
 
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕๕9   

วันที่   25   สิงหาคม   ๒๕๕9   เวลา   ๐๙.๐๐  น. 
ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   อ าเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ผู้มาประชุม   จ านวน  ๑4 คน  
ผู้ไมม่าประชุม จ านวน  -    คน 
ผู้ลาประชุม จ านวน  -    คน   
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 13  คน 
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ผู้เข้าประชุม 
นางรัตนะ  เสริมมา 
นายศุภรัตน์  พุ่มไสว 
นายธีรศักดิ์  สนแย้ม 
นายจรัญ    ธีระแนว 
นายวันชัย  รุ่งเรืองธรรม 
น.ส.กาญจนา  ประมาณ 
นางวันเพ็ญ  กลมดวง 
นายมาโนช  มาทองแดง 
นางสมบัติ   นันคลัง 
นายทรงวุฒิ  น้อยทรัพย์ 
นายมานพ  โพธิ์โม้ 
นางสมพิศ  เรือนทะยา 
นางเสนอ   มีท้วม 
นางเฉลิมรัตน์  นิกรแสน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน 
นางอรุณี  นันทโชติ 
นายนเรศ  ทีระแนว 
นายกิตติกร  ตรงต่อกิจ 
น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ์ 
นางกนกพร  เฉิดพงษ์ตระกูล 
นางปริชญา  นันค า 
นางเพลินพิศ  ทิพย์วงศ์ 
น.ส.พุทธิภรณ์ บุญเกิด 
น.ส.พัชราวรรณ เม่นแต้ม 
น.ส.สมาพร  บุญมา 
นางนวลอนงค์  จุ่นคง 
นายทองสา  ปริธรรมมา 

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๗ 
 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายก อบต. 
หัวหน้าส่วนโยธา 
หัวหน้าส่วนการคลัง 
หัวหน้าส านักปลัด 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ประชาชน หมู่  5   
ประชาชน หมู่ 4 
ครู ศฝช.อุตรดิตถ์ 
ครู ศฝช.อุตรดิตถ์ 
ผอ.ศฝช.อุตรดิตถ์ 

 
รัตนะ  เสริมมา 
ศุภรัตน์  พุ่มไสว 
ธีรศักดิ์  สนแย้ม 
จรัญ  ธีระแนว 
วันชัย  รุ่งเรืองธรรม 
กาญจนา  ประมาณ 
วันเพ็ญ  กลมดวง 
มาโนช  มาทองแดง 
สมบัติ   นันคลัง 
ทรงวุฒิ  น้อยทรัพย์ 
มานพ  โพธิ์โม้ 
สมพิศ  เรือนทะยา 
เสนอ  มีท้วม 
เฉลิมรัตน์  นิกรแสน 
 
พงษ์เทพ  ชัยอ่อน 
อรุณี   นันทโชติ 
นเรศ  ทีระแนว 
กิตติกร  ตรงต่อกิจ 
ประภาพรรณ มากพันธุ ์
กนกพร เฉิดพงษ์ตระกูล 
ปริชญา  นันค า 
เพลินพิศ  ทิพย์วงศ์ 
พุทธิภรณ์ บุญเกิด 
พัชราวรรณ เม่นแต้ม 
สมาพร  บุญมา 
นางนวลอนงค์  จุ่นคง 
ทองสา  ปริธรรมมา 

 



 

 

 
นายธีรศักดิ์  สนแย้ม     ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   เชิญเข้าห้องประชุม               
เลขานุการสภา             ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

 (ฉบับที ่๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดสองแคว มีผู้เข้าประชุม จ านวน 14 ท่าน     ผมขอเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๕9 สมัยที่ 3  วันที่ 
11 สิงหาคม 2559  เรียนเชิญครับ  

นางรัตนะ  เสริมมา  สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว คณะผู้บริหาร รวมถึง 
ประธานสภาฯ เจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   สมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕9 สมัยที่ 3    
เมื่อสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หาดสองแคว  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว เรื่อง  การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9  สมัยที่ 3    
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว ได้ยื่นค าร้องขอให้นายอ าเภอตรอนขยาย
เวลาการประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2559 สมัยที่ 3  เนื่องจากการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่ 3  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2559 ก าหนด 15 วัน  ซึ่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ยื่นเสนอญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  และญัตติอ่ืน ๆ  ซึ่งเป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวคาดว่าไม่แล้วเสร็จ จึงจ าเป็นต้องขอขยายเวลา
การประชุมออกไปอีก    เพ่ือให้การบริหารเกี่ยวกับกิจการสภาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  
ตามระเบียบกฎหมาย อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2557  (และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 มาตรา 55  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 22 จึง
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  สมัยสามัญ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ในวันที่ 25   สิงหาคม  2559   จึงขอ
ประกาศมาให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
ผู้น าท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  ได้เข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา และสถานที่
ดังกล่าวฯ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  15  สิงหาคม 2559      

