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บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี ๑ ประจาํป 25๖๐ 

วันท่ี  ๗สิงหาคม  25๖๐เวลา  09.00น.  
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

ผูมาประชุม   จํานวน  ๑๔ คน  
ผูไมมาประชุม จํานวน  -    คน 
ผูลาประชุม จํานวน   -  คน  
ผูเขารวมประชุม จํานวน 10 คน 

 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
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ผูเขาประชุม 
นางรัตนะ เสริมมา 
นายธนิณพิสิษฐ พุมไสว 
นายธีรศักดิ์  สนแยม 
นายจรัญธีระแนว 
นายวันชัย  รุงเรืองธรรม 
นางสาวกาญจนา  ประมาณ 
นางวันเพ็ญ  กลมดวง 
นายมาโนช  มาทองแดง 
นางสมบัติ  นนคลัง 
นายทรงวุฒิ  นอยทรัพย 
นายมานพ  โพธิ์โม 
นางสมพิศ  เรือนทะยา 
นางเสนอ   มีทวม 
นางเฉลิมรัตน  นิการแสน 
ผูเขารวมประชุม 
นายพงษเทพ  ชัยออน 
นายนเรศ  ทีระแนว 
นางอรุณีนันทโชติ 
นายภูวภณ ตรงตอกิจ 
นายอภิเดช   อินตะวิชัย 
น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ 
นางกนกพร เฉิดพงษตระกูล 
นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ 
น.ส.ณัทปภา จันทรหอม 

 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๑ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 1 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๓ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๓ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๔ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๔ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๕ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๕ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๖ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๖ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๗ 
 
นายก อบต.หาดสองแคว 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายก อบต. 
ปลัด อบต. 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
นกัวิเคราะหฯ 
พัฒนาชุมชน 
 

 
รัตนะ เสริมมา 
ธนิณพิสิษฐ พุมไสว 
ธีรศักดิ์  สนแยม 
จรัญธีระแนว 
วันชัย  รุงเรืองธรรม 
กาญจนา  ประมาณ 
วันเพ็ญ  กลมดวง 
มาโนช  มาทองแดง 
สมบัติ   นนคลัง 
ทรงวุฒิ  นอยทรัพย 
มานพ  โพธิ์โม 
สมพิศ  เรือนทะยา 
เสนอ  มีทวม 
เฉลิมรัตน นิกรแสน 
 
พงษเทพ  ชยัออน 
นเรศ  ทีระแนว 
อรุณีนันทโชติ 
ภูวภณ   ตรงตอกิจ 
อภิเดช   อินตะวิชัย 
ประภาพรรณ มากพันธุ 
กนกพร เฉิดพงษตระกูล 
เพลินพิศ  ทิพยวงศ 
ณัทปภา จันทรหอม 

 
 



2 
 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00น. 
 
นายธีรศักดิ์  สนแยม ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล วามาครบองคประชุม  
เลขานุการฯ  เม่ือท่ีประชุมพรอมเรียนเชิญ นางรัตนะ เสริมมา ประธานสภา อบต.หาดสองแคว 

จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย และ เปดประชุม และดําเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  

นางรัตนะ  เสริมมา       วันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ซ่ึงไดแจงเปนหนังสือ 
ประธานสภาฯ ลวงหนา 3 วันแลว มีความยินดีท่ีสมาชิกมาครบทุกทาน  เม่ือท่ีประชุมพรอมขอเปดประชุม

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3ครั้งท่ี ๑ประจําป 25๖๐ 
 ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

เรื่อง  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3  ประจําป พ.ศ.๒๕60 

 ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว มีมติกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัย ท่ี  
3 ประจําป พ.ศ. ๒๕60 เริ่มตั้งแตวันท่ี๑-15สิงหาคม ๒๕60  มีกําหนด  ๑๕  วัน  ในครั้ง
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป 
๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี   5  กุมภาพันธ พ.ศ. 25๖๐ นั้น  
เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการของสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เปนไป
ดวยความเรียบรอยถูกตองตามกฎหมาย 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๕๗ หมวด ๒  การประชุม ขอ ๒๐,๒๒ จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป พ.ศ. ๒๕60  ในวันท่ี  7 สงิหาคม  ๒๕60 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ตั้งแตเวลา  ๐๙.3๐ น. เปนตน
ไป   
จงึขอประกาศมาใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  คณะผูบริหาร
ทองถ่ิน  ผูนําทองถ่ิน  และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  ไดเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และ
สถานท่ีดังกลาวฯ 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  
ประกาศ  ณ   วันที่  1 เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.๒๕60 
(นางรัตนะ  เสริมมา) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

 
   
   
ระเบียบวาระท่ี1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา -ไมมี 
ประธานสภาฯ  
  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  
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สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ประจําป 25๖๐วันท่ี  15พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๐ 
นางรัตนะ  เสริมมา เชิญเลขานุการสภาฯ รายงานการประชุมสมัยท่ีผานมา 
ประธานสภาฯ   
นายธีรศักดิ์  สนแยม เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา  
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ประจําป 25๖๐วันท่ี  15พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๐ใหสมาชิกฯ 

พิจารณาตามไปดวย  
นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม  
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ประจําป 25๖๐วันท่ี  15พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๐ หรอืไม 
   เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม   

-  จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯรับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ 
มติท่ีประชุมสภาฯ มีมติยกมือ 1 3 เสียง 
นางรัตนะ  เสริมมา ถือวาท่ีประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภา  
ประธานสภาฯ  ประชุมสมัยสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ประจําป 25๖๐ 

วันท่ี  15พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๐ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ  

3.3 ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงโครงการใชจายจากเงินอุดหนุนรางวัลสําหรับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี  ประจําป 2557 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา -จากบันทึกกองชาง  ไดรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการกอสรางสระวายน้ําศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก  ในการขออนุมัติรายจายคางจายเงินอุดหนุนรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําป 2557   
จากโครงการกอสรางสระวายน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน  1,500,000.- บาท 
เปน 
๑. โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัดแนนภายในตําบลหาดสองแคว   ดังนี้ 
สายท่ี 1   สายทางลําชํา – หนองขาว  หมูท่ี 7  บานบึงพาด ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร  
ยะยะทางวาว  2,400  กิโลเมตร    เปนเงิน  1,089,000.- บาท 
๒.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางลําชํา – ชําหนึ่ง  ผิวราจรกวาง 4.00 
เมตร  ยะยะทางยาว  ๑85  เมตร เปนเงิน      ๔๑1,000.-บาท 
รวมเปนเงินงบประมาณท้ังส้ิน   1,500,000.-  บาท 

  เชิญนายกชี้แจงรายละเอียด  
นายพงษเทพ ชัยออน 
นายก อบต. ตามบันทึกขอความเรื่อง  ขออนุมัติรายจายคางจายเงินอุดหนุนรางวัลสําหรับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี  ลงวันท่ี  30   กันยายน  2558 กันเงิน
รายจายคางจายเงินรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ประจํา ป 2557  เปนเงิน  
4,000,000.-บาท  และบันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควสมัย
สามัญ  ประจําป  2559  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  วันท่ี  25  สิงหาคม    นั้น 
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องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควได ขออนุมัติกันเงินรายจายคางจายเงินอุดหนุน
รางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และการใชเงินจาก
ขอบัญญัติตําบลหาดสองแคว ดังนี้ 
1. โครงการกอสรางท่ีจอดรถ  เปนเงิน  777500.-บาท 
2. โครงการซอมแซมถนนลาดยางในตําบลหาดสองแคว  เปนเงิน  450,000.-บาท 
3. โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ  เปนเงิน  150,000.- บาท 
4. โครงการติดตั้งระบบไฟฟาและหนาตางภายในอาคารเอนกประสงค เปนเงิน  

