
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๕7

วันท่ี 13 กุมภาพันธ ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ

ผูมาประชุม จํานวน ๑4 คน
ผูไมมาประชุม จํานวน - คน
ผูลาประชุม จํานวน คน
ผูเขารวมประชุมจํานวน10 คน

ลําดับ
ท่ี

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ
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ผูเขาประชุม
นางรัตนะ  เสริมมา
นายศุภรัตน  พุมไสว
นายธีรศักดิ์  สนแยม
นายจรัญ    ธีระแนว
นายวันชัย  รุงเรืองธรรม
นางสาวกาญจนา  ประมาณ
นางวันเพ็ญ  กลมดวง
นายมาโนช  มาทองแดง
นางสมบัติ  นนคลัง
นายทรงวุฒิ  นอยทรัพย
นายมานพ  โพธิ์โม
นางสมพิศ  เรือนทะยา
นางเสนอ   มีทวม
นางเฉลิมรัตน  นิกรแสน

ผูเขารวมประชุม
นายพงษเทพ  ชัยออน
นางอรุณี  นนัทโชติ
นายนเรศ ธีระแนว
นางสาวแสงเดือน สุดแจง
น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ
นางกนกพร  เฉิดพงษตระกูล
นางปริชญา  นันคํา
นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ
น.ส.เกตุกนก  เชื้อปูคง
นายอริยะ  นพเทศน

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

นายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
หัวหนาสวนโยธา
หัวหนาสวนการคลัง
หัวหนาสํานักปลัด
จพง.ธุรการ
นักศึกษาฝกงาน
ผูชวยผูใหญบานหมู 1

รัตนะ  เสริมมา
ศุภรัตน  พุมไสว
ธีรศักดิ์  สนแยม
จรัญ  ธีระแนว
วันชัย  รุงเรืองธรรม
กาญจนา  ประมาณ
วันเพ็ญ  กลมดวง
มาโนช  มาทองแดง
สมบัติ   นนคลัง
ทรงวุฒิ  นอยทรัพย
มานพ  โพธิ์โม
สมพิศ  เรือนทะยา
เสนอ  มีทวม
เฉลิมรัตน  นิกรแสน

พงษเทพ ชัยออน
อรุณี   นันทโชติ
นเรศ  ธีระแนว
แสงเดือน สุดแจง
ประภาพรรณ มากพันธุ
กนกพร เฉิดพงษตระกูล
ปริชญา  นันคํา
เพลินพิศ  ทิพยวงศ
เกตุกนก  เชื้อปูคง
อริยะ  นพเทศน



๒

นายธีรศักดิ์  สนแยม ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว เชิญเขาหองประชุม
เลขานุการสภา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหมดเทาท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหาดสองแคว เขาประชุม จํานวน 14 ทาน ซึ่งครบองคประชุมแลว ผมขอเชิญ
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
กลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป
๒๕๕7

นางรัตนะ  เสรมิมา สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว คณะผูบริหาร รวมถึง
ประธานสภาฯ เจาหนาท่ี หัวหนาสวนราชการทุกทาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕7
เม่ือสมาชิกสภาฯ ครบองคประชุมแลว จึงขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว เรื่อง  การประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕7 ตามท่ี
สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว มีมติกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป
พ.ศ. ๒๕๕7 สมัยท่ี 1 เริ่มตั้งแตวันท่ี๑-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕7 มีกําหนด ๑๕ วัน  ในครั้ง
การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป
๒๕๕6 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 นั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการของ
สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตาม
กฎหมายอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ การประชุม ขอ ๒๐,๒๒ จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕7 ในวันท่ี 13
กุมภาพันธ ๒๕๕7 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ตั้งแตเวลา
๐๙.๐๐ น. เปนตนไป  จึงขอประกาศมาใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสอง
แคว  คณะผูบริหารทองถ่ิน  ผูนําทองถ่ิน  และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  ไดเขารวมประชุม
ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกลาวฯ จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ  ณ   วันท่ี
30 เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕7

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

นางรัตนะ เสริมมา วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ -ไมมี-



๓

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๕6
วัน 12 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕6

นางรัตนะ เสริมมา ตอไปเขาระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานกุารสภา
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา
นายธีรศักดิ์  สนแยม เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๕6 วันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕6
นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
ประธานสภาฯ หรือไม เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติท่ีประชุม

