
 

 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
สมัยสามัญ   ประจ าปี 2559   สมัยที่ 3   

วันที่  11  สิงหาคม  2559  เวลา  09.00 น.  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

 

ผู้มาประชุม   จ านวน  14 คน  
ผู้ไม่มาประชุม จ านวน  -   
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 16  คน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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ผู้เข้าประชุม 
นางรัตนะ  เสริมมา 
นายศุภรัตน์  พุ่มไสว 
นายธีรศักดิ์  สนแย้ม 
นายจรัญ    ธีระแนว 
นายวันชัย  รุ่งเรืองธรรม 
นางสาวกาญจนา  ประมาณ 
นางวันเพ็ญ  กลมดวง 
นายมาโนช  มาทองแดง 
นางสมบัติ  นนคลัง 
นายทรงวุฒิ  น้อยทรัพย์ 
นายมานพ  โพธิ์โม้ 
นางสมพิศ  เรือนทะยา 
นางเสนอ   มีท้วม 
นางเฉลิมรัตน์  นิกรแสน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน 
นางอรุณี  นันทโชติ 
นายนเรศ  ทีระแนว 
นายภูวภณ  ตรงต่อกิจ 
นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ์ 
นางกนกพร  เฉิดพงษ์ตระกูล 
นางปริชญา  นันค า 
นางเพลินพิศ  ทิพย์วงศ์ 
นายกฤษดา  ช านิสูงเนิน 
น.ส.ศิริพร  น้อยหนองโว้ง 
นายวัชรัตน์  พุทธา 
นายนเรศ  ทั่งเรือง 
นายศุภกิจ  ช้างทอง 
น.ส.นุชนรินทร์  สวนม่วง 
น.ส.บุณยวีร์  โสภา 
น.ส.ผุสดี  อินทร์หนุน 

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมูท่ี่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 
 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายก อบต. 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลัง 
หัวหน้าส านักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประชาชน หมู่ที่ 7 
ประชาชน หมู่ที่ 5 
ประชาชน หมู่ที่ 2 
ประชาชน หมู่ที่ 2 
ประชาชน หมู่ที่ 2 
ประชาชน หมู่ที่ 5 
ประชาชน หมู่ที่ 5 
ประชาชน หมู่ที่ 1 

 
รัตนะ  เสริมมา 
ศุภรัตน์  พุ่มไสว 
ธีรศักดิ์  สนแย้ม 
จรัญ  ธีระแนว 
วันชัย  รุ่งเรืองธรรม 
กาญจนา  ประมาณ 
วันเพ็ญ  กลมดวง 
มาโนช  มาทองแดง 
สมบัติ  นนคลัง 
ทรงวุฒิ  น้อยทรัพย์ 
มานพ  โพธิ์โม้ 
สมพิศ  เรือนทะยา 
เสนอ  มีท้วม 
เฉลิมรัตน์  นิกรแสน 
 
พงษ์เทพ  ชัยอ่อน 
อรุณี   นันทโชติ 
นเรศ  ทีระแนว 
ภูวภณ  ตรงต่อกิจ 
ประภาพรรณ มากพนัธุ ์
กนกพรเฉิดพงษ์ตระกูล 
ปริชญา นันค า 
เพลินพิศ  ทิพย์วงศ์ 
กฤษดา  ช านิสูงเนิน 
ศิริพร  น้อยหนองโว้ง 
วัชรัตน์  พุทธา 
นเรศ  ทั่งเรือง 
ศุภกิจ  ช้างทอง 
นุชนรินทร์  สวนม่วง 
บุณยวีร์  โสภา 
ผุสดี  อินทร์หนุน 



 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
นายธีรศักดิ์  สนแย้ม     ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ว่ามาครบองค์ประชุม  
เลขานุการฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมเรียนเชิญ นางรัตนะ เสริมมา ประธานสภา อบต.หาดสองแคว  
 จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย และ เปิดประชุม และด าเนินการประชุมสภาฯ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
นางรัตนะ  เสริมมา        วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว ซึ่งได้แจ้งเป็นหนังสือไว้ 
ประธานสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ซึ่งก็เกินกว่า 3 วันตามระเบียบนั้น 
 - ซึ่งวันนี้มีความยินดีที่สมาชิกมาครบทุกท่าน  เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเปิดประชุมสมัย

สามัญ  ประจ าปี 2558  สมัยที่ 3 
    
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา - เรียนเชิญเข้าร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ    
ประธานสภาฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2559     

ซึ่งอ าเภอตรอนก าหนดจัดงาน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อ าเภอตรอน ภาคเช้า พิธี       
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  การแต่งกายชุดปกติขาว,ชุดปฏิบัติราชการสีกากี     
แขนยาว,ภาคเย็น  เวลา 19.00 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย      
ถวายพระพร 

  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  
สมัยสามัญ ประจ าปี 2559 สมัยที่ 2 วันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   

นางรัตนะ  เสริมมา เชิญเลขานุการสภาฯ รายงานการประชุมสมัยที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ   
นายธีรศักดิ์  สนแย้ม เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจสอบส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ  สมัยสามัญ ประจ าปี 2559 สมัยที่ 2 วันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   
 ให้สมาชิกฯ พิจารณาตามไปด้วย  
นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี 2559 สมัยที่ 2 วันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   
 หรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม   

-  จึงขอมติที่ประชุมสภาฯรับรองรายงานการประชุมด้วยการยกมือ 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายการการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจ าปี 2559 สมัยที่ 2  
 วันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   
 -ด้วยมติ 13  เสียง 
นางรัตนะ  เสริมมา ถือว่าที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ ประจ าปี 2559 สมัยที่ 2 วันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559   
 
 
 
 



 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ / พิจารณา 
3.1 ร่างประกาศผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มี
น  าหนัก น  าหนักรถบรรทุกหรือน  าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก าหนด ในเขตความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นางรัตนะ เสริมมา จากร่างประกาศผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะท่ีมีน้ าหนัก 
ประธานสภาฯ  น้ าหนักรถบรรทุกหรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก าหนด ในเขตความรับผิดชอบ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ผู้บริหารได้เสนอให้สภาฯได้รับทราบนั้น  
- เชิญนายกได้ชี้แจงรายละเอียด 

นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน ตามประกาศผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ าหนัก   
นายก อบต.  น้ าหนักรถบรรทุกหรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก าหนด ในเขตความรับผิดชอบ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ส่งรูปเล่มให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา  ซึ่งอยู่ใน
 หน้าที่ 22-30 นั้น  