67,000.-บาท 
5. โครงการกอสรางสระวายน้ํา  เปนเงิน 1,5000,000.-บาท 
อนึ่ง  เนื่องจากเงินรางวัลธรรมภิบาลฯ เปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.จึงไมตองนํามาตั้งใน
งบประมาณรายจายประจําป  และให อปท.นําเงินรางวัลท่ีไดรับไปใชจายตามอํานาจหนาท่ี
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  
โครงการตามเรื่องเดิม ขอท่ี 1 – 4 ไดมีการดําเนินการจัดซ้ือ  จัดจางตามระเบียบพัสดุ ฯ 
แลวยังคงเหลือโครงการกอสรางสระวายน้ําศูนยเด็กเล็ก ซ่ึงเปนนโยบายของคณะผูบริหารท่ี
ไดเล็งเห็นความสําคัญเก่ียวกับความปลอดภัยของเด็กเล็กท่ีตองการใหมีการเรียนรูทักษะ
การวายน้ําฯซ่ึงโครงการดังกลาวไดมีการพิจารณาผานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสองแคว  สมัยสามัญ  ประจําป  2559  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  วันท่ี  25  
สงิหาคม  2559   
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติม  หลักเกณฑดาน
สุขลักษณะ  ในการควบคุมประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
เปนกิจการท่ีถูกควบคุมในลักษณะท่ีเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามมาตรา 31 
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ฯ ซ่ึงมีองคประกอบและหลักเกณฑดาน
สุขลักษณะ ดังนี้ 
1. สถานท่ี 
2. สระวายน้ําและอาคารประกอบ 
3. ขอปฏิบัติสําหรับผูประกอบกิจการ 
4. การจัดการเก่ียวกับสารเคมี 
5. การจัดการสิ่งปฏิกูลน้ําเสีย  และมูลฝอย 
6. การสุขาภิบาลอาคารและน้ําดื่ม 
7. การปองกันควบคุมสัตวและแมลงนําโรค 
8. การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 
9. เหตุรําคาญ 
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดศึกษาหลักเกณฑแนวทางทางปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ และคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550  
เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียว   
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดพิจารณาทบทวนดูจากปจจัยหลายๆอยางแลว  
หากดําเนินการโครงการกอสรางสระวายน้ําศูนยเด็กเล็กในชวงเวลานี้  เกรงวาจะดําเนินการ
ไดตามหลักเกณฑเรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ําไดไมครบถวนอันอาจจะ
สงผลกระทบตอเด็กเล็กและผูใชบริการในดานลบไดดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามคําแนะนําของ
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คณะกรรมการสาธารณสุข และหลักเกณฑท่ีกําหนดไว  องคการบริหารสวนตําบลหาดสอง
แคว   จึงตองขอขยายเวลาเพ่ือเตรียมความพรอมในการกอสรางโครงการสระวายน้ําฯศูยน
เด็กเล็กออกไป    พรอมนี้ประกอบกับเปนชวงฤดูฝนประชาชนตําบลหาดสองแควไดรับ
ความเดือดรอนในการในถนนสายตาง ๆ  เพ่ือการสัญจรในการชีวิตประจําวันและใชในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและขนสงผลผลิตทางการเกษตร  และโครงการท่ีจําเปนเรงดวน
เพ่ือพิจารณาแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในตําบลหาดสองแคว ท่ี
ไดรับผลกระทบในหวงระยะเวลานี้ 

กองชางองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดสํารวจออกแบบพรอมประมาณราคา
โครงการ  โครงการดังตอไปนี้ 

ขอเสนอแนะเพ่ือพิจารณา 

๑.กอสรางกอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน  จํานวน ๑  สายทาง   ดังตอไปนี้ 
สายทาง  ลําชํา – หนองขาว  หมูท่ี 7  บานบึงพาด  ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,400  เมตร  เปนเงิน  1,089,000.-บาท 

๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน  1  สายทาง  ดังตอไปนี้ 
2.1 สายทาง  ลําชํา– บานชําหนึ่ง ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 185 
เมตร   เปนเงิน            411,000.-บาท 

           รวม  เปนจํานวนเงิน    1,500,000.-บาท  
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา  มีทานใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ถาไมมีทานใดสอบถามเพ่ิมเติมถือวาท่ีประชุมรับทราบ 
นางเสนอ มีทวม 
ส.อบต.หมูท่ี ๖  เห็นดวยกับโครงการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงปรับมาเปนการพิจารณาสนับสนุนการ  

กอสรางถนนใหกับประชาชน อยางเชนการสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบานลําชํา
นั้น เนื่องจากประชาชนไดรับความเดือดรอนในการสัญจรไปมา จึงขอขอบคุณคณะผูบริหาร 
และทานสมาชิกสภา ท่ีใหความอนุเคราะหในการกอสรางถนนเสนนี้  

นายธนินพิสิษฐ พุมไสว 
ส.อบต.หมูท่ี ๗ ก็ตองขอบคุณคณะผูบริหาร สมาชิกสภา ท่ีใหโครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัดแนนสาย

บานลําชํา – หนองขาว ท่ีมีปญหาในการจราจร เนื่องจากถนนชํารุด เปนหลุมบอจํานวน
มาก  

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา  มีทานใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม  

ถาไมมีทานใดสอบถามเพ่ิมเติมถือวาท่ีประชุมรับทราบ 
 

3.๒แจงบันทึกแนบทายสัญญาจาง โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนนสาย

