
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
สมัยสามัญ  สมัยแรกประจาํป 25๖๑ 

วันท่ี  ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑เวลา  09.๓0น.  
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

 

ผูมาประชุม   จํานวน  14 คน  
ผูไมมาประชุม จํานวน  -   
ผูเขารวมประชุม  จํานวน 11  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  นิกรแสน 
ผูเขารวมประชุม 
นายพงษเทพ  ชัยออน 
นายนเรศ  ทีระแนว 
นางอรุณีนันทโชติ 
นายภูวภณ ตรงตอกิจ 
นายอภิเดช อินตะวิชัย 
นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ 
นางกนกพร  เฉิดพงษตระกูล 
นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ 
นายนรบดี   ปญุเบกษา 
นายพงศธร    ทองเกิด 
นางสาววันทนา   ปาวณา 

 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 1 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 1 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 3 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 3 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 4 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 4 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 5 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 5 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 6 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 6 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 7 
 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายก อบต. 
ปลัด อบต. 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นิติกร 
นักทรัพยากรบุคคล 
เจาพนักงานพัสดุ 

 
รัตนะ  เสริมมา 
ธนินพิสิษฐ 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 
นรบดี   ปญุเบกษา 
พงศธร    ทองเกิด 
วันทนา   ปาวณา 
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เปดประชุมเวลา  09.๓0 น. 
นายธีรศักดิ์  สนแยม 
เลขานุการสภาฯ เม่ือท่ีประชุมพรอมเรียนเชิญ นางรัตนะ เสริมมา ประธานสภา อบต.หาดสองแควเปดประชุม 

และดําเนินการประชุมสภาฯตามระเบียบ 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เม่ือท่ีประชุมพรอม  ขอเปดประชุมสภาสมัยสามัญ  
  สมัย แรก  ประจําป 25๖๑ 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
เรื่อง   การเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   
สมัยสามัญ  ประจําป  25๖๑ สมัยแรก 
ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
เรื่อง  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕6๑ 
ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว มีมติกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําป พ.ศ. ๒๕61 เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑-15 กุมภาพันธ ๒๕61  มีกําหนด  ๑๕  วัน  ในครั้ง
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕
60  เม่ือวันท่ี   8  กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 นั้น  
เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการของสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เปนไปดวย
ความเรียบรอยถูกตองตามกฎหมาย 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๕๗ หมวด ๒  การประชุม ขอ ๒๐,๒๒ จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาด
สองแคว สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕61  ในวันท่ี  8  กุมภาพันธ  ๒๕61 ณ หอง
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ตั้งแตเวลา  ๐๙.0๐ น. เปนตนไป   

จึงขอประกาศมาใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  คณะผูบริหารทองถ่ิน  
ผูนําทองถ่ิน  และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  ไดเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานท่ี
ดังกลาวฯ 
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ  ณ   วันที่  1   เดือน   กุมภาพันธ    พ.ศ.๒๕61 
(นางรัตนะ  เสริมมา) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  ไมมี 
ระเบียบวาระท่ี 2
                               วันที่ 10 พฤศจกิายน   พ.ศ.๒๕60 

 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําป ๒๕60 
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นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ กลาวรายงานการประชุมสมัยท่ีผานมา  
นายธีรศักดิ์  สนแยม 
เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึก รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัย

ท่ี 4  ประจําป ๒๕60   วันท่ี 10 พฤศจกิายน   พ.ศ.๒๕60ใหสมาชิกฯ พิจารณาตามไปดวย  
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงบันทึก รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัย

ท่ี 4  ประจําป ๒๕60   วันท่ี 10 พฤศจกิายน   พ.ศ.๒๕60หรอืไม 
 เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯรับรอง

รายงานการประชุมดวยการยกมือ 
มติท่ีประชุม มติท่ีประชุมสภาฯ รับรองบันทึก รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕60   