สภาฯ รับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ
มติท่ีประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๕6

วันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕6
- ดวยมติยกมือ ๑3 เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
3.1 ญัตติ  การกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว

ประจําป พ.ศ.2557
นางรัตนะ  เสริมมา        การกําหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕7 และสมัยประชุมสามัญ
ประธานสภาฯ              สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕8 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
นายธีรศักดิ์  สนแยม      สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อาศัยอํานาจตามความแหง
เลขานุการสภาฯ พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537แกไข

เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 มาตรา 53 วรรคหนึ่ง  กําหนดให “ในปหนึ่งใหมี
สมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหาร สวนตําบลจะกําหนด
แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบล
กําหนด”

นายอําเภอตรอนตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ดําเนินการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก ภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

กรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตาม
กําหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลได นายอําเภออาจเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวน
ตําบล

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ  ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไป
อีกจะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ

และตามความแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 21 วรรคหนึ่ง ความวา “การกําหนด จํานวนสมัยประชุม
สามัญประจําป ระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัย
ในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ



๔

ประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําป
สมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม”

ขอ 11 (3) ความวา “สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนดวาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปก่ีสมัย แตละ สมัยในปนั้นจะเริ่ม
เม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับใหกําหนดวันเริ่ม ประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปสมัยแรกของปถัดไป และมีกําหนดก่ีวัน การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมให
เปนไป ตามกฎหมายวาดวย องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด”

นางรัตนะ  เสริมมา        ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ไดแจงขอกฎหมาย  ระเบียบ ใหท่ีประชุมไดทราบแลว นั้น
ประธานสภาฯ             ขาพเจาจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาวา ควรจะกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป

ระยะเวลาและวันเริ่มตนสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๕7 และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ของป พ.ศ. ๒๕๕8
- มีสมาชิกทานใดท่ีจะเสนอการกําหนดจํานวนสมัยประชุม

นายวันชัย รุงเรืองธรรม เรียน  ทานประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  กระผมนายวันชัย  รุงเรืองธรรม สมาชิกสภา
สมาชิก อบต.หมู 1 องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว หมูท่ี 1 ขอเสนอวา การกําหนดสมัยประชุม

สมัยสามัญ  กระผมขอเสนอ    การประชุมสมัยสามัญ ในป พ.ศ.๒๕๕7 จํานวน ๔ สมัย
มีผูรับรอง 4 คน
1. นางเสนอ มีทวม สมาชิก อบต.หมู 6
2. นายมาโนช มาทองแดง สมาชิก อบต.หมู 4
3. นายสมพิศ เรือนทะยา สมาชิก อบต.หมู 6
4. นายทรงวุฒิ นองทรัพย สมาชิก อบต.หมู 5

นางรัตนะ  เสริมมา มีทานใดจะเสนอกําหนดจํานวนสมัยประชุมเปนอยางอ่ืนอีกไหม
ประธานสภาฯ ถาไมมีก็สรุปวาท่ีประชุมรับรองกําหนดสมัยประชุมจํานวน 4 สมัย

ตอไปก็กําหนดระยะเวลาในการประชุม มีทานใดเสนอบางขอเรียนเชิญ
นายมาโนช มาทองแดง  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ กระผมนายมาโนช  มาทองแดง  สมาชิกองคการบริหาร
สมาชิก อบต.หมู 4 สวนตําบลหาดสองแคว ขอกําหนดระยะเวลาในการประชุมใหมจากปท่ีผานมากําหนดไว

วันท่ี 1-15 ของเดือน ซึ่งเร็วไปในชวงตนเดือนการประชุมตางๆ ท้ังของทางอําเภอ การ
ประชุมหมูบานตางๆ ก็กําหนดไวตนเดือนเปนสวนมากถาเรากําหนดไวในชวงระหวาง
กลางเดือน จะไดประสานการนําขาวสารขอมูล หรือปญหาความเดือดรอนของประชาชนมา
แกไขปญหาไดทันถวงที จึงเสนอขอกําหนดระหวางวันท่ี
ดังนี้

- สมัยท่ี ๒ กําหนดใหมีการประชุมในเดือน  พฤษภาคม  มีระยะเวลา ๑๕ วัน
เริ่มตั้งแต

วันท่ี ๑0 – 24 พฤษภาคม ๒๕๕7
- สมัยท่ี ๓ กําหนดใหมีการประชุมในเดือน  สิงหาคม มีระยะเวลา ๑๕ วัน

เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑0 – 24 สิงหาคม ๒๕๕7
- สมัยท่ี ๔ กําหนดใหมีการประชุมในเดือนพฤศจิกายน มีระยะเวลา ๑๕ วัน

เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑0 – 24 พฤศจิกายน ๒๕๕7
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สําหรับในปถัดไป คือ พ.ศ. ๒๕๕8 ควรจะกําหนดใหมีการประชุมสมัยสามัญ
สมัยแรก ในเดือนกุมภาพันธ  มีระยะเวลา ๑๕ วันเริ่มตั้งแตวันท่ี ๑0 – 24 กุมภาพันธ
พ.ศ.๒๕๕8

นางรัตนะ  เสริมมา ตามท่ี ทานมาโนช  มาทองแดง  ไดเสนอกําหนดชวงวันท่ีจะเขาประชุม
ประธานสภาฯ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๔ สมัยเชนเดียวกับปท่ีผานมา และในแตละสมัย กําหนดใหมี

ระยะเวลา ๑๕ วัน  ดังนี้
- สมัยท่ี ๒ เดือน พฤษภาคม   ตั้งแตวันท่ี ๑0–24 พฤษภาคม ๒๕๕๗
- สมัยท่ี ๓ เดือน สิงหาคม      ตั้งแตวันท่ี ๑0–24 สิงหาคม ๒๕๕๗
- สมัยท่ี ๔ เดือน พฤศจิกายน  ตั้งแตวันท่ี ๑0–24 พฤศจิกายน ๒๕๕๗

และกําหนดใหมีการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ในเดือน กุมภาพันธ
เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑0–24 กุมภาพันธ ๒๕๕๘ นั้น  ไมทราบวาสมาชิกทานใดมีความคิดเห็น
เปนอยางอ่ืนบาง หากไมมีสมาชิกทานใดตองการท่ีจะความคิดเห็นเปนอยางอ่ืนแลว  ลําดับ
ตอไปเปนการขอมติท่ีประชุม  สมาชิกทานใดเห็นวาควรกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๕๗ และการกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ี
ทานมาโนช มาทองแดง  ส อบต.หมู ๔ เสนอโปรดยกมือคะ

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหมีการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ และกําหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘
จํานวน ๑๓ เสียง

๓.2 ญัตติ พิจารณาใหความยินยอมทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล
นางรัตนะ  เสริมมา เชิญเลขานุการสภาไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย และรายละเอียด
ประธานสภา
นายธีรศักดิ์  สนแยม ดวยฝายเลขาสภาฯ ไดรับญัตติ พิจารณาใหความยินยอมทํากิจการนอกเขตองคการบริหาร
เลขานุการสภาฯ สวนตําบล ซึ่งตามเอกสารท่ีไดสงใหทานสมาชิกไปลวงหนา แลวนั้น ตามพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 5 พ.ศ.2546
มาตรา 73 องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล
หรือรวมกับสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ินอ่ืน เพ่ือกระทํากิจการรวมกันได ท้ังนี้ เม่ือไดรับความ
ยินยอมจากสภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด  หรือหนวย
การบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ  และกิจการนั้นเปนกิจกรรมท่ีจําเปนตองทําและ
เปนการเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีอยูใหอํานาจหนาท่ีของตน

นางรัตนะ  เสริมมา เชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลไดชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภาฯ
นายพงษเทพ  ชัยออน - ตามท่ีฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดสงญัตติ พิจารณาใหความ
นายก อบต. ยินยอมทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบล

หาดสองแคว พิจารณา ใหความยินยอมในการทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล
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ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ด
พืชพันธุดี เพ่ือสงเสริมสนบัสนุนใหประชาชน ไดผลิตเมล็ดพันธุพืชพันธุดี  สงเสริม
องคความรูดานการผลิตพืชอินทรีย  การลดตนทุนในการผลิต การเพ่ิมมูลคาสินคา ดาน
การเกษตร ซึ่ง ปจจุบันตําบลหาดสองแคว ประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนสวนใหญ
และทํานาขาวถึงรอยละ 80% ตําบลหาดสองแคว ไดสงเสริมอาชีพการทําเกษตรอินทรีย
ใหกับประชาชนมาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะการทํานาแบบลดตนทุนการผลิต  ซึ่งตองการ
พัฒนาตอยอดองคความรู  และปจจัยในการผลิตซึ่งในปจจุบันยังขาดแคลนอยูหลายสวน
เชน  การผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี ใหเกษตรกรไดผลิตใชเองจะไดลดตนทุนการผลิต
วิชาการดานการปลูกขาวเพ่ือใชเปนเมล็ดพันธุขาว   การปลอมปนของวัชพืช  ทําใหเกิด
ปญหาโรคขาว เชน ขาวเดง ขาวดีด  ซึ่งปญหาเหลานี้กอใหเกิดผลกระทบในดานการผลิต
เชน ผลผลิตลดลงและคุณภาพต่ํา  การสงเสริมการคัดพันธุขาวจึงเปนวิธีสําคัญท่ีชวยให
เกษตรกรไดขาวคุณภาพ  ลดปญหาขาวปลอมปนและคุณภาพต่ํา  ลดตนทุนการผลิตโดย
สามารถคัดเลือกพันธุท่ีตองการปุยนอยและตานทานโรคแมลง รวมท้ังสามารถนําพันธุขาวท่ี
คัดไวมาเปนสายพันธุ และขยายสายพันธุใหกับเกษตรกรตําบลหาดสองแคว ตอไป
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดตระหนัก และเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริม
การผลิตพันธุขาวของเกษตรกรแตยังขาดบุคลากร ท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการทําการเกษตร
เชน การคัดเลือกพ้ืนท่ีทําแปลงขยายพันธุ  การคัดเลือกพันธุขาวท่ีจะผลิต การวางแผนการ
ปลูกขาว  การเตรียมดิน  วิธีการปลูกขาว ความควบคุมวัชพืช แมลงศัตรูพืช การจัดการน้ํา
ในนาขาว จนถึงการเก็บเก่ียว  จึงไดประสานความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   ดังนั้นจึงไดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ซึ่งมีบุคลากรผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหความ
ชวยเหลือดานนักวิชาการ  และพ้ืนท่ีทําเปนแปลงสาธิต เพ่ือสะดวกใหการดูแล ศึกษา
ติดตามงาน  รวมกันกับนักวิชาการ และเลือกพ้ืนท่ีทํานาสาธิตท่ีหางจากพ้ืนท่ีเดิม เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการปลูกขาวตางจากพันธุเดิม เพ่ือลดปญหาขาวปนขาวเรื้อจากพันธุเดิม โดยไดรับ
ความอนุเคราะหแปลงนาสาธิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ณ ลํารางทุงกะโล
จํานวน 10 ไร ซึ่งมีกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวท้ัง 7 หมูบาน  ของตําบลหาดสองแคว
กลุมขาวเกษตรอินทรียตําบลหาดสองแคว  และคณะกรรมการทํางานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา ดานการเกษตร ขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดรวมกันระดม
ความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรูหาวิธีการในการลดตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุขาว กข 49 โดยท่ี
ไมตองซื้อเมล็ดพันธจากชุมชนอ่ืน และยังไดมีองคความรูการทํานาขาวอินทรียท่ีใหผลิตท่ีดี
และกลุมเกษตรกรไดเมล็ดพันธท่ีตรงตามความตองการของเกษตรกรเอง  และไดเรียนรู
กระบวนการผลิตท่ีปลอดสารพิษสารเคมีทางการเกษตรซึ่งจะทําใหเกิดผลดีตอสุขภาพของ
เกษตรกรเอง  และผูบริโภคโดยสงเสริมการใชสารอินทรียปุยชีวภาพท่ีไมสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม  เ พ่ือใหการดําเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธขาวดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพสงผลตอเกษตรกรใหมีการดําเนินชีวิตเปนไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จึงมีความจําเปนตองจัดทําโครงการสงเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ดพืชพันธุดี  ข้ึน
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- คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว จึงไดยื่นญัตติ ใหสภาองคการ
บริหาร สวนตําบลหาดสองแควพิจารณาใหความยินยอมทํากิจการนอกเขตองคการ
บริหารสวนตําบล ตาม โครงการสงเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ดพืชพันธุดี เพ่ือใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว พิจารณา ใหความยินยอมในการทํากิจการนอกเขต
องคการบริหารสวนตําบล ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ณ ลํารางทุงกะโล  ตําบล
คุงตะเภา อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ ดังกลาว