ปากพนัง หมูท่ี 4 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญนายกชี้แจงรายละเอียด  
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นายพงษเทพ ชัยออน 
นายก อบต. ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว    ไดดําเนินการจางเหมาทํางาน โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนนสายปากพนัง ขนาดกวาง  ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๘๐๐  เมตร   
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  หมูท่ี ๔ บานเดนสําโรง  ตําบลหาดสองแคว  อําเภอต
รอน  จังหวัดอุตรดิตถ ตามสัญญาจาง เลขท่ี ๘/๒๕๖๐  ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน 25๖๐    
โดยผูวาจาง  ระหวางองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  กับ  บริษัทอุตรดิตถแพรทอง 
จํากัด จํานวนเงินท้ังสิ้น ๒6๕,๙๙๒.๔๔.-บาท  (สองแสนหกหม่ืนหาพันเการอยเกาสิบสอง
บาทสี่สิบสี่สตางค) รายละเอียดตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   
และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจาง  ตามคําสั่งท่ี  ๑๕๘ /๒๕๖๐  ลงวันท่ี    ๗    
มีนาคม   ๒๕๖๐ นั้น 
 ดวย คณะกรรมตรวจรับงานจาง  ไดรับรายงาน  จากผูควบคุมงาน  เรื่องผลการปฏิบัติงาน
กอสรางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน สายปากพนัง หมูท่ี ๔  วาผูรับจางไดเขา
ดําเนินการในสวนของงานปรับเกลี่ยพ้ืนท่ีถางปาขุดตอ  ขนาดของถนนกวางยาวท่ีกําหนดไว
ในสัญญาจางเลขท่ี ๘/๒๕๖๐  ลงวันท่ี  28  เมษายน  2560  ซ่ึงโครงการดังกลาวเปน
ความจําเปนเรงดวนท่ีประชาชนไดรับความเดือนรอนและมีความตองการจะใหมีการแกไข
ปญหา   ตามท่ีกองชางไดดําเนินการสํารวจออกแบบและประมาณราคาโครงการดังกลาว 
เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคตามความตองการเรงดวนของประชาชน  และ
เปนไปตามหลักวิชาชางทุกประการ   โครงการดังกลาวไดมีการแจงประชาสัมพันธให
ประชาชนในพ้ืนท่ีในเวทีประชาคมของแตละหมูบานทราบถึง   ปริมาณงานท่ีจะดําเนินงาน
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน  นั้น ขณะนี้  ไดรับการรายงานจากผูควบคุมงาน
กอสราง  วาจากการท่ีมีเกษตรกรบางสวนเกิดความเขาใจผิดโดยท่ีไมคิดวาขนาดความกวาง
ของโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายปากผนัง  ท่ีกําหนดไวในสัญญาจาง  เม่ือลงพ้ืนท่ี
ดําเนินงานจริงแลวมีพ้ืนท่ีความกวางผิวจราจรของถนนลูกรัง     เขาไปในท่ีนาของตนเอง  
พรอมท้ังแจงประสานกับผูควบคุมงานกอสราง  และไมยินยอมใหดําเนินงานขยายผิวจราจร
ของถนนลูกรังเขาไปในพ้ืนท่ีแปลงนาของชาวนาบางสวนได   คณะกรรมการไดประชุม
รวมกับ   ผูใหญบาน    ผูนําชุมชน    และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล   หาดสองแคว 
ณ อาคารเอนกประสงค หมูท่ี ๔  โดยมีการเชิญกลุมเกษตรกร ท้ังผูท่ีมีสวนไดสวนเสียเขา
ประชุมเพ่ือหาขอยุติโดยใหประชาชนทุกฝายไดรับประโยชนและไมสงผลกระทบตอฝายใด
ฝายหนึ่ง  
 การประชุมเพ่ือพิจารณากรณีท่ีเกษตรกรบางสวนเกิดการเขาใจผิดและกลับคําไมยินยอมให
ดําเนินงานขยายผิวจราจรของถนนลูกรังเขาไปในพ้ืนท่ีแปลงนาของชาวนาบางสวนได    
สรุปไดวากลุมเกษตรกร จํานวน ๕  ราย ท่ีไมยินยอมใหดําเนินงานขยายผิวจราจร  พรอม
ท้ังมีกลุมเกษตรกรอีกจํานวนมากท่ีเห็นชอบและยืนยันทีจะใหมีการดําเนินการกอสราง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน สายปากพนัง หมูท่ี ๔  เพ่ือใหไดเสนทางท่ีใชในการ
เดินทางไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม และขนสงผลผลิตทางการเกษตร  ซ่ึงเดิมเกษตรกรท่ี
ใชเสนทางสายนี้ไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก  และตองการท่ีจะใหมีการพัฒนาและ
นําความเจริญใหกับหมูบาน แตเม่ือมีกลุมเกษตรกรท่ีเปลี่ยนใจโดยไมยินยอมใหขยาย
เสนทางนั้น  ซ่ึงคณะกรรมการไดลงพ้ืนท่ีสํารวจแลวพบวาเปนถนนดินสาธารณะเดิม  ซ่ึงอยู
ชวงปลายทางกอสรางท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับถนนลาดยางสายบานเตาไห   คณะกรรมการพิจารณา
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แลวเห็นควรใหดําเนินการพิจารณาแกไขเปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติม  หรือตัดทอน ปริมาณงาน
ตามสัญญาจางเดิมเพ่ือใหโครงการดังกลาวสามารถดําเนินงานตอไป 

 บันทึกกองคลัง ตามบันทึกขอความท่ีอางถึงตามรายงานของคณะกรรมการตรวจการจาง  
วาจากการท่ีมี เกษตรกรบางสวนเกิดความเขาใจผิดโดยท่ีไมคิดวาขนาดความกวางของ
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายปากพนัง    ท่ีกําหนดไวในสัญญาจางเม่ือลงพ้ืนท่ี
ดําเนินงานจริงแลวมีพ้ืนท่ีความกวางผิวจราจรของถนนลุกรัง  เขาไปในพ้ืนท่ี นาของตนเอง    
พรอมท้ังแจงประสานผูควบคุมงานกอสราง   และไมยอมใหดําเนินงานขยายผิวจราจรของ
ถนนลูกรังเขาไปในพ้ืนท่ีแปลงนาชาวนาบางสวนได   และชางผูควบคุมงานไดรายงานผล
การตรวจสอบเห็นวาไม สามารถดําเนินการไดตามสัญญาจางดังกลาว   พรอมท้ังเสนอสรุป
ประมาณราคาคิดหักคางาน  เปนจํานวนเงิน   95,542.35   บาท  (เกาหม่ืนหาพันหา
รอยสี่สิบสองบาทสามสิบหาสตางค)  ตามความเห็นคณะกรรมการกําหนดราคากลางพิจาร
ราเห็นชอบแลว นั้น  

 ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   จึงขอบันทึกแนบทายสัญญา   เลขท่ี  
8/2560   ลงวันท่ี  28  เดือน เมษายน  พ.ศ.  2560  จากงบประมาณวงเงินในสัญญา  
จํานวนเงิน   265,992.44  บาท  (สองแสนหกหม่ืนหาพันเการอยเกาสิบสองบาทสี่สิบสี่
สตางค)   ตัดลดคางานเปนจํานวน   95,542.35   บาท   (เกาหม่ืนหาพันหารอยสี่สิบ
สองบาทสามสิบหาสตางค)   คงเหลืองบประมาณในสัญญาจางจํานวนเงิน   
170,450.09   บาท   (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสี่รอยหาสิบบาทเกาสตางค) 

 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  มีทานใดสอบถามเพ่ิมเติม 

ถาไมมีทานใดสอบถามเพ่ิมเติมถือวาท่ีประชุมรับทราบ 
 
    
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ ๔ .1 ญัตติ  การพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล   

เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ขององคการบริหาร     สวน
ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ 

นางรัตนะ  เสริมมา การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.25 61 
ประธานสภาฯ  ขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควในวาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ)  
 เชิญเลขานุการไดชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
นายธีรศักดิ์  สนแยม ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   ไดยื่นเสนอญัตติรางขอบัญญัติ
เลขานุการฯ  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.25 61 เพ่ือใหสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา 87 วรรคหนึ่ง และวรรคหกแหง 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม 
ถึง(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2541 หมวด 3 วิธีการจัดทํางบประมาณ  

