางขอบัญญติังบประมาณ รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ขององคการ  

บริหารสวนตําบลหาดสองแควไปแลวในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3    ครั้งที่ 1 
ประจาํป พ.ศ.2558 วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ซึ่งเปนวาระแรกไปแลวน้ัน  วันน้ีก็เปน
การประชุมตอเน่ืองกันคือวาระที่ 2 และ 3  เชิญเลขานุการสภาช้ีแจงรายละเอียด  

นายธีรศักด์ิ  สนแยม -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547  
เลขานุการสภาฯ ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุม

สภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวน
ไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุมสภา
ทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่สองน้ันใหที่ประชุม
สภาทองถิ่นเปนกรรมการเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปร
ญตัติ   
 ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับ
แตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ 
-  ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดมีมติรับหลักการแหงราง  ขอบัญญัติ
ตําบล เรื่อง รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในวันที่ 
11 สิงหาคม 2558  
- การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ในวาระ 2 ของคณะกรรมการ 
แปรญัตติ กอนจะลงมติในวาระ 3 ตามความในขอระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
2547 วาดวยขอบังคับประชุมสภาหมวดที่ 3 ญัตติขอ 50 และขอ 51 ความวา  
 



 

 

- ขอ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง 
ขอบัญญัติน้ันตามรางเดิม และตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถิ่นรายงานน้ันอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการ
แกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยว
ดวยการแปรญัตติน้ันเปนประการใด การสงวนความเห็นของการรมการแปรญัตติ ตลอดจน
การสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานน้ันแกสมาชิกสภาทองถิ่น
ไมนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน   ให
คณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ
ช้ีแจงขอสงสัยตางๆ เกี่ยวกับรายงานน้ัน   
- ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่ 2 ใหปรึกษาเรียงตามลําดับ 
ขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทาน้ัน เวนแต 
ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคํา
แปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลวไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมติน้ันอีก 

ถาขอความในขอใดที่ไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญที่ 
ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหาน้ันไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม
เฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติ
สงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอ
น้ันๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณาขออ่ืนๆ ตอไป สภาทองถิ่น
อาจลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 

ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรอง ตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  
ที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดย่ืนรายงานการพิจารณาขอที่ระงับไวน้ัน 
ตามวรรคสามแลวใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานน้ันใหแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวา
ย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกอนวันนัดประชุมเวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน  

ในการประชุมตอในวาระที่สอง  ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเฉพาะขอ 
ที่ไดระงับไวเทาน้ัน 
- ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานช้ีแจง 

นายศุภรัตน พุมไสว ตามระเบียบฯ ขอ 50 ขาพเจาขอรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานคณะกรรมการฯ ตามเอกสารบันทึกรายการงานประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในเอกสารเขา  
   รวมประชุมที่ไดสงใหสมาชิกสภาฯไดพิจารณาลวงหนาแลวน้ัน  

โดยพิจารณาไปพรอมกันทีละหนา สรุปวาไมมีผูบริหารหรือสมาชิกทานใดเสนอคําแปรญัตติ
เปนรายขอ  เสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามวัน เวลา และสถานที่กําหนด และ
ในที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติไมมีผูใดแกไขรางขอบัญญัติงบประมาณฯ ที่สภาฯ  ไดมี
มติรับหลักการในวาระที่ 1 เดิม ตามที่ประธานสภาฯจัดสงรางมาใหทุกประการ  รวมทั้งไมมี
คณะกรรมการทานใดสงวนความเห็นหรือสงวนคําแปรญัตติ  

ที่ประชุม  รับทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา        - มีสมาชิกทานใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมก็เชิญได   
ประธานสภาฯ ในวาระที ่2 เมื่อไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอคําแปรญัตติ ซึ่งถือวาเห็นควรตามรางเดิมใน

วาระที่ 1 จึงขอมติที่ประชุมในวาระที่ 2 วาเห็นควรตามรางเดิมหรือไม โดยการยกมือ 



 

 