- กองช่างได้มีบันทึกข้อความ ที่ อต 74203/158 ลว 3 สิงหาคม 2559  เรื่อง 
   การจัดท าประกาศผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ าหนัก
   น้ าหนักรถบรรทุกหรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก าหนด ในเขตความรับผิดชอบ 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ไดม้ีหนังสือ ด่วนที่สุด    

 ที่ อต 0023.3/319 ลว 25  กรกฎาคม  2559   แจ้งแนวทางการจัดท าร่าง
 ประกาศ ในเรื่องดังกล่าวและเร่งรัดให้ด าเนินการ จัดส่งร่างประกาศฯให้จังหวัด
 อุตรดิตถ์เพ่ือจะได้น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติฯ ซึ่งเนื้อหาในเอกสาร
 ทุกท่านคงได้ศึกษาแล้ว ส่วนรายละเอียดโดยสรุปขอมอบหมายให้ ผู้อ านวยการกอง
 ช่างได้ชี้แจงครับ 

น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ์ เรยีนเชิญทุกท่านได้พิจารณาไปพร้อมกัน ร่างประกาศผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่น 
ผอ.กองช่าง  เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ าหนัก น้ าหนักรถบรรทุกหรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่
   ได้ก าหนด ในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีท้ังหมด 2 
   หมวด 21 ข้อ ในหมวดที่ 1 เป็นเรื่อง ข้อก าหนดน้ าหนัก  น้ าหนักบรรทุก หรือ 
   น้ าหนักลงเพลาของยานพาหนะ ที่ใช้เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ
   ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  ส่วนที่ 1 ยานพาหนะชนิดรถเดี่ยว  ส่วน
   ที่ 2 ยานพาหนะชนิดลากจูงและรถก่ึงพ่วง  หมวดที่ 2 ข้อก าหนดอ่ืน  
นางรัตนะ เสริมมา ขอขอบคุณท่านนายกและผอ.กองช่างที่ได้ชี้แจง รายละเอียด  
ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นใดบ้างค่ะ 
นายวันชัย รุ่งเรืองธรรม กระผมนายวันชัย รุ่งเรืองธรรม สมาชิก อบต.หมู่ 1  เห็นดีด้วยกับการมีกฎระเบียบ
สมาชิก อบต.หมู่ 1 เกี่ยวกับการใช้ถนนหลวงร่วมกัน ถนนจะได้ใช้งานได้ยาวนาน  แต่อยากจะฝากถึง
   ผู้บริหารว่า ให้มองไปถึงความสูงของรถท่ีผ่านเพราะบางคันสูงมากอาจจะไปเกี่ยว
   สายไฟฟ้าขาดได้ 
นายศุภรัตน์ พุ่มไสว กระผมนายศุภรัตน์ พุ่มไสว รองประธานสภา  ขอเสนอความเห็น ในหมวดที่ 1 ข้อ 6  
รองประธานสภาฯ ยานพาหนะที่มี 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ 2 ) ใช้ยางเดี่ยว 
   ต้องมีน้ าหนักลงเพลาท้าย(เพลาที่ 2) ไม่เกิน 7,000 กิโลกรัม  หรือน้ าหนัก 
   ยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุก ไม่เกิน 9,500 กิโลกรัม นั้น   
   - มีความเห็นว่า  ก็คือรถยนต์กระบะที่ใช้กันเยอะในบ้านเรา เพราะน้ าหนักรถก็ 7 ตัน
   ไปแล้ว กลัวชาวบ้านจะบรรทุกเกินกัน  แล้วต้องถูกปรับ 



 

 

นางรัตนะ เสริมมา มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม จะได้ให้เจ้าหน้าที่ได้ตอบทีเดียว 
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิม เชิญ ผอ.กองช่างได้ตอบค่ะ 
น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ์ตามร่างประกาศผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ าหนัก 
ผอ.กองช่าง  น้ าหนักรถบรรทุกหรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก าหนด ในเขตความรับผิดชอบ 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ก าหนดไว้นั้นกรมทางหลวงก าหนดให้ใช้กันทั่ว
   ประเทศ ซึ่งได้ค านึงถึงยานพาหนะนั้นอาจท าให้ทางหลวงเสียหายได้  ก็ต้องยึดตาม 
   หลักเกณฑ์ดังกล่าว   
นางรัตนะ เสริมมา มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  - ถ้ามีไม่ถือว่าที่ประชุมสภาฯ รับทราบประกาศผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง 
   ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ าหนัก  น้ าหนักรถบรรทุกหรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้
   ก าหนด ในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะได้ส่งจังหวัด
   อุตรดิตถ์เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 ญัตติ  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ขององค์การบริหาร     
ส่วนต าบลหาดสองแคว  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

นางรัตนะ  เสริมมา การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ประธานสภาฯ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว ในวาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ)                  
                               เชิญเลขานุการได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
นายธีรศักดิ์  สนแย้ม ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   ได้ยื่นเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ
เลขานุการฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 87 วรรคหนึ่ง และวรรคหกแห่ง 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ข้อกฎหมาย 
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ไขเพ่ิมเติม
ถึง(ฉบับที่6) พ.ศ.2552 

-มาตรา 87 วรรคหนึ่งก าหนดว่า งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

และวรรคหกก าหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น เมื่อ
พ้นเวลาก าหนดดังกล่าวแล้ว ถ้าหากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้ว
เสร็จให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความเห็นชอบตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสนอและให้ด าเนินการตามวรรคสาม  ต่อไป 

-มาตรา 87/1 วรรคหนึ่งก าหนดว่า ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้นายอ าเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย
กรรมการจ านวน เจ็ดคน  เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดย แก้ไขปรับปรุงหรือ



 

 

ยืนยันสาระส าคัญที่บัญญัติไว้ในข้อบัญญัตินั้น ทั้งนี้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ 
วรรคสองก าหนดว่า คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอจ านวนสามคนและบุคคลซึ่ง
เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสนอจ านวนสามคน โดยให้ตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีมติไม่รับหลักการ และให้คณะกรรมการทั้งหกคนร่วมกันปรึกษาเสนอบุคคลซึ่ง
มิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
กรรมการครบจ านวนหกคนและวรรคสามก าหนดว่าในกรณีที่มาสามารถเสนอบุคคลที่
ท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง 
หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายอ าเภอตั้ง
บุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการ  ท าหน้าที่กรรมการ หรือประธานกรรมการดังกล่าวให้ครบตามจ านวน 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 3 วิธีการจัดท างบประมาณ  
-ข้อ 23  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์  และแก้ไข
งบประมาณในชั้นต้น แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด  เป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม  และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547              
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 
-ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น  อนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และ
ในการพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