ขอกฎหมาย 
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-ขอ 23  ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห  และแกไข
งบประมาณในชั้นตน แลวใหเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน  เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ิน  ได
พิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใด  เปนงบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาท่ี
งบประมาณรวบรวม  และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน 
อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผูบริหารทองถ่ินไดนําเสนอตอสภาทองถ่ินภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม 
๒)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบบัท่ี6) พ.ศ.2552 
-มาตรา 87วรรคหนึ่งกําหนดวางบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติมขององคการบริหารสวนตําบลใหจัดทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลและ
จะเสนอไดก็แตโดยนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
และวรรคหกกําหนดวาในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปหรือราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม สภาองคการบริหารสวนตําบลตองพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัตินั้น เม่ือพนเวลากําหนดดังกลาวแลว ถา
หากสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาไมแลวเสร็จใหถือวาสภาองคการบริหารสวน
ตําบลใหความเห็นชอบตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอและใหดําเนินการตาม
วรรคสาม  ตอไป 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ .ศ.2547และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2554 
-ขอ 45ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระแตท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ี
ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว
แลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได  และในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ให
กําหนดระยะเวลาเสนอคําเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมี
มติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

นางรัตนะ  เสริมมา ขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดนําเสนอรางขอบัญญัติ  
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.25 ๖๑ 
   เชิญ ฝายบริหารชี้แจงถึงรางขอบัญญัติ เหตุผลท่ีจัดทําขอบัญญัติตอไป 
  
นายพงษเทพ  ชัยออน  เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกทานท่ีเคารพ ในนามของผูบริหาร  
นายก อบต.   ขอกราบขอบพระคุณทานประธานสภาท่ีใหโอกาสผมไดลุกข้ึนชี้แจงในเรื่อง  

ของการแถลงงบประมาณประจําป 2561 เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของ
ผูบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.25 61  จึงเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.25 61  เพ่ือใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสองแคว ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  รวมเปนเงิน จํานวนเงิน 
35,000,000 บาท 
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จึงขอแถลง ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 25 61 รายละเอียด    ท่ี
ไดสงใหทานสมาชิกไดพิจารณาลวงหนาไปแลวนั้น     

 
1.  สถานการณคลงั 
     ณ วันที่  30 มิถุนายน 2560   

  
1.1  งบประมาณรายจายท่ัวไป 
   1.1.1   เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น             19,387,470.29 บาท 

   1.1.2  เงินสะสม   4,453,026.43  บาท 

   1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม   7,744,137.96  บาท 

 2.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณพ.ศ.  2560 

  (1)  รายรับจริงท้ังสิ้น  22,352,317.96 บาทประกอบดวย 

   หมวดภาษีอากร 120,714.76 บาท 

   
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและ
ใบอนุญาต   87,651.20 บาท 

   หมวดรายไดจากทรัพย 85,831.06  บาท 

   
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย    89,845.00  บาท 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 30,720.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร 9,577,295.43  บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

12,360,260.51  บาท 

  (2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค2,078,319.50  บาท 

  (3)  รายจายจริงจํานวน  1๗,881,945.31 บาทประกอบดวย 

   งบกลาง 6,793,364.00  บาท 

   งบบคุลากร ๕,019,904.09  บาท 

   งบดําเนินการ 5,307,916.26 บาท 

   งบลงทุน 219,360.95  บาท 

   งบรายจายอ่ืน - บาท 

   งบเงินอุดหนุน 541,๔๐๐.๐๐ บาท 

  

 
(4)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 
                                             จํานวน2,058,011.00 บาท 
(5)  มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
จํานวน    192,369.45 บาท 
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-  จึงไดตั้งขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561  ขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควอําเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถโดยท่ี
เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 87 แหง พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.  
2537  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี  6) พ.ศ.2552  องคการบริหารสวนตําบลหาดสอง
แควจึงตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงบประมาณรายจายประจําปพ.ศ.  2560  
ข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควและโดยอนุมัติของ
นายอําเภอตรอน 

   การจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.25 61  ตาม 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2541 หมวด 3 ขอ 23  ใหเจาหนาท่ีงบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห 
และแกไขงบประมาณในชั้นตน แลวเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน เม่ือคณะผูบริหารทองถ่ิน 
ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใดเปนงบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาท่ี
งบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถ่ิน
อีกครั้ง เพ่ือคณะผูบริหารไดนําเสนอตอสภาทองถ่ิน ภายในวันท่ี  15 สงิหาคม และถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2989  ลงวันท่ี 31  พฤษภาคม  2560   
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 61 ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยไดตั้งงบประมาณรายรับไว  35,000,000.-บาท ตาม
รายละเอียดท่ีไดจัดสงใหสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาลวงหนากอน 3 วันแลวนั้น  

 
ประมาณการรายรับ 

  รายรับจริงป  
2559 

ประมาณการ ป 
2560 

ประมาณการ ป 
2561 

รายไดจัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 134,301.84 141,000.00 141,000.00 
  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับ และ

ใบอนุญาต 
4,417.00 9,000.00 14,780.00 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 187,118.82 195,000.00 195,000.00 
  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย 
123,000.00 125,000.00 125,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 231,173.00 164,000.00 164,000.00 
  หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 680,010.66 634,000.00 639,780.00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 13,724,960.93 15,366,000.00 15,090,000.00 
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 สวนเอกสารขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.25 61 ซ่ึงไดสงใหทานสมาชิกไดพิจารณาลวงหน    

 
สรุปงบประมาณรายจายประกอบขอบัญญัติรายจายประจําปพ.ศ.  2561 

 
ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,159,020 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 172,000 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 3,815,020 
  แผนงานสาธารณสุข 165,000 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห 60,000 
  แผนงานเคหะและชมุชน 7,923,100 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 125,600 

  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

408,400 

ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 45,000 
ดานการดําเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 10,126,860 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 35,000,000 
 สวนเอกสารขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561  ซ่ึงไดสงใหทานสมาชิกได

พิจารณาลวงหนาไปแลว  ก็จะเริ่มพิจารณาไปพรอมกัน 
 -  รายจายงบกลาง      ตั้งไวรวม  10,126,860.-บาท 
 1. เงินบําเหน็จลูกจางประจํา  ตั้งไว      66 ,660.-บาท 
  2.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ตั้งไว    100,000.-บาท 
 3.เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   ตั้งไว      20,000.-บาท 
  4. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   ตั้งไว 6 ,932,400.-บาท 
  5.เบี้ยยังชีพผูพิการ   ตั้งไว 2 ,208,000.-บาท 
 6.ประเภทรายจายตามขอผูกพัน  ตั้งไว    412,500.-บาท 
 7.ประเภทเงินสํารองจาย    ตั้งไว    200 ,000.-บาท 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

13,724,960.93 15,366,000.00 15,090,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 4,288,111.00 19,039,360.00 19,270,220.00 
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

4,288,111.00 19,039,360.00 19,270,220.00 

รวม 18,693,082.59 35,039,360.00 35,000,000.00 
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 8.ประเภทเงินชวยพิเศษ    ตั้งไว      30 ,000.-บาท 
 9.ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการฯ  ตั้งไว 157,300.-บาท 
 -  แผนงานบริหารท่ัวไป  ตั้งงบประมาณรายจายท้ังส้ิน12,159,020บาท    

1.  รายจายประจํา      ตั้งไว รวม    9,241,980.- บาท  
     1.1  งบบุคลากร      ตั้งไว รวม    5,404,680.- บาท    