ที่ประชุม  มีมติยกมือเห็นชอบตามรางเดิม จํานวน 13 เสียง  

3.3 ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2559   (วาระที่ 3 ขั้นลงมติ) 
นางรัตนะ  เสริมมา ในการพิจารณารางขอบัญญัติขั้นแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติเปนประธานสภาฯ
   อันเสร็จสิ้น  ตอไป เปนวาระที่ 3  คือ ขั้นลงมติ  เชิญเลขาช้ีแจงระเบียบที่  

เกี่ยวของ 
นายธีรศักด์ิ  สนแยม       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ            ขอ 52  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุม 

สภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร  
นางรัตนะ  เสริมมา        -  ในการพิจารณาวาระน้ี มีผูใดจะอภิปรายใดๆ ถาไมมีทานใดจะอภิปราย   
ประธานสภาฯ  ตอไปใหที่ประชุมสภาฯ แหงน้ีลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ งบประมาณ 

รายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2559   หรือไม   
- ถาเห็นชอบขอมติที่ประชุมสภาดวยการยกมือ  

มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบโดยการยกมือ   จํานวน 13  เสียง   
นางรัตนะ  เสริมมา ถือวาที่ประชุมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป  

งบประมาณ พ.ศ.2559  จํานวน 13 เสยีง จะไดนาํเสนอตอนายอําเภอตรอน 
เพ่ือพิจารณาลงนามใหความเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอไป 

   ๓.4 ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
นางรัตนะ เสริมมา เรื่อง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558   
ประธานสภาฯ  ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดช้ีแจงระเบียบ ขอกฎหมาย  
นายธีรศักด์ิ สนแยม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ขอ ๒7 การโอนเงิน  

งบประมาณรายจายใน  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดิน และสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  
ตามที่ฝายบริหารไดสงญัตติเขามาฝายเลขาจึงไดจัดเขาระเบียบวาระการประชุม ในสมัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเอกสารที่ไดจัดสงใหกับทาน
สมาชิกไปลวงหนาแลวน้ัน   

นางรัตนะ เสริมมา ขอเรียนเชิญทานนายกไดช้ีแจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ  
นายพงษเทพ  ชัยออน จากที่ไดสงญัตติใหฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณานําเขาที่ประชุมสภา  
นายก อบต. ไดพิจารณาน้ัน    เน่ืองจากสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว มีความ

จําเปนตองโอนงบประมาณรายจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนเรงดวน  เน่ืองจาก  เขาสูฤดูทํา
นาแลว เกรงวาจะไมทันฤดูเพาะปลูก  ซึ่งไดตรวจสอบสภาพเครื่องสูบนํ้าพบวามีอุปกรณ
ชํารุดใชการไมไดเน่ืองจากมีสภาพการใชงานมานานประกอบกับอุปกรณบางตัวหมดอายุ
การใชงาน และสถานีสูบนํ้าหมูที่  3  ใชเปนรูปแบบที่ 3 กรณีองคการบริหารสวนตําบล
และกลุมผูใชนํ้าดวยไฟฟารวมกันบริหารจัดการ  ซึ่งสถานีสูบนํ้าหมูที่ 3 ไดทําสรุปรายรับ
รายจายมีงบประมาณไมเพียงพอในการซอมแซม  จึงมีความจําเปนในการซอมแซมเพ่ือจะ
ไดใหประการใหกับประชาชนกลุมผูใชนํ้า    

 - สวนรายละเอียดใหเจาหนาที่ไดอธิบายช้ีแจงเพ่ิมเติม   



 

 

น.ส.ประภาพรรณ  ตามบันทึกขอความสวนโยธา อต.74203/146  ลงวันที่  14  สิงหาคม 2558  
มากพันธุ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  ซึ่งไดสงใหทาน  
หัวหนาสวนโยธา ไดพิจารณาลวงหนาแลวน้ัน  โดยขอสรุป การโอนงบประมาณต้ังเปนรายการใหม 