นางรัตนะ  เสริมมา ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  ไดน้ าเสนอร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560  
นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เคารพ ในนามของผู้บริหาร 
นายก อบต.   ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาที่ให้โอกาสผมได้ลุกขึ้นชี้แจงในเรื่อง 

ของการแถลงงบประมาณประจ าปี 2560  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของ
ผู้บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2560   



 

 

จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560  เพ่ือให้ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  รวม
เป็นเงิน จ านวนเงิน 35,039,360 บาท 
จึงขอแถลง ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด    
ที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาล่วงหน้าไปแล้วนั้น     

 1.  สถานการณ์คลัง   

  
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   1.1.1   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น             

 
23,032,002.99    บาท 

   1.1.2  เงินสะสม   3,100,101.58  บาท 

   1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม   7,415,884.28  บาท 

 
2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

  (1)  รายรับจริงทั้งสิ้น  14,082,627.34 บาท  ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร 116,386.38 บาท 

   
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และ
ใบอนุญาต   951.40 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์ 336,160.95  บาท 

   
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์    96,440.00  บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
      

231,103.00  บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร  9,571,857.61  บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  3,929,728.00  บาท 

  (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  1๗,๐๑๐,๑๓๔.๗9 บาท  ประกอบด้วย 

   งบกลาง 474,572.00  บาท 

   งบบุคลากร 4,764,820.00  บาท 

   งบด าเนินการ 4,499,231.30 บาท 

   งบลงทุน 196,708.35  บาท 

   งบรายจ่ายอื่น - บาท 

   งบเงินอุดหนุน ๑,๐84,๔473.1๐ บาท 

  

                                   
(4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   
                                        จ านวน  10,938,614.00 บาท 
 

   



 

 

-  จึงได้ตั้งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  อ าเภอตรอน  
จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 87 แห่ง พระราชบัญญัติ สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  5) พ.ศ.
2546  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2560  ขึ้นไว้โดย ความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอตรอน  

   การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ตาม 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541 หมวด 3 ข้อ 23  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ 
วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง เพ่ือคณะผู้บริหารได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
ภายในวันที่  15 สิงหาคม และถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 
1502  ลงวันที่ 2  มิถุนายน  2558   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้ตั้ง
งบประมาณรายรับไว้  35,039,360.00.-บาท ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้สมาชิก
สภาฯ ได้พิจารณาล่วงหน้าก่อน 3 วันแล้วนั้น  

ประมาณการรายรับ      

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ   

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560   

หมวดภาษีอากร 117,685.18  141,000.00  
     

141,000.00    
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

             
3,232.80  

             
9,000.00  

             
9,000.00    

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     245,796.69  
     

165,000.00  195,000.00    
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 

        
138,255.00  

        
125,000.00  

        
125,000.00    

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 144,960.00   124,000.00      164,000.00    

หมวดภาษีจัดสรร 12,989,912.54  15,366,000.00  15,366,000.00    
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     
5,023,947.00  

     
5,000,000.00  

     
5,000,000.00  

 
  

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 12,979,014.08 0.00 14,039,360.00  
 
  

รวม 17,560,056.78  21,500,000 35,039,360.00   



 

 

 
          สรุปงบประมาณรายจ่ายประกอบข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2560 
      

ด้าน รายการ  ยอดรวม  

ด้านบริหารทั่วไป  
 แผนงานบริหารทั่วไป       11,771,030  
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน            30,000  

ด้านบริหารชุมชนและสังคม  
 แผนงานการศึกษา        4,059,510  
 แผนงานสาธารณสุข          130,000  
 แผนงานสังคมสงเคราะห ์            55,000  
 แผนงานเคหะและชุมชน        7,805,020  
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          380,000  
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ          830,000  

ด้านเศรษฐกิจ  
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 -    
 แผนงานการเกษตร            80,000  
 แผนงานการพาณิชย์                 -    

ด้านการด าเนินงานอื่น  
 แผนงานงบกลาง        9,898,800  
   

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น       35,039,360  
 

- ในส่วนรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560   
-  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ขอมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าได้น าเสนอรายละเอียด
ต่อไป   

นางรัตนะ  เสริมมา เชิญเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประธานสภาฯ   ได้ชี้แจงรายละเอียด 
นางปริชญา  นันค า ตามท่ีได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2560 ให้ท่านสมาชิกสภาไปล่วงหน้าแล้วนั้น  
หัวหน้าส านักปลัด ในการด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ       

พ.ศ.2560  ขอชี้แจงโดยสรุปและเชิญทุกท่านได้พิจารณาไปพร้อมกัน  ดังนี้ 
 1  แผนงานบริหารทั่วไป  ตั งงบประมาณรายจ่ายทั งสิ น 11,771,030.-บาท    

1.  งบบุคลากร    ตั้งไว้ รวม    7,522,770.-บาท  
2.  งบด าเนินงาน ตั้งไว้ รวม    3,919,760.-บาท 
3. งบลงทุน ตั้งไว้ รวม  226,500.-บาท 
4. งบรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ รวม    50,000.-บาท 
5. งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม    52,000.-บาท 

      2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ตั งไว้ทั งสิ น     30,000.-บาท    
   1. งบด าเนินการ     ตั้งไว้ รวม     30,000.-บาท 
 



 

 

 
3  แผนงานส่วนการศึกษา              ตั งไว้รวมทั งสิ น  4,059,510.-บาท 
1.  งบบุคลากร    ตั้งไว้ รวม         840,460.-บาท  
2.  งบด าเนินงาน ตั้งไว้ รวม       2,056,650.-บาท 
3. งบลงทุน ตั้งไว้ รวม       192,000.-บาท 
4. งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม       970,400.-บาท 
4 แผนงานสาธารณสุข  ตั งงบประมาณรายจ่ายทั งสิ น   130,000.- บาท    

      1. งบด าเนินงาน             ตั้งไว้ รวม        25,000.-บาท 
  2. งบเงินอุดหนุน    ตั้งไว้ รวม       105,000.-บาท  

5 แผนงานสังคมสงเคราะห์  ตั งงบประมาณรายจ่ายทั งสิ น  55,000.- บาท    
 1. งบด าเนินงาน             ตั้งไว้ รวม        20,000.-บาท 

  2. งบเงินอุดหนุน    ตั้งไว้ รวม        35,000.-บาท-  
6. แผนงานเคหะและชุมชน  ตั งงบประมาณรายจ่ายทั งสิ น 7,805,020.- บาท 
1.  งบบุคลากร    ตั้งไว้ รวม        1,390,020.-บาท  
2.  งบด าเนินงาน ตั้งไว้ รวม        5,730,000.-บาท 
3. งบลงทุน ตั้งไว้ รวม         685,000.-บาท 
7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ตั งไว้ทั งสิ น       380,000.- บาท 
1. งบด าเนินงาน ตั้งไว้ รวม         380,000.-บาท  
8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ตั งไว้ทั งสิ น 830,000.- บาท  
1. งบด าเนินงาน ตั้งไว้ รวม         830,000.-บาท  