  1.2  งบดําเนินการ    ตั้งไว รวม           4 ,169,000.- บาท     
คาตอบแทน   ตั้งไว        654 ,000.- บาท  

    คาใชสอย   ตั้งไว      2 ,440,000.-บาท 
    คาวัสดุ    ตั้งไว        690,000.- บาท 

  1.3  หมวดคาสาธารณูปโภคตั้งไว        385 ,000.- บาท   
   1.4  รายจายอ่ืน            ตั้งไว           50 ,000.- บาท    
   2.งบลงทุน หมวดครุภัณฑ   ตั้งไว      318 ,100.-บาท 

  - งานบริหารงานคลัง ตั้งงบประมาณรายจายท้ังส้ิน 2,042,240.- บาท   
1.  รายจายประจํา  ตั้งไว  1,980,340.- บาท      

   1.1  งบบุคลากร    ตั้งไว   1,304,340.- บาท         
  1.2  งบดําเนินการ  ตั้งไว    831,000.- บาท 

          คาตอบแทน     ตั้งไว            132,000.- บาท   
        คาใชสอย     ตั้งไว              574,000.- บาท 
        คาวัสดุ         ตั้งไว                   1 25,440.- บาท 

1.3  งบลงทุน         61 ,900.- บาท 
       คาครุภัณฑ     ตั้งไว        61 ,900.-บาท   
1.4 งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว                20 ,000.-บาท   

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ตั้งไวท้ังส้ิน 172,000.-บาท    
   งบดําเนินการ    ตั้งไว      172 ,000.- บาท     
-  แผนงานการศึกษา                ตั้งไวรวมท้ังส้ิน  4 ,160,120.-บาท 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

     1  งบบุคลากร    ตั้งไว   รวม   873 ,720.-บาท    
  2  งบดําเนินการ ตั้งไว        394,090.-บาท 
 คาตอบแทน ตั้งไว     62 ,000.-บาท     

    คาใชสอย ตั้งไว      664,700.-บาท 
    คาวัสดุ  ตั้งไว     110,000.-บาท  
    คาสาธารณูปโภค   ตั้งไว     30 ,000.-บาท 
   3. งบลงทุน  ตั้งไว   259 ,000.-บาท 
    คาครุภัณฑ ตั้งไว     59 ,000.-บาท  
    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว  200 ,000.-บาท           
   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งไวรวมท้ังสิ้น   1 ,715,600.-บาท                       

    1.  งบดําเนินการ ตั้งไว        851,600.-บาท     
    คาใชสอย ตั้งไว      321,200.-บาท 
    คาวัสดุ  ตั้งไว      530,400.-บาท   
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    2.  หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งไว      864 ,000.- บาท            
งานศึกษาไมกําหนดระดับ         ตั้งไวรวมท้ังสิ้น    100,000.-บาท                       
    1.  งบดําเนินการ ตั้งไว           15,000.-บาท     

    คาใชสอย ตั้งไว         15 ,000.-บาท 
    2.  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว          85 ,000.- บาท            
- แผนงานสาธารณสุขตั้งงบประมาณรายจายท้ังส้ิน   165,000.- บาท    
   1.  งบดําเนินการ ตั้งไว      60 ,000.- บาท    

คาใชสอย    ตั้งไว     60 ,000.- บาท 
    2.  งบเงินอุดหนุน      ตั้งไว    105,000.-บาท 

- แผนงานสังคมสงเคราะหตั้งงบประมาณรายจายท้ังส้ิน   60,000.- บาท    
   1. งบดําเนินการ       ตั้งไว      40,000.- บาท    

คาใชสอย            ตั้งไว  40 ,000.- บาท 
 2.  งบเงินอุดหนุน       ตั้งไว  20,000.-บาท 

- แผนงานเคหะและชุมชนตั้งงบประมาณรายจายท้ังส้ิน   7,533,100.- บาท  
 งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

รายจายประจํา       ตั้งไว   2,853,100.- บาท    
1  งบบุคลากร  ตั้งไว        1,323,300.- บาท    

                     2  งบดําเนินการ  ตั้งไว  1,140,000.- บาท  
      คาตอบแทน  ตั้งไว        60,000.- บาท   
คาใชสอย    ตั้งไว      715,000.- บาท 

        คาวัสดุ    ตั้งไว           465,000.- บาท 
   3 .  งบลงทุน     ตั้งไวรวม      439 ,800.-บาท 

    คาครุภัณฑ ตั้งไว          289 ,800.- บาท    
         คาท่ีดินและสิ่งกอสรางตั้งไว     150,000.-บาท 
    งานไฟฟาและถนน 
    1.  คาสาธารณูปโภค ตั้งไว     4 ,500,000.-บาท 
    2.  งบลงทุน   ตั้งไวรวม      380 ,000.-บาท 
         คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ตั้งไว   380 ,000.-บาท 
    งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
   1. งบดําเนินงาน   ตั้งไวรวม 20 ,000.-บาท 

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนตั้งไวท้ังส้ิน    125 ,000.- บาท  
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 
งบดําเนินงาน   

     คาใชสอย    ตั้งไว     125 ,000.- บาท 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการตั้งไวท้ังส้ิน 810,000.- บาท  
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบดําเนินงาน        

คาใชสอย    ตั้งไว     30 ,000.- บาท 
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 
งบดําเนินงาน        

คาใชสอย    ตั้งไว     313 ,000.- บาท 
   งบเงินอุดหนุน 
    อุดหนุนสวนราชการ ตั้งไว    65 ,400.-บาท 

 - แผนงานการเกษตรตั้งงบประมาณรายจายท้ังส้ิน   250,000.- บาท    
งานสงเสริมการเกษตร 
งบดําเนินงาน        

คาใชสอย    ตั้งไว       20 ,000.- บาท 
   คาวัสดุ   ตั้งไว       20 ,000.-บาท 

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
งบดําเนินงาน        

คาใชสอย    ตั้งไว        5 ,000.- บาท 
สวนรายละเอียดการตั้งงบประมาณแตละรายการนั้น ขอมอบให จนท.ท่ีเก่ียวของเปนผู
ชี้แจงใหท่ีประชุมสภารับทราบตอไป 

นางเพลินพิศ ทิพยวงศ 
จนท.วิเคราะหฯ รายละเอียดรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ตาม

เอกสารแนบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑) 
ท่ีประชุม  รับทราบ  
นางรัตนะ  เสริมมา ขอบคุณ จนท.วิเคราะหฯท่ีชี้แจงรายละเอียดนําเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจาย  ประจําป 25๖๑ เพ่ือใหพิจารณาแลวนั้นมีสมาชิกสภาองคการบริหาร     สวน

ตําบลหาดสองแคว ทานใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม เชิญคะ 
นางรัตนะ  เสริมมา การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ประธานสภา  งบประมาณ  พ.ศ. 25 ๖๑ ในวาระท่ี 1 ตามท่ี นายก  ไดนําเสนอรางขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ เพ่ือใหพิจารณาแลวนั้น         มี
สมาชิกสภา อบต.  ทานใดจะซักถามหรืออภิปรายหรือไม  เชิญคะ 

นางรัตนะ  เสริมมา มีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม  หากไมมีใครอภิปราย ใหถือวาเปนการปด  
ประธานสภาฯ  อภิปรายตามระเบียบขอ 65  จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ  วาจะรับหลักการ  
   แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ 