ตามรายละเอียดดังน้ี 
   1.โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา หมู 3   เพ่ือเปนการแกไข
          ปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร ในการสูบนํ้าเขาพ้ืนที่ทางการเกษตรของหมูที่ 3
   ซึ่งมีพ้ืนที่รับนํ้าจํานวน  500  ไร  ไดตรวจสอบสภาพเครื่องสูบนํ้าพบวามีอุปกรณชํารุดใช
   การไมไดเน่ืองจากมีสภาพการใชงานมานานประกอบกับอุปกรณบางตัวหมดอายุการใชงาน 
   และสถานีสูบนํ้าหมูที่  3  ใชเปนรูปแบบที่ 3 กรณีองคการบริหารสวนตําบลและกลุมผูใช
   นํ้าดวยไฟฟารวมกันบริหารจัดการ  ซึ่งสถานีสูบนํ้าหมูที่ 3 ไดทําสรุปรายรับรายจายมี 
   งบประมาณไมเพียงพอในการซอมแซม  จึงมีความจําเปนในการซอมแซมเพ่ือจะได 
   ใหบริการใหกับประชาชนกลุมผูใชนํ้า  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
   ชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  แผนพัฒนาสามป 
   (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 1 แนวทางที่ 1 หนาที่ 51  ลําดับที่ 15 เน่ืองจากไมไดต้ัง
   งบประมาณรายจายไว จึงขอโอนต้ังเปนรายการใหม จํานวนทั้งสิ้น  22,000.- บาท  จึงขอ
   โอนลดจาก  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.  ต้ังจายจากเงินรายได
   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   (00241) แผนพัฒนาสามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 82 
      ลาํดับที่4ซึ่งยังไมไดใชจายสามารถโอนลดได รวมเปนเงินที่ขอโอนลด จํานวน22,000.- 
   (สองหมื่นสองพันบาทถวน)   
นางรัตนะ เสริมมา จากที่นายก อบต.และเจาหนาที่ไดช้ีแจง มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม  
ประธานสภาฯ  ในการโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ 2558  จํานวน 1 รายการ  

1) โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวยพลังงานไฟฟา หมู 3  เปนเงิน  22,000.- 
รวมเปนเงิน  22,000.-บาท (สองหมื่นสองพันบาทถวน) 

   -  ถาไมมีทานใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  
หาดสองแควพิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558  
ตามรายการดังกลาว 

   -  ขอมติอนุมัติดวยการยกมือ  
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติการโอนต้ังเปนรายการใหม โครงการปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบนํ้าดวย  
   พลังงานไฟฟา หมูที่ 3 จํานวน  22,000.- บาท  
   -ดวยมติอนุมัติ  จํานวน  13  เสียง  

                               ๓.4 ญัตติ พิจารณาขออนุมัติกันเงินรายจายคางจาย ปงบประมาณ พ.ศ.2558 
นางรัตนะ  เสริมมา เรียนเชิญ เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ช้ีแจงขอกฎหมาย  
ประธานสภาฯ  
   ขอกฎหมาย  
นายธีรศักด์ิ สนแยม 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
เลขานุการสภาฯ รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2548  หมวดที่ 5 การกันเงิน ขอ 59  



 

 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2535 แกไขเพ่ิมเติมปจจุบัน (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ.2553   
-  ตามที่ฝายบริหารไดสงญัตติขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2558   ดวยขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558  ซึ่งในขณะน้ีใกลสิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 แลว ในสวนของงบประมาณสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควได
อนุมตัใิหโอนงบประมาณ  1.โครงการกอสรางถนนดินบดอัดแนนสายเรียบชายแมนํ้านาน 
ม.3  228,900.-บาท  2.โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว 
783,000.-บาท  3.โครงการกอสรางตอเติมอาคารที่ทําการ อบต.หาดสองแคว 
881,500.-บาท  4.โครงการกอสรางหลังคาพรอมปรับปรุงภูมิทัศนตลาดนัดชุมชนบาน
เดนสาํโรง ม.4  300,000.-บาท  และเงินรางวัลธรรมาภิบาล ประจําป 2556  โครงการ 
จัดซื้อรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค 2 ,190,000.-บาท  ไปแลวน้ันแตไมสามารถดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางรายจายเพ่ือการลงทุน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535  
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ไดทันภายในปงบประมาณ 2558  และองคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแคว  มีความจําเปนตองดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2558 ใหแลวเสร็จตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2547 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมวดที่ 5 การกันเงิน ขอ 59  วรรคหน่ึง 
ความวา “ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหน้ีผูกพัน
แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินน้ันตอไปอีก  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหน่ึงป” ดังน้ันเพ่ือใหการปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกลาว จึงขออนุมัติตอสภาทองถิ่นเพ่ือขอกันเงินงบประมาณรายจายเพ่ือการ
ลงทุน หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง   
กอนสิ้นปงบประมาณ 30  กันยายน 2558  ซึ่งไมสามารถดําเนินการกอหน้ีผูกพันไดทัน  
จึงขอมติสภาแหงน้ีพิจารณาอนุมัติกันเงินรายจายคางจาย 