วันท่ี 10 พฤศจกิายน   พ.ศ.๒๕60 ดวยมติยกมือ 13เสียง 
    
ระเบียบวาระท่ี 3

3.1  การกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ประจําป 25๖๑ 
 เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภา เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการปะชุมสภาทองถ่ิน 

พ.ศ. 2547หมวด 2 การประชุม เชิญคะ 
นายธีรศักดิ์  สนแยม 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการปะชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547ขอ  20  

นอกจากการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกตามขอ  6  แลว  การประชุมสภา 
    ทองถ่ิน มี  2 ประเภท  คือ 
    1.  การประชุมสามัญ  
    2.  การประชุมวิสามัญ  

ขอ 21  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป  ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัย
สามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนํา
ปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศของสภาทองถ่ิน
พรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีท่ีไมได
กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปสมัยแรกใน
ปถัดไปไว หรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําป หรือวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปท่ีกําหนดไวแลว  ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ
ประจําปอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ - ขอเชิญทานสมาชิกสภาเสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.   25๖๑เชิญคะ 
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นายวันชัย รุงเรืองธรรม 
ส.อบต.หมูท่ี    ๑ เสนอ  ๔ สมัย  ดังนี้ 
   16 – 30  เมษายน   25๖๑ 
   ๑ – ๑๕ สงิหาคม  25๖๑ 
   16 – 30  ตุลาคม25๖๑ 

สมัยแรก ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 
เนื่องจากใหสอดคลองกับการกับการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต. และการ  จัดทํา
ขอบัญญัติของ อบต. 

นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  มีใครเสนอชวงอ่ืนอีกไหม  
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  ถาไมมีผูใดเสนอ  ขอมติท่ีประชุมพิจารณา โดยการยกมือ  
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสามัญ  เปน  4  สมัย  คือ  
   16 – 30 เมษายน   25๖๑ 
   ๑ – ๑๕ สิงหาคม   25๖๑ 
   16 – 30 ตุลาคม  25๖๑ 

สมัยแรก ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 
ดวยมติ  13.  เสียง 

๓.๒ ญัตติ พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป 
(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ  
นายธีรศักดิ์ สนแยม 
เลขานุการสภา  

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 9  ใหยกเลิกความในขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และใหใชความตอไปนี้
แทน 

ขอกฎหมาย 

“ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได โดยใหดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน
จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(3) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
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เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใชตอไป” 

ในกรณีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีระยะเวลาการใชบังคับเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบ
วันไมใหดําเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา  เชิญนายกชี้แจงรายละเอียด เชิญคะ  
 
นายพงษเทพ ชัยออน -  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา 
นายก อบต. ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  เพ่ือประโยชนของ

ประชาชน และสนองตอบตามนโยบายรัฐบาลจึงมีความจําเปนตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 4ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 

  ซ่ึงไดผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ตามระเบียบกฎหมายวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีไดกลาวมาแลวนั้น 

 ผมขอเชิญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ไดชี้แจงรายละเอียด ครับ  

นางเพลินพิศ ทิพยวงศ เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิก  ดิฉันขอใหทานไดดูเอกสารรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  
นักวิเคราะหฯ (พ.ศ. 2561-254) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 ท่ีไดสงใหพิจารณากอนแลวนั้น  ขอสรุปได

ดังนี้ 
  เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1   แบบ ผ02   
 สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

1. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุขจํานวน 6 โครงการ  ดังนี้ 
1. โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค งบประมาณ  16,600 บาท 
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม งบประมาณ 18,200 
    บาท 
3. โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก งบประมาณ  11,600 บาท 
4. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  งบประมาณ 29,800 บาท 
5. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี งบประมาณ  44,000 บาท 

        6. โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one งบประมาณ 
         19,800 บาท 
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1  แบบ ผ01 
1. ยุทธศาสตรดานการศึกษา 