หรือไม  ในวาระท่ี 1 ดวยวิธียกมือ 
มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

25๖๑ วาระ 1 ข้ันรับหลักการ   ดวยมติยกมือ  13 เสียง 
นางรัตนะ  เสริมมา  
ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ  ไดชี้แจงรายละเอียดการประชุมหลังจากมีการรับหลักการแหงราง

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑  ในวาระท่ี 1 แลว เชิญ
คะ 

   
นายธีรศักดิ์ สนแยม เม่ือท่ีประชุมเห็นชอบรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
เลขานุการสภาฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑  ในวาระท่ี 1 เวลา๑๑.๐๐ น. แลวนั้น 
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-  ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 25๖๑ ในวาระท่ี 2  คือการแปรญัตติ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
ขอ 49 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นให
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 
ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถ่ิน
หรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติ
ลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง
เชนเดียวกับการเสนอญัตติ 
- ขอใหสมาชิก คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบระทรวงมหาดไทย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 8 
ขอ103  (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมได
เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
ขอความเห็นท่ีประชุมสภา วาจะกําหนดใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวนก่ีทาน 
ขอ 105  (3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ.2547  การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ  

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญทานสมาชิกเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติได  
นายทรงวุฒิ นอยทรัพย 
ส.อบต.หมูท่ี ๕  เสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน ๓ ทาน  
นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม 
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกฯทานใดเสนอเพ่ิม และในท่ีประชุมมีการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  1 

จํานวน  ถือวาท่ีประชุมสภาฯ มีมติใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน  ๓ ทาน 
ท่ีประชุมสภาฯ  รับทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา ตอไปเปนการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ   เชิญสมาชิกเสนอชื่อได  
ประธานสภาฯ  
นางเสนอ มีทวม 
ส.อบต.หมูท่ี ๖  เสนอ นายธนินพิสิษฐ พุมไสว ส.อบต.หมูท่ี ๗  
   ผูรับรอง นางเฉลิมรัตน นิกรแสน ส.อบต.หมูท่ี ๗ และ  
   นายจรัญธีระแนว ส.อบต.หมูท่ี ๑   
นายทรงวุฒิ นอยทรัพย  
ส.อบต.หมูท่ี ๕  เสนอ นายวันชัย รุงเรืองธรรม ส.อบต.หมูท่ี ๗  
   ผูรับรอง นางสมบัติ นนคลัง ส.อบต.หมูท่ี ๔ และ  
   นายมานพ โพธิ์โม ส.อบต.หมูท่ี ๕  
นางสาวกาญจนา ประมาณ 
ส.อบต.หมูท่ี ๓  เสนอนางสมบัติ นนคลัง ส.อบต.หมูท่ี ๔  
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   ผูรับรอง นางวันเพ็ญ กลมดวง ส.อบต.หมูท่ี ๓ และ  
   นายวันชัย รุงเรืองธรรม ส.อบต.หมูท่ี๑  
 
นางรัตนะ  เสริมมา มีทานใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ิมเติมหรือไม  
ประธานสภาฯ  
ท่ีประชุมสภาฯ  ไมมี 
นางรัตนะ  เสริมมา เม่ือไมมีสมาชิกทานใดเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ  ถือวาท่ีประชุมรับรอง  

1นายธนินพิสิษฐ พุมไสว  ส.อบต.หมูท่ี ๗ 
2 นายวันชัย รุงเรืองธรรม  ส.อบต.หมูท่ี ๑ 
๓นางสมบัติ นนคลัง  ส.อบต.หมูท่ี ๔ 
เปนคณะกรรมการแปรญัตติ 

ท่ีประชุมสภาฯ  รับทราบ 
 
นางรัตนะ  เสริมมา มติท่ีประชุมมีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติเปนท่ีเรียบรอยแลว 
ประธานสภาฯ  กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ ท้ังนี้ ตอง 

กําหนดเวลาไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการ 
แหงรางขอบัญญัติงบประมาณ เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ 

นายธีรศักดิ์  สนแยม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  
เลขานุการสภาฯ หมวด 3 ขอ 45 วรรคสาม  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว

ไมได และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปญัตติไวไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 49 
ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยระเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 
ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถ่ิน
หรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรแกไขเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติ
ลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง
เชนเดียวกับการเสนอญัตติ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ 50 
วรรคหนึ่งเม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตาม
รางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปร
ญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของ คณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
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สงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไม
นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

นางรัตนะ  เสริมมา โดยใหทานสมาชิกผูประสงคจะยืนคําแปรญัตติใหคณะกรรมการแปรญัตติไดตามวัน  
ประธานสภาฯ  เวลาดังนี้ 1. ในวันท่ี ๘  สิงหาคม พ.ศ. 25๖๐ เวลา 08.30น.-16.30 น. 
    2. ในวันท่ี ๙  สิงหาคมพ.ศ. 2560 เวลา 08.30น.-16.30 น. 

3. ในวันท่ี ๑๐  สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30น.-16.30 น. 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เพ่ือใหคณะกรรมการแปรญัตติจะได
ดําเนินการพิจารณาในวันท่ี ๑๑  สิงหาคม 25๖๐และจะกําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ในวันท่ี ๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
นายธีรศักดิ์  สนแยม ขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติ ท้ัง 3 ทาน ประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานคณะกรรมการ  
เลขานุการสภาฯ  แปรญัตติ ในวันนี้  เวลา 15.00 น. ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  

๔.๒ญัตติ การโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๐ 
นางรัตนะ เสริมมา เรื่อง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 
 
นายธีรศักดิ์ สนแยม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ  ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดิน และสิ่งกอสรางท่ีทําให
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน  ตามท่ีฝายบริหารไดสงญัตติเขามาฝายเลขาจึงไดจัดเขาระเบียบ
วาระการประชุม ตามเอกสารท่ีไดจัดสงใหกับทานสมาชิกไปลวงหนาแลวนั้น   

นางรัตนะ เสริมมา ขอเรียนเชิญทานนายกไดชี้แจงรายละเอียด  
ประธานสภาฯ   
 
นายพงษเทพ  ชัยออน   
นายก อบต.  จากการสํารวจถนนลาดยางสาย อต.๓๑๒๕ บ.บึงพาด – บ.แหลมคูณ เปนสายท่ีประชาชน

เพ่ือสัญจรในการการใชชีวิตประจําวันและใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและขนสง
พืชผลทางการเกษตรจํานวนมาก ซ่ึงสภาพถนนเดิมผิวการจราจรเปนถนนลาดยางท่ีมีผิว
การจราจรชํารุด เปนหลุมบอ ผิวทางขรุขระชํารุดเสียหายเปนอยางมาก และสภาพถนนสาย
นี้ องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดมีการแกไขปญหาไปเบื้องตนเรงดวนโดยการขูด
รื้อผิวการจราจรท่ีชํารุดไมอาจปะซอมไดออกและปรับผิวถนนเดิมใหเรียบเพ่ือเปนการแกไข
ปญหาความเดือดรอนท่ีจําเปนเรงดวนใหกับประชาชนไปบางแลว แตขณะนี้ผิวการจราจร
ไดรับความเสียหายจากการท่ีมีรถยนตและรถบรรทุกหลายขนาดวิ่งสัญจรอยูเปนประจํา จึง
จําเปนตองพิจารณางบประมาณเพ่ือแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
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ในตําบลหาดสองแคว ท่ีไดรับผลกระทบ สวนรายละเอียดการโอนงบประมาณ ขอมอบให
เจาหนาท่ีเปนผูชี้แจง 