นางรัตนะ  เสริมมา เชิญคณะผูบริหารไดช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม   
ประธานสภาฯ  
นายพงษเทพ  ชัยออน ตามที่ไดสงญัตติเพ่ือขอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  กันเงินงบประมาณ  
นายก อบต. รายจายประจําป พ.ศ.2558  ซึ่งเปนโครงการที่สภาฯ ไดใหการอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

ประจาํป 2558  และเงินรางวัลธรรมาภิบาล ประจําป 2556  ซึ่งไมสามารถดําเนินการ
กอหน้ีผูกพันไดทัน  จึงขอมติสภาแหงน้ีพิจารณาอนุมัติกันเงินรายจายคางจาย 
ไดทัน  กอนสิ้นปงบประมาณ ในเดือน กันยายน  จึงขอมติสภาแหงน้ีพิจารณาอนุมัติกันเงิน
รายจายคางจาย  ต้ังเงินงบประมาณไว  4,383,400.- (สี่ลานสามแสนแปดหมื่นสามพันสี่
รอยบาทถวน) เพ่ือจายเปน 
คาครุภัณฑ 
1.รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค            2 ,190,000.-บาท 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
2.โครงการกอสรางถนนดินบดอัดแนนสายเรียบชายแมนํ้านาน ม.3 228,900.-บาท  
3.โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว  783,000.-บาท 
4.โครงการกอสรางตอเติมอาคารที่ทําการ อบต.หาดสองแคว  881,500.-บาท  



 

 

5.โครงการกอสรางหลังคาพรอมปรับปรุงภูมิทัศนตลาดนัดชุมชนบานเดนสําโรง ม.4    
300,000.-บาท 

นางรัตนะ  เสริมมา ตามที่ทานนายก อบต.หาดสองแคว และเจาหนาที่ไดช้ีแจงการกันเงินรายจายคางจาย  
ประธานสภาฯ  ปงบประมาณ 2558  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม ขอเชิญคะ 
   - เชิญนายวันชัย  รุงเรืองธรรม  สมาชิก อบต.หมู 1 ที่ไดยกมือ เชิญคะ  
นายวันชัย  รุงเรืองธรรม อยากใหพิจารณาหัวขอ ๒ โครงการกอสรางถนนเรียบริมนํ้านาน หมูที่ ๓ ผมไปสํารวจถนน  
ส.อบต. หมู 1  ในความยาวของถนนกับงบประมาณจะพอไหม อยากใหเจาหนาที่สํารวจไปสํารวจอีกครั้ง  
   หน่ึงนะครับ  
นางรัตนะ เสริมมา - มีสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามอีก แลวเดียวใหคณะผูบริหารไดช้ีแจงทีเดียว  
 ประธานสภา  เชิญยกมือคะ  
   - มีทานวันเพ็ญ  กลมดวง สมาชิก อบต.หมูที่ 3  ยกมือ เชิญสอบถามคะ 
นางวันเพ็ญ  กลมดวง เห็นดวยกับคณะผูบริหารอยากใหกันไวกอนเพราะวาไดผานวิธีงบประมาณตามขั้นตอนมา  
ส.อบต. หมู 3 อยางถูกตองแลว  ก็อยากใหโครงการน้ีสําเร็จ เพ่ือชวยปญหาความเดือนรอนของพ่ีนอง  
 หมูที่ 3 และย่ิงเปนโครงการที่รองผานศูนยดํารงธรรมในระดับตําบลไวดวยคะ  
นางรัตนะ เสริมมา - มีสมาชิกสภาฯทานใดจะสอบถามอีก เชิญยกมือคะ  
ประธานสภา  - เมื่อไมมีทานใดยกมือถาม ขอเชิญคณะผูบริหารไดตอบคําถามคะ  
นายพงษเทพ  ชัยออน ในสวนของการกันเงิน เปนเรื่องของการที่กันเปนตัวเงินจัดซื้อจัดจางหรือเบิกจาย  
นายก อบต.  ถาเรื่องของการสํารวจออกแบบ ตองอยูที่พ้ืนที่วาดําเนินการไดหรือไมรวมทั้งการขอความ
   รวมมือกับพ้ืนที่ขางเคียง เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของพ่ีนอง  
   หมูที่ 3 หากไมสามารถดําเนินการไดจริง เงินงบประมาณก็ไมไปไหน ตกเปนเงินสะสมตอไป  
นางรัตนะ เสริมมา -  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม   
ประธานสภาฯ  ถาไมมีจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  ในการอนุมัติกันเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  