นายธีระศักดิ์ สนแยม เปนโครงการท่ีดี จะไดมีพันธุขาวท่ีปลอมปนนอย การงอกสูง มีนักวิชาการท่ีเขามีความรูให
เลขานุการสภาฯ คําแนะนํา ปรึกษาแกเกษตรกร เกษตรกรยังลดตนทุนในการซื้อเมล็ดพันธุขาวไดอีก
นางรัตนะ เสริมมา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม
ประธานสภาฯ ถาไมมีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม

- ขอมติสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว จะอนุมัติใหองคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแควประกอบกิจการนอกเขตพ้ืนท่ี ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ด
พืชพันธุดี เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว พิจารณา ใหความยินยอมใน
การทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ณ
ลํารางทุงกะโล  ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ ขอมติดวยการยกมือ

ท่ีประชุม มีมติยกมือจํานวน 13 เสียง

๓.3 ญัตติ การโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
นางรัตนะ เสริมมา เรื่อง การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
ประธานสภาฯ ขอใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย
นายธีรศักดิ์ สนแยม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ขอ ๒7 การโอนเงิน

งบประมาณรายจายใน หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดิน และสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน
ตามท่ีฝายบริหารไดสงญัตติเขามาฝายเลขาจึงไดจัดเขาระเบียบวาระการประชุม ในสมัย
แรก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามเอกสารท่ีไดจัดสงใหกับทานสมาชิกไปลวงหนา
แลวนั้น

นางรัตนะ เสริมมา ขอเรียนเชิญทานนายกไดชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภาฯ
นายพงษเทพ  ชัยออน จากท่ีไดสงญัตติใหฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณานําเขาท่ีประชุมสภา
นายก อบต. ไดพิจารณานั้น เนื่องจากสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว มีความ

จําเปนตองโอนงบประมาณรายจายเนื่องจาก  ไดรับแบบคํารองจากนางทองอินทร  ดีเลิศ
บานเลขท่ี 46/2 หมูท่ี 5 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ขอความอนุเคราะหให
ความชวยเหลือเรื่องระบบประปาหมูบานเสีย ประชาชนไมมีน้ําอุปโภค-บริโภค และ
เครื่องยนตชํารุดเสียหายใชการไมไดจึงมีความจําเปนตองจัดซื้อใหม
สวนรายละเอียดเชิญผูรับผิดชอบไดชี้แจงเพ่ิมเติม
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นางปริชญา  นันคํา ตามบันทึกขอความสวนโยธา อต.74203/7 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2557 ขออนุมัติโอน
หัวหนาสํานักปลัด งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

ตามรายละเอียดดังนี้ สวนโยธา
๑. ครุภัณฑการเกษตร    ประเภทเครื่องยนตบริกส เพ่ือจัดซื้อเครื่องยนตบริกส  ขนาด
13.50 แรง 4 จังหวะ  พรอมชุดหางเรือ  จํานวน 2 ชุด  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซื้อ
ครุภัณฑการเกษตร ประเภทเครื่องยนตบริกส  เปนเครื่องยนตเอนกประสงคสามารถติดตั้ง
ใชงานไดหลายประเภท เปนเครื่องสูบน้ํา  ติดตั้งในเรือเปนเรือยนต ฯลฯ หรืออ่ืนๆ
เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ประจําป 2556 จึงจัดซื้อ
ตามราคาทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐) งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนพัฒนาสามป (๒๕๕7-๒๕๕9) ยุทธศาสตรท่ี 6
แนวทางท่ี 1 หนา 63 ลําดับท่ี 40 เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว   จึงขอ
โอนตั้งเปนรายการใหม  จํานวนท้ังสิ้น 38,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนแปดพันบาทถวน)
โดยขอโอนลดจากเงินเดือน(ฝายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  รายการ
เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  พรอมท้ังปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑) แผนพัฒนาสามป (๒๕๕7-๒๕๕9) ยุทธศาสตรท่ี 6 แนวทางท่ี
1 หนา 60 ลําดับท่ี 4 รวมเปนเงินท่ีขอโอนลดจํานวน 38,๐๐๐ บาท (สามหม่ืนแปด
พันบาทถวน) ซ่ึงยังไมไดใชจายสามารถโอนลดได
2. โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบานแหลมคูณ หมู 5 (ชุมชนไผสวาง)