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ        
นางรัตนะ เสริมมา วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาฯ -ไม่มี- 
 
 
 
 



 

 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๕9  สมัยที่ 3 
11  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

นางรัตนะ เสริมมา ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา 
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายธีรศักดิ์  สนแย้ม       เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจสอบส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ           ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๕9 สมัยที่ 3   วันที ่11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9                               
นางรัตนะ  เสริมมา        มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ              หรือไม่  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติที่ประชุม   

สภาฯ  รับรองรายงานการประชุมด้วยการยกมือ 
ที่ประชุม  มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๕9 สมัยที่ 3   

วันที ่ 11  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕9   
- ด้วยมติยกมือ ๑3  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
   เรื่องเพื่อทราบ 
   3.1 รายงานสรุปการใช้เงินรางวัลบริหารจัดการที่ดี   
นางรัตนะ เสริมมา เรื่องเพ่ือทราบ ซึ่งคณะผู้บริหารขอรายงานสรุปผลการใช้เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีซึ่ง 
ประธานสภาฯ  พวกเราได้ร่วมมือร่วมใจกันส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับเงินรางวัลมานั้น ว่าได้มีการน า 

เงินไปใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการใดบ้าง เรียนเชิญนายกได้รายงานสรุปผลการใช้เงินรางวัล
บริหารจัดการที่ดีค่ะ 

นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน จากการส่งประกวดรางวัลบริหารจัดการที่ดี ซึ่ง อบต.เราได้รับเงินรางวัลมาในปี 2556 
นายก อบต.  จ านวน 6 ล้าน และปี 2557 จ านวน 4 ล้าน ได้ใช้จ่ายเงินรางวัลตามขั้นตอนของวิธี 

งบประมาณ ผ่านเวทีประชาคม ซึ่งวันนี้ก็ขอสรุปรายงานการใช้เงินรางวัลฯดังกล่าวให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแควได้รับทราบส่วนรายละเอียดนั้น ขอมอบให้ ผอ.กอง
คลังได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

นางกนกพร เฉิดพงษ์ตระกูล ขอสรุปการใช้จ่ายเงินรางวัลบริหารจัดการที่ดี ตามเอกสารที่ได้ส่งล่วงหน้าให้ท่านได้ 
ผอ.กองคลัง  พิจารณาไปแล้วนั้น  

รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินรางวัลบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี พ.ศ.2556,2557 
1) ตามหนังสือ นร0107/ว1268  ลว 10 สิงหาคม 2558 เงินรางวัลฯ 

จ านวนเงิน 4,000,000.-บาท 
2) ตามหนังสือ นร0107/ว 6256  ลว 5 พฤศจิกายน 2557 เงินรางวัลฯ 

จ านวนเงิน 6,000,000.-บาท 
 
 
 
 
 
 



 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนเงิน 
 เงินรางวัลบริหารจัดการที่ดีปี พ.ศ.2557  

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคาร 70,000 
2. โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 89,095 
3. โครงการพัฒนาหมู่บ้านจัดการตนเอง 7 หมู่ x 30,000 198,283.60 
4 โครงการเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ

บริหารจัดการท้องถิ่น กับหลักธรรมาภิบาล 
7,300 

5 ก่อสร้างโครงหลังคาสนามฟุตซอล(โคมเอนกประสงค์ให้บริการ
แก่ประชาชนในการท ากิจกรรมต่างๆ) 

1,680,435 

6 โครงการก่อสร้างโรงสีข้าวขนาดเล็กพร้อมเครื่องซิลสุญญากาศ 355,000 
7 โครงการต่อเติมโครงหลังคาโรงจอดรถ 100,000 
8 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 25,960 
9 ค่าครุภัณฑ์ส านักงานเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 321,500 

10 ค่าครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะ/เก้าอ้ีท างานส านักงาน 3 ส่วน 92,100 
11 ค่าครุภัณฑ์ส านักงานเก้าอ้ีพลาสติก 63,000 
12 ค่าครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะพับเอนกประสงค์ 37,500 
13 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องถ่ายรูปส านักปลัด 18,800 
14 โครงการถมดินรอบอาคารส านักงาน อบต. 323,000 
15 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าแบบเอนกประสงค์ 2,182,000 
16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพัฒนาหมู่บ้าน 10,000 x 57 436,026.40 