 9 แผนงานการเกษตร  ตั งงบประมาณรายจ่ายทั งสิ น   80,000.- บาท    
      1. งบด าเนินงาน     ตั้งไว้ รวม   80,000.- 
 10 แผนงานงบกลาง  ตั งงบประมาณรายจ่ายทั งสิ น    9,898,800.-บาท 
 1.  งบกลาง     ตั้งไว้ รวม     9,898,800.-บาท 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา ขอบคุณนายกและเจ้าหน้าที่ที่ชี้แจงรายละเอียดน าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่าย ประจ าปี 2560 เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาแล้วนั้น 

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ยกมือคะ 
มีท่านธีรศักดิ์ สนแย้ม ยกมือเป็นท่านแรก  เชิญสอบถามค่ะ 

นายธีรศักดิ์  สนแย้ม กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายธีรศักดิ์  สนแย้ม ขออนุญาตให้เพื่อน 
เลขานุการสภาฯ สมาชิกทุกๆ ท่านเปิดดูหน้า 53  รายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ที่ตั้งรวมไว้ 

จ านวน 200,000. - ประเภท รายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
(320400) ตั้งไว้ 100,000.- บาท  สรุปว่าเป็นเงินจ านวนเท่าใดกันแน่ครับ  

นางรัตนะ เสริมมา ตามท่ีท่านธีรศักดิ์  สนแย้ม เลขานุการสภาฯ  ได้สอบถามนั้น  เชิญคณะผู้บริหาร 
ประธานสภา   หรือผู้เกี่ยวข้องได้ตอบค าถามด้วยค่ะ   
นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน ขอมอบให้เจ้าหน้าที่ได้ตอบค าถาม 
นายก อบต. 
 
 



 

 

นางปริชญา  นันค า เรียนท่านประธาน  ผ่านไปยังท่านสมาชิกท่ีเครารพ   
หัวหน้าส านักปลัด ในการรายหน้า 53  รายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)ตั้งรวมไว้ 
   จ านวน  200,000.-  บาท  ในส่วนที่เป็นรายละเอียดที่พิมพ์คาดเคลื่อน เป็นจ านวน
   เงิน  100,000.-บาท นั้นจะขอแก้ไขต่อสภาฯแห่งนี้เลยค่ะ  ขอแก้ไขเป็น  
   รายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000.-บาท 
นางรัตนะ  เสริมมา สรุปว่ารายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เจ้าหน้าที่ขอแก้ไขเป็นเงินที่ขอตั้ง เป็น 
ประธานสภาฯ  200,000.-บาท  ค่ะ 
ที่ประชุม  รับทราบ  
นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ค่ะ 
ประธานสภาฯ  - ท่านศุภรัตน์  พุ่มไสว รองประธานสภา ไดย้กมือ  เรียนเชิญค่ะ 
นายศุภรัตน์ พุ่มไสว ในหน้าที่  60 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ          
รองประธานสภาฯ นันทนาการ  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
   อ่ืน  โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ตั้งไว้ 60,000. - บาท ซึ่งทุกๆปีนั้นไม่
   เพียงพอต่อการใช้จ่าย เห็นว่าทุกท่านต้องจ่ายเงินสมทบทุกปี เห็นควรพิจารณาให้ตั้ง
   เพ่ิมเติมครับ  
นางรัตนะ เสริมมา ตามท่ีท่านศุภรัตน์ พุ่มไสว  ได้สอบถามนั้น  เชิญคณะผู้บริหาร 
ประธานสภา   หรือผู้เกี่ยวข้องได้ตอบค าถามด้วยค่ะ   
นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน ขอมอบให้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายเพิ่มเติมเพ่ือตอบค าถาม 
นายก อบต. 
นางปริชญา  นันค า ในส่วนของ งบประมาณท่ีเป็นรายได้ในแต่ละปีเป็นรายจ่ายประจ า และโครงการที่ 
หัวหน้าส านักปลัด เป็นโครงการต่อเนื่องต้องท าทุกๆปี ณ ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 แล้ว
   รายได้ก็ยังเข้าไม่ถึง งบประมาณที่ตั้งไว้ประจ าปี 2559 เลย ซึ่งในปี 2560 ก็ตั้ง
   งบประมาณเทียบเคียงจากปี 59 จึงไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อตั้งเพ่ิมเติมโครงการ
   ต่างๆได้เลยหากจะต้องตั้งเพ่ิมโครงการใดก็ต้องไปลดโครงการอ่ืนๆลงอีก จึงเรียนมา
   เพ่ือพิจารณาค่ะ 
นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ค่ะ 
ประธานสภาฯ  - ท่านวันชัย  รุ่งเรืองธรรม สมาชิก อบต.หมู่ที่1  ได้ยกมือ  เรียนเชิญค่ะ 
นายวันชัย  รุ่งเรืองธรรม  ในรายละเอียด หน้าที่ 52 โครงการให้บริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในต าบล 
สมาชิก อบต.หมู่ 1 (โมบายเซอร์วิส) ไม่ได้ระบุว่าน าไปใช้จ่ายอะไรบ้าง อยากทราบว่าใช้ไปท าอะไรบ้าง 
นางรัตนะ เสริมมา ตามท่ีท่านศุภรัตน์ พุ่มไสว  ได้สอบถามนั้น  เชิญคณะผู้บริหาร 
ประธานสภา   หรือผู้เกี่ยวข้องได้ตอบค าถามด้วยค่ะ   
นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน ขอมอบให้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายเพิ่มเติมเพ่ือตอบค าถาม 
นายก อบต. 
นางปริชญา  นันค า ในส่วนรายละเอียดของโครงการโมบายเซอร์วิส เป็นโครงการที่ออกให้บริการแก่
หัวหน้าส านักปลัด ประชาชนโดยเร็วฉับไว เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วน  ส่วนวิธีการใช้
   งบประมาณจะเป็นการจัดหาวัสดุอุปกรณ์หลอดไฟ โคมไฟ ฟิวส์ ฯลฯที่ใช้ในการ
   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนให้สามารถใช้การได้ดี รวมถึง วัสดุ
   ไฟฟ้าและวิทยุ ซื้อวัสดุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์  สายไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพัน 
   สายไฟ  เบรกเกอร์  โคมไฟฟ้า และรวมไปถึงการซ่อมแซมระบบเสียงตามสายใน
   ต าบลให้สามารถใช้การได้ดีและเครื่องสัญญาณเตือนภัยต่างๆ  ฯลฯ 