นางเพลินพิศ ทิพยวงศ 
จนท.วิเคราะหฯ กองชางจงึขอโอนงบประมาณรายจาย  
 1. โครงการบูรณะซอมแซมถนนลาดยาง สาย อต 3125 บ.บึงพาด – บ.แหลมคูณเพ่ือ

จายเปนคาใชจายตามโครงการบูรณะซอมแซมถนนลาดดยาง สาย อต. 3125 บ.บึงพาด – 
บ.แหลมคูณ ในการดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง ซ่ึงทําใหท่ีดิน สิ่งกอสราง เชน
อาคาร ถนน การบูรณะปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อต.3125 บ.บึงพาด – บ.แหลมคูณ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟาและถนน 
(0024๒)   แผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรท่ี 6  หนาท่ี 53 ลําดับท่ี 22 
เนื่องจากไมไดตัง้งบประมาณรายจายไว จงึขอโอนตั้งเปนรายการใหม    จํานวนท้ังส้ิน 
1,030,00๐.- บาทซ่ึงขอโอนลดจาก 1)ครุภัณฑการเกษตร ในการจัดซ้ือเครื่องพนหมอก
ควันสําหรับฉีดพนกําจัดยุงลาย จํานวน 1 เครื่อง ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 
ลิตร ตอชั่วโมง ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร กําลังเครื่องไมนอยกวา 25 แรงมา จัดซ้ือ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 
(00110)งานบริหารท่ัวไป(00111) แผนพัฒนาสามป(2560-2562) ยุทธศาสตรท่ี 6 
แนวทางท่ี 1 หนา 44ลําดับท่ี 6จํานวน 59,000.- บาท  ซ่ึงยังไมไดใชจายสามารถโอน
ลดได2)เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล กองชาง พรอมท้ัง
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) จํานวน 100,000.-บาท
ซ่ึงเหลือจายสามารถโอนลดได3)เงินเดือนพนักงานเพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล กองการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)  จํานวน 100,000.- บาทซ่ึงเหลือจาย
สามารถโอนลดได  4) โครงการรวมพลังชุมชนรวมสรางตําบลหนาอยู เพ่ือจายเปน
คาใชจายโครงการสรางเสริมตําบลสุขภาวะในกิจกรรม “ทองถ่ินรวมพลังสรางทาเหนือเมือง
นาอยู”ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน(00250)งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(00252) แผนพัฒนาสามป (2560-2562) 
ยุทธศาสตรท่ี 6 แนวทางท่ี 2 หนาท่ี 49  ลําดับท่ี 13  จาํนวน20,000.-บาทซ่ึงเหลือ
จายสามารถโอนลดได   
5) โครงการสงเสริมสนับสนุนความรูดานกฎหมายและการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมสนับสนุนความรูดาน
กฎหมายและการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนเพ่ือสงเสริม
สนับสนุนและชวยเหลือประชาชนในการใชสิทธิและ เสรีภาพฯตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน(00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชมุชน(00252) แผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรท่ี 6 แนวทาง
ท่ี 1 หนา 46 ลําดับท่ี 14  จาํนวน20,000.-บาทซ่ึงเหลือจายสามารถโอนลดได  6)
เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมปรับปรุงเงินเดือน สํานัก
ปลัด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป 
(00111)  จํานวน  471,000.-บาทซ่ึงเหลือจายสามารถโอนลดได  7)คาใชจายในการ
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ดําเนินการเลือกตั้ง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง นายกอบต.สมาชิกในกรณีท่ีครบ
วาระยุบสภากรณีแทนตําแหนงท่ีวางและกรณีคณะกรรมการการเลือกสั่งใหมีการเลือกตั้ง
ใหมหรือกรณีอ่ืนๆฯตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111) แผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรท่ี 6 
แนวทางท่ี 2 หนา 47 ลําดับท่ี 5  จํานวน 150,000.-บาทซ่ึงเหลือจายสามารถโอนลด
ได  8)โครงการงานวันลอยกระทง  เพ่ือเปนคาใชจายโครงการงานวันลอยกระทง เพ่ือ
สงเสริมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) 
แผนพัฒนาสามป (2560-2562) ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี 2 หนา 31 ลําดับท่ี 4  
จาํนวน50,000.-บาทซ่ึงเหลือจายสามารถโอนลดได  9)โครงการฝกอบรมทบทวนและ
ซอมแผน อปพร. อบต. เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร) ฯตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(00120) งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) แผนพัฒนา
สามป (2560-2562) ยุทธศาสตรท่ี 6 แนวทางท่ี 3 หนา 50 ลําดับท่ี 3  จํานวน 
20,000.-บาท ซ่ึงเหลือจายสามารถโอนลดได  10)โครงการจัดทําฐานขอมูลชุมชนตําบล
หาดสองแคว เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําฐานขอมูลชุมชนตําบลหาดสองแคว ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) แผนพัฒนาสามป (2560-2562) 
ยุทธศาสตรท่ี 6 แนวทางท่ี 1 หนา 46 ลําดับท่ี 13  จํานวน  40,000.-บาทซ่ึงเหลือ
จายสามารถโอนลดได   

 รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท 
 
นางรัตนะ เสริมมา จากท่ีนายก อบต.และเจาหนาท่ีไดชี้แจง มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม  
ประธานสภาฯ   
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ ถาไมมีมีทานใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม  
นางรัตนะ  เสริมมา  
ประธานสภาฯ  ในการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 25๖๐  จํานวน ๑ รายการ  

1) โครงการกอสรางและบูรณะทางลาดยาง สาย อต.๓๑๒๕ บานบึงพาด – แหลมคูณ  ราคา 
๑,๐๓๐,000.-บาท  

   -  ถาไมมีทานใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  
   หาดสองแควพิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 25๖๐  
   ตามรายการดังกลาว  
   -  ขอมติอนุมัติดวยการยกมือ  
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจํานวน  ๑๓  เสียง  
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๔.๓ ญัตติ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงรายละเอียดระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
 
นายธีรศักดิ์ สนแยม 
เลขานุการสภาฯ ระเบียบขอกฎหมาย   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน   

พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 กําหนดไว 
ขอ 103คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี 2 ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน (๒) 
คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกิน เจ็ดคน 
ขอ 104 คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มีหนาท่ีกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ 
อันอยูในกิจการของสภาทองถ่ิน แลวรายงานตอสภาทองถ่ินสภาทองถ่ินอาจแตงตั้ง
คณะกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณากิจการของสภาทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ 
ขอ 105 ภายใตบังคับขอ 103 และขอ 104 สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภา
ทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน เปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตางๆ 
ตามความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน ดังนี้  
คณะกรรมการสามัญประจําสภา อบจ. 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควร 
ขอ 107 ภายใตบังคับขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินใหสมาชิกสภาทองถ่ิน 
หรือ ผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อ สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน
แลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปน     ผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไม
นอยกวาสองคน สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรองการเสนอชื่อให
เสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติ เปนอยางอ่ืน และใหนําวิธีการเลือกตาม
ขอ 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ตามระเบียบท่ีกลาวขางตนประกอบกันนั้น สภาฯ ตองเลือกเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการสภา 
อบต.หาดสองแคว ประเภทคณะกรรมการสามัญ (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) 
ปฏิบัติหนาท่ีตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ทุกสมัยประชุม สวนวิธีการเลือกใหใชวิธีเลือก
ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ/เลขานุการสภาฯ โดยอนุโลม 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา เชิญเสนอรายชื่อ คณะกรรมการสภา อบต.หาดสองแคว ประเภทคณะกรรมการสามัญ 