 เป็นเงิน 6,000,000 
 เงินรางวัลบริหารจัดการที่ดีปี พ.ศ.2557  

17 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านพัฒนาหมู่บ้าน  57 คุ้ม 133,973.60 
18 รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (รถตู้) 1,289,000 
19 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมต าบลหาดสองแคว 500,000 
20 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า 1,500,000 
21 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ 500,000 
22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย 134,000 
23 ติดตั้งระบบไฟฟ้าและหน้าต่างภายในอาคารเอนกประสงค์ 67,000 
24 ติดตั้งมเิตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ 10,000 
 เป็นเงิน 4,000,000 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,000,000 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(วาระ 2 ขั้นแปรญัตติ) 

นางรัตนะ เสริมมา ในวาระนี้จากการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  ได้รับหลักการแห่ง
ประธานสภาฯ  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลหาดสองแควไปแล้วในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.
2559 สมัยที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวาระแรกไปแล้วนั้น  วันนี้ก็เป็นการ
ประชุมต่อเนื่องกันคือวาระท่ี 2 และ 3  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด  

นายธีรศักดิ์  สนแย้ม -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
เลขานุการสภาฯ ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุม

สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ   
 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
-  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่าง  ข้อบัญญัติ
ต าบล เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในวันที่ 
11 สิงหาคม 2558  
- การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในวาระ 2 ของคณะกรรมการ 
แปรญัตติ ก่อนจะลงมติในวาระ 3 ตามความในข้อระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
2547 ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาหมวดที่ 3 ญัตติข้อ 50 และข้อ 51 ความว่า  
- ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมในตอนไหนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของการรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น
การด่วน  ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น   
- ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ี 2 ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ 
ข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค า
แปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
 
 



 

 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญท่ี 
ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติ
ส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อ
นั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่น
อาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง ตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ระงับไว้นั้น 
ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุมเว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

ในการประชุมต่อในวาระท่ีสอง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อ 
ที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 
- ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานชี้แจง 

นายศุภรัตน์ พุ่มไสว ตามระเบียบฯ ข้อ 50 ข้าพเจ้าขอรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานคณะกรรมการฯ ตามเอกสารบันทึกรายการงานประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในเอกสาร (เอกสาร 

ประกอบการประชุมหน้าที่  เข้าซ่ึงทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   
ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้  

1. ในวันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30น.-16.30 น. 
    2. ในวันที่ 16  สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30น.-16.30 น. 

3. ในวันที่ 17  สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30น.-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  เพ่ือให้คณะกรรมการแปรญัตติจะได้
ด าเนินการพิจารณาในวันที่ 18  สิงหาคม 2558   

   ร่วมประชุมที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น  
โดยพิจารณาไปพร้อมกันทีละหน้า สรุปว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกท่านใดเสนอค าแปรญัตติ
เป็นรายข้อ  เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามวัน เวลา และสถานที่ก าหนด และ
ในที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีผู้ใดแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ที่สภาฯ  ได้มี
มติรับหลักการในวาระที่ 1 เดิม ตามที่ประธานสภาฯจัดส่งร่างมาให้ทุกประการ  รวมทั้งไม่มี
คณะกรรมการท่านใดสงวนความเห็นหรือสงวนค าแปรญัตติ  

ที่ประชุม  รับทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา        - มีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมก็เชิญได้   
ประธานสภาฯ ในวาระท่ี 2 เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอค าแปรญัตติ ซึ่งถือว่าเห็นควรตามร่างเดิมใน

วาระท่ี 1 จึงขอมติที่ประชุมในวาระท่ี 2 ว่าเห็นควรตามร่างเดิมหรือไม่ โดยการยกมือ 
ที่ประชุม  มีมตยิกมือเห็นชอบตามร่างเดิม จ านวน 13 เสียง 

3.3 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560   (วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ) 
นางรัตนะ  เสริมมา ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติขั้นแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติเป็นประธานสภาฯ
   อันเสร็จสิ้น  ต่อไป เป็นวาระที่ 3  คือ ขั้นลงมติ  เชิญเลขาชี้แจงระเบียบที่ 

เกี่ยวข้อง 
 



 

 

นายธีรศักดิ์  สนแย้ม       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ            ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม 

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  
นางรัตนะ  เสริมมา        -  ในการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ใดจะอภิปรายใดๆ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย   
ประธานสภาฯ  ต่อไปให้ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560   หรือไม่   
- ถ้าเห็นชอบขอมติที่ประชุมสภาด้วยการยกมือ  

มติที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบโดยการยกมือ   จ านวน 13  เสียง   
นางรัตนะ  เสริมมา ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2560  จ านวน 13 เสียง จะได้น าเสนอต่อนายอ าเภอตรอน 
เพ่ือพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป 