แผนงานการศึกษา 
โครงการตอเติมผนังก้ันหองเรียนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จากโครงการเดิม งบประมาณ  
ป 2561-2564   จํานวน 50,000 บาท   เปน จํานวน 200,000 บาท  ในปงบประมาณ

 2561  
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   แบบ ผ02 
   สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
โครงการจัดสถานท่ีกลางสําหรับเปนศูนยรวมขาวการจัดซ้ือจัดจางของ อปท.  งบประมาณ 
20,000  บาท  หนวยงานรับผิดชอบ  กองคลัง   เปลี่ยนแปลงเปน  โครงการจัดตั้งสถานท่ี
กลางสําหรับใชเปนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  งบประมาณ  20,000 บาท  หนวยงานรับผิดชอบ  สํานักปลัด 
รายละเอียดตามรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ท่ี 1  ท่ีแนบทาย 
ขอบคุณคะ 

 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ มีทานใดจะซักถามหรือไม  

เม่ือไมมีทานใดซักถาม จึงขอมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควในการ
อนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1  ดวย
มติยกมือ  

มติท่ีประชุม มีมติยกมือ ๑๓ เสียง  

3.3 ญัตติ โอนและแกไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2561 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ  
นายธีรศักดิ์ สนแยม 
เลขานุการสภาฯ  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2541 หมวด 4  ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ขอกฎหมาย 

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2541 หมวด 4  ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญนายกชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณคะ  
นายพงษเทพ ชัยออน 
นายก อบต เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมอบใหเจาหนาท่ีไดรายงานตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาตอไป  
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นางกนกพร เฉิดพงษตระกูล 
ผอ.กองคลงั กองคลงั 
 รายจายเพ่ือการลงทุน  
 1.ครุภัณฑสํานักงาน  
    1.1 โตะทํางานพรอมเกาอ้ี  จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  เปนโตะเหล็ก ขนาด 

120x66x76 ซม. จํานวน 1  ตัว เกาอ้ีพนักพิงสูง  1 ตัว  จัดซ้ือตามราคาทองตลาด 
เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ
เพ่ือเปนการปฏิบัติงานของกองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  แผนงานพัฒนาสี่ป  (2561-2564)  บัญชีครุภัณฑ 
ผ. 08หนา 148 ลําดับท่ี 21  เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณตั้งไว จึงขอโอนตั้งเปนรายการใหม 
จํานวนท้ังสิ้น 6,400.- บาท (หกพันสี่รอยบาทถวน) โดยขอโอนลดจาก เงินเดือน พนักงานสวน
ตําบล เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมท้ังปรับปรุงเงินเดือนประจําปตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) จํานวน 
6,400.- บาท (หกพันสี่รอยบาทถวน) ซ่ึงเหลือจายสามารถโอนลดได 
2.ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
2.1  เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จัดซ้ือ
ตามราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเปนการปฏิบัติงานของกอง
คลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113)  แผนงานพัฒนาสี่ป  (2561-2564)  บัญชีครุภัณฑ ผ. 08หนา 148 ลําดับท่ี 19  
เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณตั้งไว จึงขอโอนตั้งเปนรายการใหม จํานวนท้ังสิ้น 30,000.- บาท 
(สามหม่ืนบาทถวน) โดยขอโอนลดจาก เงินเดือน พนักงานสวนตําบล เพ่ือจายเปนเงินเดือน
พนักงานสวนตําบล พรอมท้ังปรับปรุงเงินเดือนประจําปตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) จํานวน 30,000.- บาท (สาม
หม่ืนบาทถวน) ซ่ึงเหลือจายสามารถโอนลดได 