 

 

นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ค่ะ 
ประธานสภาฯ  - ท่านธีรศักดิ์  สนแย้ม เลขานุการสภาฯ ได้ยกมือ  เรียนเชิญค่ะ 
นายธีรศักดิ์ สนแย้ม ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ อยากให้ตั้งไว้ส าหรับงาน
เลขานุการสภาฯ  โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ บ้างเช่น ขยายเขตไฟฟ้า ก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายต่างๆ   
   ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้รับความสะดวกในการด ารงชีวิตมากขึ้น และ
   เป็นการพัฒนางานบริการสาธารณะในต าบลของเราอีกด้วย  
นางรัตนะ  เสริมมา - ท่านศุภรัตน์  พุ่มไสว รองประธานสภาฯ ได้ยกมือ  เรียนเชิญค่ะ 
ประธานสภาฯ   
นายศุภรัตน์ พุ่มไสว เห็นด้วยกับท่านธีรศักดิ์ สนแย้ม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายเขตไฟฟ้า  ซึ่งประชาชน
รองประธานสภาฯ ได้ร้องขอให้ขยายเขตไฟฟ้าเข้าครัวเรือนที่ก่อสร้างใหม่ และยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ก็ยังมี 
นางรัตนะ เสริมมา ตามท่ีท่านธีรศักดิ์  สนแย้ม และท่าน ศุภรัตน์ พุ่มไสว  ได้สอบถามนั้น  เชิญคณะ 
ประธานสภาฯ  ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องได้ตอบค าถามด้วยค่ะ   
น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ์  ขอให้ขอมูลเพิ่มเติมสอดคล้องกับค าตอบที่หัวหน้าส านักปลัดได้ให้ข้อมูลไป 
ผอ.กองช่าง ว่าเราไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะตั้งในงบลงทุน เพราะเรามีงบประมาณน้อยมากจึง

ตั้งได้ที่เห็นก็มีรายจ่ายประจ าและโครงการที่ท าต่อเนื่อง เช่นงานประเพณี  ซึ่งเราก็ได้
ประสานหน่วยงานอื่นเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเราทุกๆปี ตลอดมา  

นางรัตนะ เสริมมา ขอเชิญส่วนโยธาได้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
ประธานสภาฯ 
น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ์  เรียนท่านประธานฯโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนของหมู่ที่ 4 ได้ส่งเรื่องเข้าไปถึง
หัวหน้าส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียบร้อยแล้ว โครงสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4  

ซึ่งได้ส ารวจออกแบบ  ประมาณการเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ส่งเรื่องเข้าไปกลุ่มงานของ
จังหวัด ขอรับการสนับสนุนในงบของจังหวัดอุตรดิตถ ์วงเงินที่ เราไปส ารวจความกว้าง 
5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 2 กิโลวงเงิน 5,346,400 บาทถ้วน ด าเนินการและ
ส่งไปให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว 

นางรัตนะ เสริมมา - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามอีก เชิญยกมือค่ะ 
ประธานสภา   - เชิญท่านศุภรัตน์ พุ่มไสว สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 ยกมือเป็นท่านแรก เชิญสอบถามค่ะ 
นายศุภรัตน์  พุ่มไสว ขอขอบคุณท่านประทานฯ การขอซ่อมแซมถนนบึงพาด-แหลมคูณ ไม่ทราบว่าอีกนาน 
รองประธานสภาฯ เท่าไหร่ ขณะนี้ถนนสี่แยกสาย  เอเชียตอนนี้ช ารุดมากเกือบไม่สามารถสัญจรไปได้  

เห็นด้วยกับท่านเลขาและท่านสมบัติพูดฝากพิจารณาถึงความต้องการความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชนส่วนมาก โครงสร้างพื้นฐานของเราอีกเยอะที่ยังเดือดร้อนอยู่ 

นางรัตนะ เสริมมา ตามท่ีท่านศุภรัตน์  พุ่มไสว  สมาชิก อบต.หมู่ 7 ได้สอบถามนั้น  เชิญคณะผู้บริหาร 
ประธานสภา   หรือผู้เกี่ยวข้องได้ตอบค าถามด้วยค่ะ   
นายนเรศ  ทีระแนว  งานทุกงานคณะผู้บริหารก็ได้มองว่าเป็นสิ่งส าคัญกับชาวบ้าน   แต่มวีงเงิน 
รองนายกอบต.   งบประมาณท่ีน้อยนิดไม่เพียงพอต่อการบริหารราชการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน   

ก็ได้แต่คัดเลือกโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนมากสุดมาด าเนินการก่อน  
หากแต่ก็ได้พยายามประสานกับ อบจ. เพื่อของบประมาณมาซ่อมแซมต่อไป เพราะ 
 

นางรัตนะ  เสริมมา  ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเสนอหรืออภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ   
ประธานสภาฯ  



 

 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดขอสอบถาม หรืออภิปราย 
นางรัตนะ  เสริมมา เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามหรืออภิปราย ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2560 ในวาระท่ี 1 ตามที่ นายก ได้น าเสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 นั้น  
มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีใครอภิปราย ให้ถือว่าเป็นการปิด 

   อภิปรายตามระเบียบข้อ 65  จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ  ว่าจะรับหลักการ 
 แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  

หรือไม่  ในวาระที่ 1   ด้วยวธิียกมือ 
ที่ประชุม  มีมติยกมือให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2560  วาระ 1 ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ 
-ด้วยมติจ านวน  13 เสียง   

นางรัตนะ  เสริมมา เชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาฯ   
นายธีรศักดิ์ สนแย้ม เมื่อที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ  พ.ศ. 2560  ในวาระท่ี 1 เวลา  11.00 น. แล้วนั้น 

-  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2560 ในวาระท่ี 2  คือการแปรญัตติ  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
- ขอให้สมาชิก คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบระทรวงมหาดไทย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
หมวด 8 ข้อ103  (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ขอความเห็นที่ประชุมสภา ว่าจะก าหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวนกี่ท่าน  
ข้อ 105  (3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

นายวันชัย  รุ่งเรืองธรรม กระผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3  ท่าน 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 
นางรัตนะ  เสริมมา  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนอเพ่ิม และในที่ประชุมมีการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  

1 จ านวน  ถือว่าที่ประชุมสภาฯ มีมติให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3  ท่าน 
ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ 



 

 