   ๓.4 ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
นางรัตนะ เสริมมา เรื่อง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
ประธานสภาฯ  ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแควได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย 
นายธีรศักดิ์ สนแย้ม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๒7 การโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
ตามที่ฝ่ายบริหารได้ส่งญัตติเข้ามาฝ่ายเลขาจึงได้จัดเข้าระเบียบวาระการประชุม ในสมัย
สามัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สมัยที่ 3 ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิก
ไปล่วงหน้าแล้วนั้น   

นางรัตนะ เสริมมา ขอเรียนเชิญท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ  
นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน จากที่ได้ส่งญัตติให้ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาน าเข้าที่ประชุมสภา 
นายก อบต. ได้พิจารณานั้น  1) เนื่องจากส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว มีความ

จ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วน  เนื่องจากฤดูนี้เป็นฤดู
ฝนประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเส้นทางสัญจรไป -มา และเส้นทางขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ าท่วมขังหลายสายทาง ซึ่งได้รับการร้องขอความ
ช่วยเหลือจากทั้งในเวทีประชาชน  ทางโทรศัพท์ หรือการบอกผ่านทางผู้น าชุมชนในการ
ประชุมประจ าเดือน แต่ที่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทันถ่วงทีเพราะปัญหาด้านงบประมาณที่
ต้องใช้ถ้าท าถนนใหม่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากถ้าลาดยางกิโลละเป็นล้านๆ ที่ อบต.เรา
สามารถช่วยได้ก็ประมาณหลักแสนซึ่งก็ท าได้ไม่มาก ต้องอดทนให้ประชาชนได้บ่นตลอดมา
ที่จะแก้ปัญหาได้ช่วงนี้คือการโอนเงินรายได้ที่เข้ามาไม่มากหนักแก้ปัญหาคืนซ่อมแซมบาง
จุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนัก ไปเพลาก่อน เท่านั้น
เพราะ อบต.เรามีเงินน้อย ส่วนรายละเอียดนั้นได้มอบหมายให้กองช่างได้ส ารวจและ
ประมาณการไปแล้ว  2) ในส่วนของกองการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายการใน
รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติเดิมไม่ชัดเจน จะก าหนดคุณลักษณะพร้อมก าหนด
จ านวนเงิน ให้สมบูรณ์แต่วงเงินงบประมาณไม่ได้แก้ไข  



 

 

 - ส่วนรายละเอียดให้ผู้อ านวยการกองช่าง,เจ้าหน้าที่ งบประมาณได้อธิบายชี้แจงเพ่ิมเติม   
น.ส.ประภาพรรณ  ตามบันทึกข้อความส่วนโยธา อต.74203/170  ลงวันที่  17  สิงหาคม 2559  
มากพันธุ์ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ซึ่งได้ส่งให้ท่าน 
ผอ.กองช่าง ได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น  โดยขอสรุปการโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเนื่องจาก กอง

ช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจเส้นทางภายใน  ต าบล     
หาดสองแคว ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้รับความสะดวก และ เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
บ่อยครั้ง และพบว่าสภาพผิวถนนช ารุดเสียหายเป็นหลุม เป็นบ่อ เป็นส่วนมาก สาเหตุ
ดังกล่าวเกิดจากสภาพการใช้งานมานานประกอบกับมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งสัญจรอยู่เป็น
ประจ า  จึงมีความจ าเป็นที่จะขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
1. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือปรับปรุง
ที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพ่ือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง สิ่งก่อสร้าง ซึ่งท าให้ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน การบูรณะปรับปรุงถนนในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดสองแคว ตามแบบแปลนที่ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)   
แผนพัฒนาสามปี (255๙-256๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1  แนวทางที่ 2  หน้าที่ 37 ล าดับที่ 32  
เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ไม่เพียงพอ จึงขอโอนเพ่ิมจ านวนทั้งสิ้น 250,00๐ บาท  
ซึ่งขอโอนลดจาก 1)ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00241) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางท่ี 1 หน้า 71 ล าดับที่ 11 จ านวน 150,000.- 
บาท  ซึ่งเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้  2)ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 2 หน้า 37 ล าดับที่ 32  
จ านวน  100,000.- บาท  รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  250,000.- บาท  ซึ่งยังไม่ได้
ใช้จ่ายสามารถโอนลดได้   
2) เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  จ านวน  50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ   ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพิชัย  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 2  หน้า 
31 ล าดับที่ 6  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้   จึงขอโอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
50,000  บาท  ซึ่งขอโอนลดจาก  1)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อปท.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)  แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 
6 แนวทางที่ 1 หน้า 69 ล าดับที่ 4 จ านวน 30,000.- บาท ซึ่งยังไม่ได้ใช้จ่ายสามารถ
โอนลดได้  2)ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้า 69 ล าดับที่ 4 
จ านวน  20,000 บาท  ซึ่งยังไม่ได้ใช้จ่ายสามารถโอนลดได้  รวมทั้งสิ้น  50,000 บาท 
 