นางเพลินพิศ ทิพยวงศ 
นักวิเคราะหฯ  สํานักปลัด 

การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
ขอความเดมิ 
จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  จํานวน  18,600.-บาท  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานพรอม
เกาอ้ี จํานวน  3  ชุด เปนโตะเหล็กขนาด 150x75x75 ซม.  3  ตัว  เกาอ้ีพนักพิงสูง 3 ตัว  
ตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
บริหารท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) บัญชีครุภัณฑ ผ08 หนา 146 ลําดับท่ี  
11 
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ขอความใหม 
จัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  จํานวน  18,600.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานพรอม 
เกาอ้ี จํานวน  2  ชุด ๆ ละ 9,300 บาท  เปนโตะเหล็กขนาด  
150x75x75 ซม.  2  ตัว  เกาอ้ีพนักพิงสูง 2 ตัว  ตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑ
ชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานบริหาร
ท่ัวไป(00111) บัญชีครุภัณฑ ผ08 หนา 146 ลําดับท่ี  11 
ขอความเดมิ 
จัดซ้ือพัดลมแบบสามขา ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 18,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลม
แบบสามขา ขนาด 24 นิ้ว จํานวน  6  ตัว ๆ ละ 3,000 บาท  ตั้งตามราคาทองตลาด 
เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2560 สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 
(00110)งานบริหารงานคลัง(00113)บัญชีครุภัณฑ ผ08 หนา150 ลําดับท่ี 33 
ขอความใหม 
จัดซ้ือพัดลมแบบสามขา ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 18,000.-บาท เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือพัดลม
แบบสามขา ขนาด 24 นิ้ว จํานวน  6  ตัว ๆ ละ 3,000 บาท  ตั้งตามราคาทองตลาด 
เนื่องจากครุภัณฑชนิดนี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2560 สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 
(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) บัญชีครุภัณฑ ผ08 หนา150 ลําดับท่ี 33    

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ มีทานใดจะซักถามหรือไม  
 เม่ือไมมีทานใดซักถาม จึงขอมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควในการ

อนุมัติการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ดวยมติ
ยกมือ  

มติท่ีประชุม มีมติยกมือ  ๑๓  เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ   มีทานใดมีเรื่องประสานอ่ืนๆ หรือไม  
นายวันชัย รุงเรืองธรรม 
ส.อบต.หมูท่ี ๑  ๑.ประสานเรื่องงานประจําปวัดหาดสองแคว จะจัดข้ึนในวันท่ี ๙-๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยจะ

มีการตั้งองคผาปาเพ่ือบูรณะหลังคาอุโบสถวัดหาดสองแคว 
นายพงษเทพ ชัยออน 
นายก อบต. ประสานเรื่องกีฬาทองถ่ินสัมพันธ จะจัดข้ึนในวันเสารท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ.โรงเรียนบาน

พงสะตอื โดย อบต.บานแกงเปนเจาภาพในการจัดกิจกรรม  โดยกิจกรรมครั้งนี้จะไมมีการใช
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล แตจะเปนการสมทบจากพวกเราทุกๆคนในองคกร
แทน 
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นางอรุณีนันทโชติ 
รองนายก อบต. ประสานเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือจัดทําใหถูกระเบียบ และรับ

การสนับสนุนตอไป 
นางสาวประภาพรรณ มากพันธ 
ผอ.กองชาง ๑.เรื่องการสรางหองน้ําบริเวณศาลเจา หมูท่ี ๑.  
 ๒.เรื่องการสรางซุมประตูถนนวัฒนธรรมบริเวณพ้ืนท่ีหมูท่ี ๔  
 ๓.แจงเรื่องการขออนุญาตกอสรางของประชาชน  ขอใหมีการทําเรื่องขออนุญาตมาทาง อบต.

เพ่ือรับรองการกอสราง 
 
   
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  ถาไมมีทานใดจะประสานงานขอปดการประชุมสภา  
  สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําป ๒๕๖๑ ณ บัดนี้  
ปดการประชุม  เวลา  ๑๒. 30  น.   
 

(ลงชื่อ)       ผูจดบันทึกการประชุม 
     ( นายธีรศักดิ์  สนแยม ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
(ลงชื่อ)         ผูตรวจบันทึกการประชุม  

     ( นางรัตนะ  เสริมมา ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

ตรวจรายงานการประชุม 

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

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

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