คาครุภัณฑ 
1.รถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค            2 ,190,000.-บาท 
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
2.โครงการกอสรางถนนดินบดอัดแนนสายเรียบชายแมนํ้านาน ม.3 228,900.-บาท  
3.โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว  783,000.-บาท 
4.โครงการกอสรางตอเติมอาคารที่ทําการ อบต.หาดสองแคว  881,500.-บาท  
5.โครงการกอสรางหลังคาพรอมปรับปรุงภูมิทัศนตลาดนัดชุมชนบานเดนสําโรง ม.4    

300,000.-บาท 
   งบประมาณ  4,383,400.- (สี่ลานสามแสนแปดหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน)  
   ขอมติอนุมัติกันเงิน ดวยการยกมือ  
ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 รวม 5 โครงการ  
   จํานวนเงิน 4,383,400.-บาท  
   -ดวยมติอนุมัติ จํานวน  13  เสียง   
   3.5  ญตัต ิ ขอความเหน็ชอบการรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหาดสองแคว 
นางรัตนะ  เสริมมา เชิญคณะผูบริหารไดช้ีแจงรายละเอียด   
ประธานสภาฯ 
นายพงษเทพ ชัยออน  เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขออนุญาตเรียนช้ีแจงตอที่ประชุมสภา  
นายก อบต.  เกี่ยวกับการรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหาดสองแควเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  



 

 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดมีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ใหแกเด็กอายุ ๒ - 5  ขวบ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งปจจุบันมีจํานวน 3 ศูนย คือ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหาดสองแคว   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเดนสําโรง  และศูนยพัฒนาเด็ก
บานบึงพาด   โดยใชงบประมาณจากเงินรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
ในการบริหารจัดการ  ทั้งน้ีก็เพ่ือพัฒนาความพรอมใหแกเด็กที่มีอายุ  ๒ – 5   ขวบ  ให
ไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย  จิตใจ  และสติปญญาเพ่ือใหมีความพรอมในการเขารับ
การศึกษาในระดับตอไป 

ซึ่งในปงบประมาณ  2557   องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ในการกอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  จํานวน 2 ลานบาทเศษ  ซึ่งกําลังดําเนินการกอสรางตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แนวนโยบายฝายบริหารที่เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาการศึกษาอยางเต็ม
รูปแบบจึงมีแนวคิดใหรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลหาดสองแคว ทั้ง 3 ศูนย  ซึ่งขั้นตอน
กระบวนการดําเนินงานใหถือปฏิบัติตามขอระเบียบ  น่ันคือ  มาตรฐานการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ขอ  ๑.๒  การยาย/รวมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  ซึ่งกําหนดใหดําเนินการ ดังน้ี 

  ๑)  จัดเวทีประชาคม  เพ่ือสํารวจความตองการของชุมชน 
๒)  ใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กนําเรื่องเสนอตอหนวยงานตนสังกัด

ตามลําดับ  เพ่ือใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจาก
สภาทองถิ่น 

   ๓)  จัดทําแผนการยาย/รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
   ๔)  จัดทําประกาศยาย/รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

๕)  รายงานการยาย/รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ทราบ  บัดน้ีสวนการศึกษาไดดําเนินการจัดเวทีประชาคมเพ่ือสํารวจความตองการของ
ชุมชน และในการประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งสามศูนยเปนที่เรียบรอยแลว 