 

 

นางปริชญา นันค า ขออธิบายรายละเอียดตามข้อตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  ได้จัดท า 
หัวหน้าส านักปลัด ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งได้ประกาศใช้ วันที่  ๔  

กันยายน  ๒๕๕๘   ไปแล้วนั้น เนื่องจาก กองการศึกษา อบต.หาดสองแคว  มีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงและโอนงบประมาณ  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหาดสองแคว จ านวน 60 คน 

 โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง   
  ข้อความเดิม ตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ไม่ชัดเจน คือ 

  1. ครุภัณฑ์ส านักงาน (ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  จ านวน  80,000 บาท  เพ่ือจัดซื้อ 
  ครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหาดสองแคว เช่น โต๊ะ ชุดรับแขก 
  เก้าอ้ี ตู้ ตู้ล๊อกเกอร์ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ และอ่ืน ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
  การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) แผนพัฒนาสามปี  
  (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางท่ี 1 หน้า 71 ล าดับที่ 12 
   ข้อความใหม่   
  1. ครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 80,000 บาท  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับอาคาร
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหาดสองแคว  ดังนี้ 
  -  จัดซื้อโต๊ะเหล็ก  จ านวน  3  ตัว  ราคาตัวละ 5,500 บาท  เป็นเงิน  16,500  บาท  
  ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 150 ซม. X ยาว 75 ซม.X สูง 75 ซม. จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
  - ชุดรับแขก  1 ชุด   ราคา  15,000 บาท เป็นชุดรับแขกหุ้มนวม ประกอบด้วยโต๊ะกลาง 
  1 ตัว เก้าอ้ี ยาว  1 ตัว  โต๊ะเล็ก 4 ตัว  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
  - จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม  3 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท  เป็นเงิน  7,500 บาท  เป็นเก้าอ้ี 
  ท างานเบาะนวมพนักพิงต่ า  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
  -  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน  จ านวน 2 ตู้ จ านวน 5,500.- บาท  เป็นเงิน  
  11,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
  - จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด   ราคา 5,000 บาท  เป็นโต๊ะหมู่บูชา แบบหมู่ 7  ท า
  ด้วยไม้เนื้ออ่อน  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  -  จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นจ านวน 1 เครื่องราคา 10,000  บาทเป็นเครื่องดูดฝุ่นขนาด15 ลิตร 
  สามารถดูดฝุ่น หรือสามารถดูฝุ่นน้ า พร้อมอุปกรณ์ จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
  ส านักงบประมาณ   
  -  จัดซื้อเครื่องขัดพ้ืน  จ านวน  1 เครื่อง   เป็นเงิน  15,000 บาท  เป็นเครื่องดูดฝุ่น 
  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว  ใช้ไฟฟ้า ราคาพร้อมอุปกรณ์   
   จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  
  แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางท่ี 1 หน้า 71 ล าดับที่ 12 

   ข้อความเดิม 
1. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหาดสองแคว)จ านวน 60,000 บาท      
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ต่าง ๆ ของส่วนการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหาดสอง
แคว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อน แก้ว ฯลฯ และอ่ืน ๆ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา(00211) แผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้า 
71 ล าดับที่ 12  



 

 

   ข้อความใหม่ 
    1. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  จ านวน  60,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 
   บ้านงานครัว ดังนี้ 
   - จัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน น้ าเย็น  จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  8,000 บาท  เป็นเครื่องท า
   น้ าร้อน น้ าเย็นแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์  น้ าหนักสุทธิไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม  จัดซื้อตาม
   ราคาท้องตลาด   
   - จัดซื้อตู้เย็น จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  15,000 บาท  เป็นตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต  
   เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดซื้อ
   ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ   
   - จัดซื้อตู้เก็บกับข้าวในครัว จ านวน  1  หลัง  ราคม 10,000 บาท  เป็นตู้กับข้าวท าจาก
   อลูมิเนียม ขนาด 3.5 ฟุต   จัดซื้อตามราคาท้องตลาด   
   - จัดซื้อตู้เก็บของเอนกประสงค์ 3 หลัง ราคาหลังละ 5,000 บาท เป็นเงิน  15,000 บาท   
   เป็นตู้เอนกประสงค์ขนาดไม่น้อยกว่า  กว้าง 50 ยาว  100  สูง  80  ซม.  จัดซื้อตาม 
   ราคาท้องตลาด   
   - จัดซื้อเครื่องซักผ้า จ านวน 1 เครื่อง ๆ ล่ะ 12,000  บาท  เป็นเครื่องซักผ้าขนาด  9 
   กิโล เป็นเครื่องซักผ้าอัตโนมัติฝาบน   จัดซื้อตามราคาท้องตลาด   
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับการศึกษา(00211) แผนพัฒนาสามปี(2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 
   1 หน้า 71 ล าดับที่ 12 

  ขอโอนเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่  
   1. ครุภัณฑ์การศึกษา  จ านวน  20,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 

   โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท   1 ชุด ประกอบด้วย  โต๊ะกลาง 
   1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม.X ยาว 100ซม.X สูง  50 ซม.  พร้อมเก้าอ้ี  6 ตัว 
   จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
   งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00210)  แผนพัฒนาสามปี (255๙-256๑) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6แนวทางท่ี ๑  หน้าที่ ๗1 ล าดับที่ ๑๒  เนื่องจากไม่ไดต้ั้งงบประมาณ 
   รายจ่ายไว้จึงขอโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 20,00๐ บาท  ซึ่งขอโอนลดจาก   
   1) ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจ่าย
   จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ 
   การศึกษา(00210)  แผนพัฒนาสามปี (255๙-256๑)  ยุทธศาสตร์ที่ 6  แนวทางที่ ๑  
   หน้าที่ ๗1 ล าดับที่ ๑๒ จ านวน  20,000  บาท  ซึ่งเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ 
นางรัตนะ เสริมมา จากที่นายก อบต.และเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ท่านเลขาสภาฯ ยกมือก่อนเรียนเชิญค่ะ 
นายธีระศักดิ์ สนแย้ม ในการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในหมวดครุภัณฑ์ควรมีรายละเอียด
เลขานุการสภาฯ  คุณลักษณะ จ านวนรายการที่จะซื้อและซื้อต่อสิ้นราคาเท่าไรให้ครบถ้วนจะได้ไม่ต้องมา 
   เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง และจะได้จัดซื้อได้ง่ายถูกต้องตามวิธีงบประมาณ  
นางรัตนะ เสริมมา จากที่นายก อบต.และเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  -  ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

หาดสองแควพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559  
 



 

 

1. โอนเพิ่มเติมค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โอนเพิ่ม 250,000.-บาท 
2. อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพิชัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า     

จ านวน  50,000 บาท  
   3. โอนตั้งรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 20,000.-บาท 
   4. แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในส่วนกองการศึกษาให้ชัดเจนขึ้นดังที่เจ้าหน้าที่ได้กล่าวมา 
   จ านวน  2 รายการ 
   -  ขอมติอนุมัติด้วยการยกมือ 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
   -ด้วยมติอนุมัติ  จ านวน  13  เสียง 

                               ๓.5 ญัตติ พิจารณาขออนุมัติกันเงินรายจ่ายค้างจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
นางรัตนะ  เสริมมา เรียนเชิญ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว ชี้แจงข้อกฎหมาย 
ประธานสภาฯ    
นายธีรศักดิ์ สนแย้ม ข้อกฎหมาย 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
เลขานุการสภาฯ การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ.2548  หมวดที่ 5 การกันเงิน ข้อ 59  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมปัจจุบัน (ฉบับ
ที่ 9 ) พ.ศ.2553   
-  ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ส่งญัตติขอกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2559   ด้วยข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ซึ่งในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 แล้วแต่ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ 2559  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  ต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
หมวดที่ 5 การกันเงิน ข้อ 59  วรรคหนึ่ง ความว่า “ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา
หนึ่งปี” ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว จึงขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือขอกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 30  กันยายน 2559  ซึ่งไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน  
จึงขอมติสภาแห่งนี้พิจารณาอนุมัติกันเงินรายจ่ายค้างจ่าย 

นางรัตนะ  เสริมมา เชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม   
ประธานสภาฯ  
นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน ตามท่ีได้ส่งญัตติเพือ่ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  กันเงินงบประมาณ 
นายก อบต. รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2559  ซึ่งเป็นโครงการที่สภาฯ ได้ให้การอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

ประจ าปี 2559  และเงินรางวัลธรรมาภิบาล ประจ าปี 2557  ซึ่งไม่สามารถด าเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันได้ทัน  จึงขอมติสภาแห่งนี้พิจารณาอนุมัติกันเงินรายจ่ายค้างจ่ายได้ทัน  ก่อน



 

 