นางรัตนะ  เสริมมา ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   เชิญสมาชิกเสนอชื่อได้ 
ประธานสภาฯ  
นางเสนอ มีทว้ม ขอเสนอ  นายศุภรัตน์ พุ่มไสว     รองประธานสภาฯ 
ส.อบต.หมู่ที่  1 โดยมีผู้รับรอง  จ านวน 2 ท่าน 

1) นางสมพิศ เรือนทะยา  ส.อบต.หมู่ที่ 6  
 2) นายจรัญ ธีระแนว   ส.อบต.หมู่ที่ 1   

เป็นคณะกรรมกรรมแปรญัตติ 
นางสมบัติ นนคลัง ขอเสนอ นางเฉลิมรัตน์  นิกรแสน  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
สมาชิก อบต.หมู่ 4 โดยมีผู้รับรอง  จ านวน  2 ท่าน 

1) นายมานพ  โพธิ์โม้    ส.อบต.หมู่ที่  5  
2) นางวันเพ็ญ กลมดวง              ส.อบต.หมู่ที่  3  
เป็นคณะกรรมกรรมแปรญัตติ 

นายมานพ โพธิ์โม้ ขอเสนอ  นางสมบัติ นนคลัง   ส.อบต.หมู่ที่  4 
ส.อบต.หมู่ที่  6 โดยมีผู้รับรอง  จ านวน  2 ท่าน   

1) นางสาวกาญจนา ประมาณ   ส.อบต.หมู่ที่ 3   
2) นางวันเพ็ญ กลมดวง    ส.อบต.หมู่ที่ 3 
เป็นคณะกรรมกรรมแปรญัตติ 

นางรัตนะ  เสริมมา มีท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ เพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม ไม่มี 
นางรัตนะ  เสริมมา เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ เพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ  ถือว่าที่ประชุมรับรอง  

1 นายศุภรัตน์  พุ่มไสว    รองประธานสภาฯ 
2 นางเฉลิมรัตน์ นิกรเสน  ส.อบต.หมู่ที่ 7 
3 นางสมบัติ  นนคลัง  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา มติที่ประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ประธานสภาฯ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้งนี้ ต้อง 

ก าหนดเวลาไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ 
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 

นายธีรศักดิ์  สนแย้ม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ หมวด 3 ข้อ 45 วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด

เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่ ว โมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้



 

 

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยระเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

  ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตต ิ

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 50 วรรคหนึ่งเมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มี
หรือไม่มีการแก้ ไขเ พ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน  
ความเห็นของ คณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
วันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

 - โดยให้ท่านสมาชิกผู้ประสงค์จะยืนค าแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ตามวัน 
   เวลาดังนี้  1. ในวันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30น.-16.30 น. 
     2. ในวันที่ 16  สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30น.-16.30 น. 

3. ในวันที่ 17  สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30น.-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติ
จะได้ด าเนินการพิจารณาในวันที่ 18  สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.  

ที่ประชุม รับทราบ 
นางรัตนะ เสริมมา  เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับหลักการ แล้ว ตามระเบียบฯ ข้อ 49 วรรคแรก    
ประธานสภาฯ ขอส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ที่สภาฯรับหลักการในวาระที่ 1 ให้คณะกรรมการ

แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด ภายในวันนี้หลังปิดการประชุม และตามระเบียบฯ ข้อ 
49 วรรคสอง หากผู้บริหาร หรือสมาชิกผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติฯ  
ก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา ตามระเบียบข้อ 50 “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่แก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก

ความเห็นยื่นต่อ ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อความใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน”   

 
 



 

 

  ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมพิจารณา ผลเป็นประการใด
แล้ว ต้องรายงานให้ประธานสภาฯ ทราบ เพ่ือประธานสภาฯ จะได้ส่งรายงานผลการ
ประชุมการแปรญัตตินั้นให้แก่สมาชิกไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนวันประชุมและตาม
ระเบียบฯ ข้อ 23 

ที่ประชุม รับทราบ 
   3.3  ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ระเบียบข้อกฎหมาย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔1  หมวด 4  การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27   
ตั งเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
1) โครงปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในต าบลหาดสองแคว  

              เป็นเงิน 170,400 บาท 
2) โครงการก่อสร้างที่จอดรถ            เป็นเงิน 777,500 บาท 
3) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน้าส านักงาน         เป็นเงิน 254,500 บาท 
4) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล         เป็นเงิน 152,000 บาท 
กองการศึกษา   
5) จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม)               เปน็เงิน 500,000 บาท 
6) อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพิชัย โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า อาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก            เป็นเงิน   89,227  บาท 
รวมเป็นเงินที่ขอโอนตั งเป็นรายการใหม่  ทั งสิ น   1,943,627      บาท 

  

นางรัตนะ เสริมมา ญัตติ  การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแควได้ชี้แจงระเบียบ ข้อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
นายธีรศักดิ์ สนแย้ม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๒7  

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตามที่ฝ่ายบริหารได้ส่งญัตติเข้ามาฝ่ายเลขาจึงได้จัดเข้า
ระเบียบวาระการประชุม ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกไปล่วงหน้าแล้วนั้น   

นางรัตนะ เสริมมา ขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ   
นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  

- เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนเลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอน
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๒7  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
- ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว จึงมีความจ าเป็นที่ต้องขอโอน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  รวมทั้งสิ้น 6  รายการ ดังนี้ 



 

 

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
1) การปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในต าบลหาดสองแคว  เป็นเงิน 

170,400 บาท 
หลักการ  
- ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในต าบลหาดสองแคว  เป็นเงิน 
170,400 บาท รายละเอียดบันทึกของกองช่าง  ตามประมาณการของกองช่าง     
ดังแนบมาพร้อมบันทึกนั้น 
เหตุผล 
-  ระบบเสียงตามสายภายในต าบลหาดสองแคว  ทั้ง ๗ หมู่บ้านนั้นมีอายุการใช้งาน
มากกว่า 10 ปี ซึ่งนานมากท าให้อุปกรณ์ต่างๆ ช ารุดเสียหาย ระบบกระจายบางจุด
รับส่งสัญญาณไม่ได้   เสียงไม่ดังไม่ชัดเจน  ท าให้ประชาชนไม่ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร  การประสานราชการล้าช้า  ประชาชนขาดโอกาสได้รับฟังข่าวสารต่างๆทัน 
ถ่วงที  กองช่างจึงได้ส ารวจความเสียหายของระบบเสียงตามสายภายในต าบล     
หาดสองแคว และประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายใน
ต าบลหาดสองแคว  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
2) การก่อสร้างที่จอดรถ            เป็นเงิน 777,500 บาท 