(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม)พรอมผูรับรอง 
นายวันชัย รุงเรืองธรรม 
ส.อบต.หมูท่ี ๑ เสนอจํานวนคณะกรรมการสามัญ (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) 

จํานวน ๓ ทาน 
นางรัตนะ เสริมมา 
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ประธานสภา เม่ือไมมีทานใดเสนอเพ่ิมเติม จึงยืนยันจํานวนคณะกรรมการสามัญ (คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม) จํานวน ๓ ทานตามท่ีนายวันชัย รุงเรื่องธรรม ส.อบต.หมูท่ี ๑ เสนอมา 
และตอขอใหท่ีประชุมไดเสนอรายชื่อคณะกรรมการสภา อบต.หาดสองแคว ประเภท
คณะกรรมการสามัญ (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) 

นายธนินพิสิษฐ พุมไสว 
ส.อบต.หมูท่ี ๗ เสนอ นางสาวกาญจนา ประมาณ ส.อบต.หมูท่ี ๓  
 ผูรับรอง นายทรงวุฒิ นอยทรัพย  ส.อบต.หมูท่ี ๕ และ  

นางสมพิศ เรือนทะยา ส.อบต.หมูท่ี ๖ 
นายวันชัย รุงเรืองธรรม 
ส.อบต.หมูท่ี ๑  เสนอ นางวันเพ็ญ กลมดวง ส.อบต.หมูท่ี ๓  
   ผูรับรอง นายมานพ โพธิ์โม ส.อบต.หมูท่ี ๕ และ  
   นายมาโนช มาทองแดง ส.อบต.หมูท่ี ๔  
นายทรงวุฒิ นอยทรัพย 
ส.อบต.หมูท่ี ๕  เสนอ นายมาโนช มาทองแดง ส.อบต.หมูท่ี ๔  
   ผูรับรอง นางสมบัติ นนคลัง ส.อบต.หมูท่ี ๔ และ  
   นางเฉลิมรัตน นิกรแสน ส.อบต.หมูที ๗  
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เม่ือท่ีประชุมไดเสนอรายชื่อ นายมาโนช มาทองแดง ส.อบต.หมูท่ี ๔ 

จํานวน ๓ ทานเรียบรอยแลวนั้น โดยมี 
 ๑.นางสาวกาญจน ประมาณ ส.อบต.หมูท่ี ๓  
 ๒.นางวันเพ็ญ กลมดวง ส.อบต.หมูท่ี ๓  
   ๓.นายมาโนช มาทองแดง ส.อบต.หมูท่ี ๔  
 และไมมีทานใดเสนอเพ่ิมเติม สรุปวาท้ัง ๓ ทานท่ีมีการเสนอมาเปนคณะกรรมการสามัญ 

(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม) 
ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องอ่ืนๆ 
นางรัตนะ  เสริมมา ทานใดมีเรื่องประสานงานราชการอ่ืนๆเรียนเชิญ 
ประธานสภา  
นายวันชัย รุงเรืองธรรม 
ส.อบต.หมูท่ี๑ ๑.เรื่องคลองสงน้ําหมูท่ี ๑ ซ่ึงทางการไฟฟาไดทําหนังสือทวงถามเรื่องการจายคายไฟฟาท่ี

ยังคงคางไฟฟาอยูประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาทโดยใหมีการชําระคางไฟฟาบาง ซ่ึงการทํานาใน
รอบท่ีผานมาสามารถเก็บคาน้ําจากเกษตรกรไดประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท ก็จะมีการนําไป
จายเปนคาไฟฟาบางสวน แตยังมีอีก ๑ ปญหาคือ ทอยางสงน้ําชํารุด มีรอยแตก ทําใหการ
สงน้ําเปนไปโดยลําบาก เกรงวาจะไมสามารถสงน้ําใหเกษตรกรไดตลอดฤดูกาลทํานานี้ และ
ทางคลองสงน้ําไมมีงบประมาณในการซอมแซมเนื่องจากตองไปชําระคาไฟฟาท่ีคางไวกับ
การไฟฟา จึงอยากใหทาง อบต.หาดสองแคว ไดใหการชวยเหลือตอไป 

 ๒.เรื่องพิพิธภัณฑ ตอนนี้เกิดการชํารุดในสวนของฝาเพดาน จึงประสานมาเพ่ือการซอมแซม
ตอไป 

 
นายพงษเทพ ชัยออน 
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นายก อบต. ในสวนของการซอมแซมทอยางสงน้ํา ของคลองสงน้ําหมูท่ี ๑ จะใหทางกองชาง อบต.หาด
สองแคว ไดออกสํารวจความเสียหาย และนํามาหาแนวทางของงบประมาณแกไขตอไป สวน
การแกไขปญหาระยะยาว ทาง อบต.หาดสองแคว ไดเสนอการซอมแซมคลองสงน้ําพลังงาน
ไฟฟาท้ัง ๓ สถานีไปยังกรมสงเสริมเปนท่ีเรียบรอยแลว เหลือแตการอนุมัติโครงการมา
เทานั้น  

นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ 
ผอ.กองชาง ขณะนี้ทางกองชางกําลังเรงทําเอกสารการขออนุญาตการกอสรางตางๆเพ่ือแจกจายใหกับ

ประชาชนทําความเขาใจ และขออนุญาตกอสรางไดถูกระเบียบตอไป 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ ประสานเรื่องการขอขยายเขตถนนเสนทางดานหนาอบต.หาดสองแคว เนื่องจากถนนเสนนี้

เปนถนนท่ีใชสัญจรเปนจํานวนมาก และถนนมีความกวางไมเหมาะสม ทําใหเวลารถสวนกัน
ลําบาก จึงอยากใหมีการพิจารณาขยายถนนใหกวางข้ึน 

นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ 
ผอ.กองชาง กองชางจะดําเนินการสํารวจออกแบบประมาณราคา เตรียมไว  
นางรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะประสานงานเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  
ประธานสภาฯ  ถาไมมีทานใดจะประสานงานขอปดการประชุมสภา  
  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1  ประจําป 25๖๐ณ บัดนี้  
ปดการประชุม  เวลา  14.00 น.   
 

(ลงชื่อ)     ธีรศักดิ์  สนแยม ผูจดบันทึกการประชุม 
    ( นายธีรศักดิ์  สนแยม ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
 
 

(ลงชื่อ)      รัตนะ  เสริมมา     ผูตรวจบันทึกการประชุม  
    ( นางรัตนะ  เสริมมา ) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
 
 
 
 

ตรวจรายงานการประชุม 

....................................(นางสาวกาญจนา  ประมาณ ) 

....................................( นางวันเพ็ญ         กลมดวง) 

....................................( นายมาโนช         มาทองแดง) 