สิ้นปีงบประมาณ ในเดือน กันยายน  จึงขอมติสภาแห่งนี้พิจารณาอนุมัติกันเงินรายจ่ายค้าง
จ่ายตามเอกสารที่ส่งให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาล่วงหน้านั้น  (เอกสารหน้าที่ 42-116)   

 ตั้งเงินงบประมาณไว้   4,201,000.- บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)เพ่ือจ่ายเป็น 
1) โครงการก่อสร้างที่จอดรถ     เป็นเงิน 777,500 บาท 
2) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน้าส านักงาน       เป็นเงิน 254,500 บาท 
3) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล         เป็นเงิน 152,000 บาท 
4) โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ   เป็นเงิน 500,000 บาท 
5) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เครื่องเล่นสนาม) เป็นเงิน 500,000 บาท 
6) โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า                เป็นเงิน 1,500,000บาท 
7) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและหน้าต่าง   เป็นเงิน 67,000  บาท 

ภายในอาคารเอนกประสงค์  
8)   ค่าบ ารุงรกัษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
      (ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางในต าบลหาดสองแคว)  เป็นเงิน  450,000 บาท 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   4,201,000.- บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
นางรัตนะ  เสริมมา ตามท่ีท่านนายก อบต.หาดสองแคว ได้ชี้แจงการกันเงินรายจ่ายค้างจ่าย  
ประธานสภาฯ  ปีงบประมาณ 2559  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญค่ะ 
   - เชิญเลขานุการฯ  ที่ได้ยกมือ เชิญค่ะ 
นายธีระศักดิ์ สนแย้ม เห็นด้วยกับคณะผู้บริหารที่เสนอกันเงินเพราะว่าได้ผ่านวิธีงบประมาณตามขั้นตอนมา 
เลขานุการฯ อย่างถูกต้องแล้ว  ก็อยากให้ทุกโครงการนี้ส าเร็จ เพ่ือช่วยปัญหาความเดือนร้อนของพ่ีน้อง 
 เกิดประโยชน์กับชุมชนต าบลหาดสองแคว  
นางรัตนะ เสริมมา - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภาฯ  ในการอนุมัติกันเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

1)  โครงการก่อสร้างที่จอดรถ     เป็นเงิน 777,500 บาท 
2)  โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างหน้าส านักงาน       เป็นเงิน 254,500 บาท 
3)  โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล         เป็นเงิน 152,000 บาท 
4)  โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ   เป็นเงิน 500,000 บาท 
5)  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เครื่องเล่นสนาม) เป็นเงิน 500,000 บาท 
6)  โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ า                เป็นเงิน 1,500,000บาท 
7)  โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและหน้าต่าง   เป็นเงิน 67,000  บาท 

ภายในอาคารเอนกประสงค์  
8)   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
      (ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางในต าบลหาดสองแคว)  เป็นเงิน  450,000 บาท 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   4,201,000.- บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
   - ขอมติอนุมัติกันเงิน ด้วยการยกมือ 
ที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวม 8 โครงการ 
   จ านวนเงิน 4,201,000.- บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
   - ด้วยมติยกมืออนุมัติ จ านวน  13  เสียง 
 
 



 

 

๓.6  ญัตติ ขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นคณะกรรมแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

นางรัตนะ เสริมมา ขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเป็นคณะกรรมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
ประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
   - เชิญนายก ได้ชี้แจงรายละเอียด 
นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน ตามเอกสารประกอบการประชุมที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาล่วงหน้าไปแล้วนั้น  
นายก อบต.  ใน(เอกสารหน้าที่ 117-119) เป็นคู่มือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการในการตั้ง
คณะกรรมการในการจัดท าแผนดังกล่าวต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบร่วมด้วย
ส่วนรายละเอียดมอบให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง 

น.ส.ณัทปภา จันทร์หอม ตามคู่มือในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนด
นักพัฒนาชุมชน  ขั้นตอนในการจัดท าแผนและการใช้จ่ายเงินไว้ รวมทั้งกระบวนการจัดท าแผนมีล าดับ 

ขั้นตอน โดยกองการศึกษาต้องเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ อปท.  
ให้คณะกรรมการศึกษาของ อปท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการใน
(6) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ  จ านวน 3 ท่าน จึงขอให้สภาฯแห่งนี้ได้
พิจารณาซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา  ดังนี้ 
1. อาจารย์ไพรัตน์  สุขโรจน์ อาจารย์โรงเรียนตรอนตรีสินธิ์ 
2. อาจารย์กาญจนา  บุญมาติด อาจารย์โรงเรียนบ้านเด่นส าโรง 
3. นางสิริกานต์  วิทนาลัย ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ 