จากผลการดําเนินงานขางตน  จึงไดรายงานผลการประชาคม และมติ
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับการรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหสภาฯได
พิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารที่ไดสงใหสภาแลวน้ัน  ซึ่งหากสภาไดใหความเห็นชอบ
ในวันน้ี คาดวาจะมีการเปดศูนยฯ ในภาคเรียนที่สอง ในเดือนพฤศจิกายน น้ี 

นางรัตนะ เสริมมา ขอบคุณทานนายก ที่ช้ีแจงรายละเอียดการรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหาดสองแคว  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม  
 -เชิญทานศุภรัตน  พุมไสว รองประธานสภาฯ  ที่ไดยกมือกอน และถัดไปคือทาน  
 วันชัย รุงเรืองธรรม  สมาชิก อบต. ที่ไดยกมือขอสอบถาม  เชิญคะ  
นายศุภรัตน พุมไสว สอบถามเรื่องรถรับสงเด็กในวันเปดศูนย เดือนพฤศจิกายนวามีไหม เปนหวงหมู 5,6,7ซึ่ง  
ส.อบต. หมู 7 พ้ืนที่อยูหางไกล  อยากทราบวาเราจะบริการเขาไดขนาดไหน ตอนน้ีถาทิ้งภาระไวใหกับ

ผูปกครอง ผมเกรงวาเด็กนาจะไปอยูที่อ่ืนหมด เปนหวงโรงเรียนบึงพาดเพราะเด็กตอนน้ี
นอยมาก  

นางรัตนะ เสริมมา - เชิญทานวันชัย รุงเรืองธรรม สมาชิก อบต.หมูที่ 1 ที่ยกมือ  
ประธานสภาฯ  
 



 

 

นายวัณชัย รุงเรืองธรรม อยากทราบวารถน่ีเรามีคาใชจายจากผูปกครองในการรับสงเด็ก หรือไมอยางไร  
สมาชิก อบต.หมู 1 
นางรัตนะ เสริมมา - มีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม  
ประธานสภาฯ - ถาไมมีเชิญคณะผูบริหารไดตอบคําถาม 
นายพงษเทพ  ชัยออน ขอบคุณทานประธานสภาฯ  ดานการบริการรับสงนักเรียนน้ันรับสงฟรีครับ   
นายก อบต.  โดย อบต.จะไดรับเงินรางวัลธรรมาภิบาล ประจําป 2557 มาอีกจํานวนหน่ึง  
   ก็จะจัดซื้อรถเพ่ือใหบริการเด็กๆ แตถาไมทันจะใชวิธีการจางเหมาไปกอน  
นางรัตนะ เสริมมา - มีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม  
ประธานสภาฯ - ถาไมมีสมาชิกทานใดสอบถามเพ่ิมเติม   
 - จะขอมติใหความเห็นชอบการรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหาดสองแคว ดวยการยกมือ

คะ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบการรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหาดสองแคว  
   - ดวยมติยกมือ  จํานวน 13  เสียง   
นางรัตนะ เสริมมา สรุปวาที่ประชุมสภาฯ ใหความเห็นชอบการรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหาดสองแคว  
ประธานสภาฯ ดวยมติยกมือ จํานวน 13 เสียง  
 
ระเบียบวาระที ่ 4

1. จัดซื้อรถยนตบรรทุกนํ้าแบบเอนกประสงค      จํานวน  2,190,000 .- 

 เรื่องอ่ืน ๆ  
นางรัตนะ  เสริมมา       ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ   มีทานใดจะประสานงานเรื่องตางๆ เพ่ือประโยชนสุขของ 
ประธานสภาฯ           ประชาชนก็ขอเรียนเชิญคะ  
   - เชิญนายกพงษเทพ  ชัยออน ที่ไดยกมือทานแรก  
นายพงษเทพ  ชัยออน 1)  สรุปการใชเงินรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหาร 
นายก อบต. จัดการที่ดีประจําป 2556 ตามคณะผูบริหารไดแจงใหสภา รับทราบ ในการประชุมสภาฯ

สมัยสามัญ  สมัยแรก วันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 งบประมาณทั้งสิ้น  6,000,000 บาท  
ดังน้ี 