หลักการ  
- ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็น 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เป็นเงิน 777,500 บาท รายละเอียดบันทึกของกองช่าง  
(ตามแบบรูปประมาณราคาของกองช่าง อบต.หาดสองแคว)ดังแนบมาพร้อมบันทึกนั้น 

เหตุผล 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  ยังไม่มีที่จอดรถไว้ใช้เป็นสถานที่

ให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มารับบริการ มาประสานราชการ รวมถึงใช้จอดรถยนต์
ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งที่จ านวน  4 คันที่ยังไม่มีที่จอด  ซ่ึงอาจท า
ให้เกิดความช ารุดเสียหายของครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์ส่วนกลางก่อน
ก าหนด หรือได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติอ่ืนๆ   และในส่วนของภาคประชาชน
หรือองค์กรอ่ืนๆ ก็มีความล าบากในการหาที่จอดรถ ยิ่งในฤดูฝนเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 
เป็นหลุดเป็นบ่อ มีโคลน ผู้มารับบริการอาจได้รับอันตรายหรือมีความพึงพอใจต่อการ
เข้ามารับบริการอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ า  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  จึง
จ าเป็นต้องก่อสร้างที่จอดรถ  เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  ไว้ท าให้ประชาชนและผู้มา
ติดต่อราชการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงหน่วยงาน องค์กร 
ภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาประสานราชการได้รับการบริการที่เป็นที่พ่ึงพอใจสูงสุด  
3) การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน้าส านักงาน         เป็นเงิน 254,500 บาท 
หลักการ  

- ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็น 
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน้าส านักงาน  เป็นเงิน 254,500 บาท 
รายละเอียดบันทึกของกองช่าง  ตามประมาณการของกองช่าง     ดังแนบมาพร้อม
บันทึกนั้น 



 

 

   วัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว    มีความประสงค์จะด าเนินการ 

ก่อสร้างติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสอง
แควการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการให้บริการ
กับบุคคลากรภายในองค์กร  ประชาชนผู้ที่มาติดต่อราชการ  รวมถึงการมาใช้สถานที่
ของประชาชน เด็ก เยาวชน ในการมาเล่นกีฬาออกก าลังกายและคณะศึกษาดูงาน
และผู้ที่มาใช้บริการในเวลากลางคืน ไฟฟ้าแสงสว่างท าให้ผู้ขับข่ีมีทัศนะวิสัยในการ
มองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น  คณะผู้บริหาร ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาข้างต้น จึงได้
มอบหมายกองช่างส ารวจออกแบบ  เพ่ือก่อสร้าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว หมู่ที่ ๒ต าบลหาดสองแคว 
อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์   ตามแบบรูปพร้อมประมาณราคา ตามท่ีแนบมาใน
เอกสารกอบประกอบการประชุมนั้น  
4) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล         เป็นเงิน 152,000 บาท 
หลักการ  

- ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็น 
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล  เป็นเงิน 154,000 บาท 
รายละเอียดบันทึกของกองช่าง  ตามประมาณการของกองช่าง     ดังแนบมาพร้อม
บันทึกนั้น 
เหตุผล 
- องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  มีสนามฟุตซอลเพื่อใช้เป็นสถานที่ส าหรับ 
ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ฯ และ การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  เนื่องด้วยต่อมา
ได้มีโครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามฟุตซอลเพ่ือป้องกันแดด และฝน  ซึ่งท า
สามารถใช้ประโยชน์และท ากิจกรรมต่างๆหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ควบคุมกับ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย  เช่น การอบรม ประชุม สัมมนา จัดเวทีประชาคม  การฝึก
อาชีพ  กิจกรรมน าเสนอผลงานต่างๆ  กีฬาในร่มหลายประเภท   โดยเฉพาะการจัด
แข่งขันกีฬา ให้ส าหรับกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มเด็กได้ใช้สนามในเวลากลางคืน จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสนามฟุตซอล  เพ่ือให้แสงสว่าง
จากไฟฟ้า  และ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตของผู้ที่ใช้สนามฟุตซอลในแต่ละกิจกรรม  
และเพ่ือความปลอดภัย  และ เพื่อการดูแลทรัพย์สิน ของ อบต. 

   กองการศึกษา   
5) จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม)               เปน็เงิน 500,000 บาท 

หลักการ  
- ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์(เครื่องเล่นสนาม)  เป็นเงิน 500,000 บาท 
รายละเอียดบันทึกของกองช่าง  ตามประมาณการของกองช่าง     ดังแนบมาพร้อม
บันทึกนั้น 

เหตุผล 
- เนื่องจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว เป็นสถานที่ที่ให้การอบรม 



 

 

เลี้ยงดู  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  เพราะการพัฒนา
ในช่วงปฐมวัยเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาการซึ่งจะส่งผลกระทบในวัยต่อ ๆ ไป
ของมนุษย์  ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  ดังนั้น  การ
พัฒนาในช่วงปฐมวัยจึงต้องได้รับการเอาใจใส่ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธี  และ
มีคุณภาพ  ที่ส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมพลังสมองของเด็กในวัยเรียนช่วงอายุ  2-5 
ปี จ าเป็นจะต้องมีสื่อที่เป็นเครื่องเล่นสนามเพ่ือให้เด็กได้เล่นเพื่อเพ่ิมพลังสมองซึ่ง
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากในวัยเด็ก 
6) อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพิชัย โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า อาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก            เป็นเงิน   89,227  บาท 
หลักการ 

-ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  เพ่ืออุดหนุนให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพิชัย โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   งบประมาณ 89,227 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ
ของส่วนโยธา อบต.หาดสองแคว  
เหตุผล  
 -ตามท่ี อบต.หาดสองแคว ได้มีการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก โดยรวม
ศูนย์จาก 3 แห่ง มาจัดการเรียนการสอนแห่งเดียว โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหาด
สองแควได้ประกาศในการด าเนินการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3  แห่ง และใช้
ชื่อใหม่เป็น“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว” เป็นสถานศึกษาส าหรับการ
ส่งเสริมด้านพัฒนาการให้กับเด็กเล็กในต าบลหาดสองแคว  แต่อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กยังขาดการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าส าหรับใช้ในอาคารและอ านวย
ความสะดวกในการเรียนการสอนส าหรับครูและเด็กเล็ก   ดังนั้น  ส่วนการศึกษาฯ  จึง
ขออนุมัติขายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าให้แก่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หาดสองแควต่อไป   