นางรัตนะ  เสริมมา จากที่ท่านนายก และเจ้าหน้าที่ได้กล่าวมา และเสนอผู้ทรงวุฒิให้สภาฯได้ให้ความเห็นชอบ 
ประธานสภาฯ  ท่านใดมีความเห็นอย่างไรบ้าง  
นายวันชัย รุ่งเรืองธรรม ขอเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่ความรู้ความสามารถอีกท่านหนึ่งคือ อาจารย์พรรินทร์ แดงกองโค 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 ให้สมาชิกสภาได้พิจารณาอีกท่านหนึ่ง 
น.ส.ณัทปภา จันทร์หอม ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาฯ ได้เข้าไปประสานกับท่านอาจารย์พรรินทร์ แล้วแต่ท่านไม่
นักพัฒนาชุมชน  สะดวกและมีปัญหาสุขภาพ  เกรงว่าจะท างานให้ได้ไม่เต็มทีค่ะ 
นางรัตนะ  เสริมมา มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้างค่ะถ้าไม่มีเสนอผู้ทรงวุฒิให้สภาฯ ได้ให้ความ 
ประธานสภาฯ  เห็นชอบคณะกรรมการศึกษาของ อปท. จ านวน 3 ท่านดังกล่าว 

- ขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือ 
ที่ประชุม  -  มีมติยกมือเห็นชอบ จ านวน  13 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ  
นางรัตนะ  เสริมมา       ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ    
ประธานสภาฯ 1.ขอความอนุเคราะห์ด าเนินการเรื่องที่ดิน ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ

ชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ ์ที่ได้ขอเข้าเรื่องอ่ืนๆมาเรียนเชิญค่ะ 
นายทองสา  ปริธรรมมา  ตามหนังสือที่ อต 0020.1/10081 ลว 9 สิงหาคม 2559  ที่ได้ขอความอนุเคราะห์ 
ผอ.ศฝช.อต ให้ อบต.หาดสองแคว ด าเนินการส่งเอกสารเพ่ิมเติม กรณี ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ขอขึ้นทะเบียนที่ดิน
สาธารณประโยชน์ แปลง หนองตะเข้ ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน ตามหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวง เลขท่ี อต 7482 บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ฝึก
และพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งด าเนินการมาเป็น10ปี แต่
หลักฐานไม่ครบดังกล่าวจึงขอให้ อบต.หาดสองแคว ได้ให้ความอนุเคราะห์ 



 

 

1. จัดประชุมขอความเห็นจากที่ประชุมสภา อบต. ว่าเห็นควรให้มีการขึ้นทะเบียนที่ดิน
หรือไม่ อย่างไร 

2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในท้องถิ่น เพ่ือขอความเห็นว่าหากจะน าที่ดิน
ทะเบียนที่ดิน จะขัดข้องและเดือนร้อนหรือไม่ อย่างไร   

3. จัดท าแผนผังการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ โดยยึดเนื้อที่ และรูปแผนที่
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเป็นกรอบให้การจัดวางแผนผัง  

นางรัตนะ เสริมมา เชิญท่านนายกได้ชี้แจงค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน ตามหนังสือท่ีได้ส าเนาส่งเข้าเป็นเอกสารประกอบการประชุมสภาฯที่ได้ส่งให้สมาชิก 
นายก อบต. ล่วงหน้าไปนั้น ตามที่ท่าน ผอ.ศฝช.อต.ได้กล่าวมาคืนการขึ้นทะเบียนขอใช้ที่ดินสาธารณะ 

ของพ้ืนที่ หนองตะเข้นั้น  เดินเรื่องมานานมาแล้วอาจเกิดปัญหาการส่งเอกสารต่างๆ การ
ประสานราชการล่าช้า อบต.จะส าเนาเอกสารข้อมูลที่ได้ด าเนินการโดยผ่านสภาฯ อบต.  
หาดสองแคว ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2547 วันที่ 18 พฤษภาคม 
2547  ซึ่งสภาฯ อบต.ได้มีมติเห็นชอบไปแล้ว และการลงเวทีประชาคม ทั้ง 7 หมู่บ้านไป
ครบแล้ว แล้วจะส าเนาเอกสารส่งให้ทาง ศฝช.อต.ได้ด าเนินการต่อไปครับ 

นายรัตนะ เสริมมา มีท่านใดจะแจ้งเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่ม ี  ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปี 2558 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ณ บัดนี้ 
ปิดการประชุม  เวลา  ๑๒.30  น.   
 

(ลงชื่อ)     ธีรศักดิ์  สนแย้ม       ผู้จดบันทึกการประชุม 
                 ( นายธีรศักดิ์  สนแย้ม ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
 
(ลงชื่อ)    นางรัตนะ   เสริมมา    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       ( นางรัตนะ   เสริมมา ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

 