2. กอสรางโครงหลังคาสนามฟุตซอล    จํานวน  1,745,000.- 
3. การบริหารจัดการคุม สนับสนุนการพัฒนาคุม    จํานวน     570,000.- 
4. โครงการกอสรางโรงสีขาวขนาดเล็ก    จํานวน     376,000.- 
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคาร  จํานวน       70,000.- 
6. โครงการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น จํานวน 100,000.- 
7. โครงการพัฒนาหมูบานจัดการตนเอง 7 หมู x 30,000 จํานวน   210,000.- 
8. โครงการตอเติมโครงหลังคาโรงจอดรถ    จํานวน   116,800.- 
9. โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร        จํานวน    50,000.-  
10. ติดต้ังเสาไฟฟาแสงสวางหนาอาคารสาํนักงาน อบต.       ไมไดดําเนินการ 
11. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบมีสวนรวม  จํานวน 50,000.- 
12. โครงการเพ่ิมศักยภาพการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ในการบริหารจัดการทองถิ่น กับหลักธรรมาภิบาล    จํานวน  50,000.- 
   ซึ่งจะมีเงินเหลือจากการประกาศสอบราคา และที่เหลือจากโครงการที่ใชเงินไมหมด   

รวมแลว  400,000 บาท  เศษ  ซึ่งจะใชเงินที่เหลือน้ีดําเนินการจัดซื้อแอรใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก   และการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน โตะเกาอ้ีซึ่งก็เกาและชุดรุดไปบาง



 

 

แลว  ไวสําหรับรองรับประชาชนที่เขามาติดตอราชการ ตอไป ครุภัณฑการเกษตร เพ่ือ
สงเสริมความรูดานการเกษตรรูปแบบตางๆ เชน  แปลงสาธิตการเกษตร  แหลงเรียนรู
การเกษตร หรืออ่ืนๆ ที่เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
2) ขอแจงเรื่องเงินรางวัลธรรมมาธิบาล ประจําป พ.ศ.2557  

   จํานวนเงิน 4,000,000 ลานบาท  คณะกรรมการกระจายอํานาจได  
แจงมาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ไดโอนเงินรางวัลใหกับองคการบริหารสวน  ตําบลที่
ไดรับรางวัล แลว จํานวนเงิน 4,000,000 บาท  จากที่ไดคุยกับหลายฝายมีความเห็นวา
นาจะซื้อรถตูสําหรับรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ไดมาตรฐานและปลอดภัย และจะมีงบ
เรื่องของพัฒนาวัฒนธรรม เราจะทําเวทีพูดคุยกับคณะกรรมการพัฒนา  วัฒนธรรมของ
ตําบลเราทัง้ 7 หมูบาน ซึ่งมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เปนการรวมวัฒนธรรมตาง ๆ ใหมีการ
จัดการใหสอดคลองกัน 

นางรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะแจงเรื่องอ่ืนอีกหรือไม  
ประธานสภาฯ  เชิญทาน รองอรุณี นันทโชติ ที่ไดยกมือคะ   
นางอรุณี นันทโชติ 1) ไดรับหนังสือประสานงานจากทางคณะวิทยาศาสตรฯ เรื่องโครงการพัฒนาศูนย 
รองนายก อบต.  ถายทอดเทคโนโลยพีลงังานทดแทน ทาง อบต. ไดไปลงนามความรวมมือเพ่ือที่จะไปใช  

  บุคลากรของมหาลัยนํานักศึกษามาฝกงานในพ้ืนที่ของเรา อีกโครงการหน่ึงที่จะนํามาคือ  
  โครงการศูนยถายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 ที่หอง  
  ประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว เริ่มต้ังแตเวลา 09.00  น. เปนตนไป 

   2) ในวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2558  จังหวัดอุตรดิตถไดเปนเจาภาพในการจัดการ 
   แขงขันกีฬาผูสูงอายุพระยาพิชัยเกมส ครั้งที่ 9 มีการแขงขันกีฬา 9 ประเภท ทาง อบต. 