นางรัตนะ เสริมมา - จากที่นายก อบต.และเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามอีก  
ประธานสภา  เชิญยกมือค่ะ 
            - มีท่านวันชัย รุ่งเรืองธรรม  อบต.หมู่ที่ 1  ยกมือเชิญสอบถามค่ะ 
นายวันชัย รุ่งธรรมธรรม  ขอบคุณท่านประธานสภาฯที่เคารพ  การโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ครั้งนี้ 
สมาชิก อบต.หมู่ 1 อยากให้พิจารณาโครงการที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น  

งานโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ปัญหาปากท้องประชาชน บ้างครับ และอีกอย่าง 
หนึ่งคือการก่อสร้างโรงจอดรถ ให้ใช้จอดรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ที่มีหลายคัน ระบุ
ช่องจอดไว้เขียนทะเบียนในแต่ละช่องให้เรียบร้อย  ส่วนการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน้า
อาคารส านักงานให้ก าหนดจุดติดตั้งให้เหมาะสม เพ่ือจะได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
ส่องสว่างได้กว้างไกลขึ้น 

นางรัตนะ เสริมมา มีท่านใดจะสอบถามอีก เชิญยกมือค่ะ 
ประธานสภา  - มีท่านธีรศักดิ์ สนแย้ม  เลขานุการสภาฯ  ยกมือเชิญสอบถามค่ะ 
นายธีรศักดิ์ สนแย้ม ทุกรายการมีความส าคัญและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสิ้น และโอนลดมาจาก
เลขานุการสภาฯ  รายจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นส่วนมาก เพราะไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง  เมื่อก่อสร้าง 

เสร็จแล้วควรมีการใช้งานการดูแลรักษาให้ดีให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ามาก
ที่สุด    



 

 

นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม่    ถ้าไม่มีขอสรุปการโอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
   จ านวน 6 รายการ  ดังนี้ 

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
กองช่าง 
1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในต าบลหาดสองแคว  

              เป็นเงิน 170,400 บาท 
2) โครงการก่อสร้างที่จอดรถ            เป็นเงิน 777,500 บาท 
3) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน้าส านักงาน         เป็นเงิน 254,500 บาท 
4) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล         เป็นเงิน 152,000 บาท 
กองการศึกษา   
5) จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนาม)               เปน็เงิน 500,000 บาท 
6) อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพิชัย โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า อาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก             เป็นเงิน   89,227  บาท 
รวมเป็นเงินที่ขอโอนตั้งเป็นรายการใหม่  ทั้งสิ้น   1,943,627      บาท 

   -  ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
         หาดสองแควพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559  

            ตามรายการดังกล่าว 
   -  ขอมติอนุมัติด้วยการยกมือ 
ที่ประชุม          มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ 6 โครงการ 
   รวมเป็นเงิน  1,943,627 .-บาท  
           - ด้วยมติยกมือ   จ านวน  13  เสียง   

 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องอ่ืนๆ 
นางรัตนะ  เสริมมา ในวาระอ่ืนๆ ท่านสมาชิก หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะแจ้งเรื่องใดขอเชิญได้ 
ประธานสภาฯ ท่านศุภรัตน์  พุ่มไสว  ไดย้กมือเรียนเชิญเสนอได้ค่ะ 
นายศุภรัตน์  พุ่มไสว ขอทบทวนเรื่องเดิมจากค าร้องขอความช่วยเหลือของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 3  
รองประธานสภาฯ และหมู่ท่ี 1   ที่รอ้งขอกรณีกลุ่มมีปัญหาภาระหนี้สินการช าระค่ากระแสไฟฟ้าที่ติด 

ค้างอยู่ รวมจ านวนแสนกว่าบาทนั้น อบต.มีแนวทางช่วยเหลือแนะน าอย่างไรบ้างครับ 
นางรัตนะ  เสริมมา มีท่านสมาชิก หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะแจ้งเรื่องใดขอเชิญได้ 
ประธานสภาฯ ท่านวันชัย  รุ่งเรืองธรรม  ได้ยกมือ  เรียนเชิญเสนอได้ค่ะ 
นายวันชัย รุ่งเรืองธรรม เห็นด้วยกับท่านศุภรัตน์  พุ่มไสว  เราต้องหาแนวหาช่วยเหลือกลุ่มสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
สมาชิก อบต.หมู่ 1 วิธีการคือคณะกรรมการทั้ง 2 สถานี ทั้งคณะกรรมการชุดเก่าและชุดใหม่ไปคุยกับ 

ไฟฟ้าพิชัย ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันค่ากระแสไฟฟ้า โดยเก็บเงินได้ก็ค่อยผ่อนใช้
หนี้สินไปในแต่ละฤดูกาล หนี้คงค่อยๆหมดไป  

นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน - รับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งได้ประชุมและ
น าเสนอนายก อบต. ทางออกให้กับกลุ่มสูบน้ าด้วยกระแสไฟฟ้าถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการชะลอ 

ขอผ่อนผันการช าระหนี้ กับทางไฟฟ้าพิชัย ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไปช่วยใน 
การติดต่อประสานงานไปแล้ว 

นางรัตนะ  เสริมมา มีท่านสมาชิก หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะแจ้งเรื่องใดขอเชิญได้ 
ประธานสภาฯ นายก  ได้ยกมือ  เรียนเชิญเสนอได้ค่ะ 



 

 

 
 
นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน    แจ้งการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งชุมชนลาวเวียง โดยใชเ้งินรางวัลบริหาร 
นายก อบต. จัดการที่ดี เพ่ือน าเสนอวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  

กิจกรรมเน้นการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน น าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว
บนพื้นฐานของความเป็นไปได้อย่างยั่งยืน โดยก าหนดการจัดงานไว้ในวันที่ 30 
สิงหาคม พ.ศ. 2559   
- จึงเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านได้น าสินค้าที่มีอยู่เข้ามาขายในงานได้ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่  ซึ่งสินค้าที่น ามาต้องเป็น
สินค้าด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม  ในงานถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนลาวเวียง..ต าบล
หาดสองแคว สถานที่จัดงานคือ  ถนนสายในจาก  ถนนสายหน้าวัดหาดสองแคว     
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ – ประตูทางเข้า อบต.หาดสองแคว   

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอปิดการประชุมสภา 
  สมัยสามัญ   ประจ าปี 2559 สมัยที่ 3   ณ บัดนี้ 
ปิดการประชุม  เวลา  ๑๒.30  น.   
 

 

(ลงชื่อ)     ธีรศักดิ์  สนแย้ม       ผู้จดบันทึกการประชุม 
       ( นายธีรศักดิ์  สนแย้ม ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
 

(ลงชื่อ)      รัตนะ  เสริมมา         
       ( นางรัตนะ  เสริมมา ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
 
 