หาดสองแควไดรับการแตงต้ังใหเปนคณะกรรมการในเรื่องของการทองเที่ยวซึ่งจะมี 
นักทองเที่ยวบางสวนจะเขามาในพ้ืนที่ ในวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2558 โดยที่เราจะ  
นํารถรางไปรอรับที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ 

นางรัตนะ เสริมมา แจงคณะผูบริหารการใชจายเงินกรุณาแจงใหฝายสภาไดทราบดวย วาจะนําเงินงบประมาณ
ประธานสภาฯ  ไปใชอยางไร  เพราะทุกคนในที่น้ีมีสวนรวมดวย  
   - มีทานใดจะแจงเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม เชิญยกมือ  
   เชิญทานวันชัย  รุงเรืองธรรม  ส.อบต.หมูที่ 1  และทาน สมบัติ นนคลัง ส.อบต.  
   หมูที่ 4 ยกมือ ลําดับที่ 2 เชิญคะ  
นายวัณชัย รุงเรืองธรรม ขออนุญาตแจง เรื่องการขยายระบบเสียงตามสายใหถึงบานผูใหญเนตร เพราะแถวน้ัน  
ส.อบต. หมู 1  มีจํานวน ครัวเรือน  10 หลังคา  ไมไดไดรับขอมูลขาวสารที่ประชาสัมพันธจาก อบต. 
นางรัตนะ เสริมมา - เชิญทานสมบัติ นนคลัง  ส.อบต.หมูที่ 4   
นางสมบัติ  นนคลัง ขอเสนอเรื่องการซอมแซมถนนหมูที่ 4  และการทํารั้วปองกันตลิ่งบริเวณริมนํ้านาน  เพราะ  
ส.อบต. หมู 4  ชาวบานไดรับความเดือนรอน  ซึ่งถนนมีความชํารุดเสียหาย เปนหลุมเปนบอ  และมี  
   อันตรายจากอุบัติเหตุรถตกตลิ่งริมนํ้า  
นางรัตนะ  เสริมมา มีทานใดจะแจงเรื่องใดอ่ืนอีกหรือไม ถาไมมีเชิญคณะผูบริหารไดตอบคําถามคะ  
ประธานสภาฯ 
นายพงษเทพ ชัยออน ขอบคุณทานประธานสภาฯ1) ดวยขอจํากัดของงบประมาณ ในการดูแลระบบเสยีงตามสาย 
นายก อบต. ทําไดแคการบํารุง  ซอมแซม ชุดเดิมที่มีอยูก็ ใชมาเปนเวลา 10 ปแลว  ซึ่งจะพิจารณาใช

เงินรางวัลธรรมาภิบาลที่ไดมาปรับปรุงทั้ง ระบบ ตองดูวงเงินงบประมาณอีกครั้งหน่ึง   



 

 

   2) การซอมแซมถนนหมูที่ 4 เดนสําโรง  ซึ่งคณะผูบริหารไดช้ีแจงไปแลววาไดงบประมาณ
   จากจังหวัดอุตรดิตถ ในป พ.ศ. 2559  ก็ใหรอขบวนตามวิธีงบประมาณตอไปอีกเล็กนอย  
นางรัตนะ  เสริมมา        มีทานใดจะแจงเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม   
ประธานสภาฯ          - เชิญรองอรุณี นันทโชติ ที่ไดยกมือ  เชิญคะ 
นางอรุณี  นันทโชติ ขอขอบคุณทานประธานสภาฯ   
รองนายก อบต.  เรื่องสวัสดิการชุมชน ออมวันละ 1 บาท ไดไปประชุมมาวาใหแตละกองทุนทํา 
   แบบฟอรมการจายเงิน มีสมาชิกเทาไหรใหแจง มีการเสียชีวิตเทาไหร กองทุนมีเงินเทาไหร  
   ใหช้ีแจงรายละเอียด หากทํารายงานทุกเดือนไดยิ่งดี อยากใหทางคณะกรรมการมีการ  
   ประชุมกันบาง  
นายรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะแจงเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  
ประธานสภาฯ  ถาไมมี   ขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจาํป 2558 ณ บัดน้ี 
ปดการประชุม  เวลา  ๑๒.30  น.   
 

(ลงช่ือ)     ธีรศักด์ิ  สนแยม       ผูจดบันทึกการประชุม 
                 ( นายธีรศักด์ิ  สนแยม ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
 
(ลงช่ือ)    นางรัตนะ   เสริมมา    ผูตรวจรายงานการประชุม 

       ( นางรัตนะ   เสริมมา ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

 