เพ่ือ
เปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบานแหลมคูณ หมูท่ี 5 ให
สามารถใชงานไดดี รายการตามแบบแปลนประมาณราคาของสวนโยธา อบต.หาดสองแคว
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐) งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนพัฒนาสามป (๒๕๕7-๒๕๕9) ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางท่ี
1 หนา 32 ลําดับท่ี ๑8 เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว   จึงขอโอนตั้งเปน
รายการใหม  จํานวนท้ังสิ้น 25,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนหาพันบาทถวน) โดยขอโอนลด
จากเงินเดือน(ฝายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  รายการ  เพ่ือจายเปน
เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  พรอมท้ังปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(๐๐๒๔๐) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (๐๐๒๔๑) แผนพัฒนาสามป (๒๕๕7-๒๕๕9) ยุทธศาสตรท่ี 6 แนวทางท่ี 1 หนา
60 ลําดับท่ี 4 ซ่ึงยังไมไดใชจายสามารถโอนลดไดรวมเปนเงินท่ีขอโอนลดจํานวน 25,
๐๐๐ บาท (สองหม่ืนหาพันบาทถวน) ซ่ึงเหลือสามารถโอนลดได
สํานักปลัด
2. ครุภัณฑสํานักงาน รายการเกาอ้ีผูบริหาร  จัดซื้อเกาอ้ีผูบริหารสําหรับใชในหอง
ประชุมสภา (ประธาน+รองประธานสภา+เลขานุการสภาฯ) บุนวม พนักพิงสูงมีโชคปรับ
ระดับ จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท เปนจํานวนเงิน 15,000.- บาท  เพ่ือสําหรับใช
ในหองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ซึ่งในปจจุบัน ยังไมมีไวใชในหอง
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สํานักมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ หรือจัดซื้อตามราคาทองตลาด  ตั้งจายจาก
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เงินรายได ปรากฏใน ดานบริหารท่ัวไป(00100) งานบริหารงานท่ัวไป (00100) งาน
บริหารท่ัวไป (๐๐11๑) แผนพัฒนาสามป (๒๕๕7-๒๕๕9) ยุทธศาสตรท่ี 6 แนวทางท่ี 1
หนา 63 ลําดับท่ี 40 เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว  จึงขอโอนตั้งเปนรายการ
ใหมจํานวน 14,700.-บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) โดยขอโอนลดจาก งบ
บุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน  รายการเพ่ือจายเปน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๐๐๒1
๐) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (๐๐๒1๑) แผนพัฒนาสามป (๒๕๕7-๒๕๕9)
ยุทธศาสตรท่ี 6 แนวทางท่ี 1 หนา 60 ลําดับท่ี 4 รวมเปนเงินท่ีขอโอนลดจํานวน
15,0๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) ซ่ึงยังไมไดใชจายสามารถโอนลดได

นางรัตนะ เสริมมา จากท่ีนายก อบต.และเจาหนาท่ีไดชี้แจง มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม
ประธานสภาฯ
นายธีรศักดิ์ สนแยม ในการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาว ก็เห็นดวย  ท้ังเครื่องยนตบริกส เกาอ้ี  การซอมครุภัณฑ
เลขานุการสภาฯ ประปา ก็เปนประโยชนแกไขปญหาใหกับประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน  แตขอฝากเรื่อง

การดูแล การเก็บรักษา  ใหดีจะไดใชประโยชนไดยาวนาน
นางรัตนะ  เสริมมา มีทานใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม
ประธานสภาฯ ในการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557 จํานวน 3 รายการ

1. จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เครื่องยนตบริกส  จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 38,000.-บาท
2. โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบานแหลมคูณ หมู 5 (ชุมชนไผสวาง)

เปนเงิน 25,000.-บาท
3. ครุภัณฑสํานักงาน รายการเกาอ้ีผูบริหาร  จํานวน 3 ตัว  เปนเงิน 15,000.-[km

รวมเปนเงินท่ีโอนตั้งเปนรายการใหมท้ังสิ้น 78,000.-บาท
- ถาไมมีทานใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว
พิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557
ตามรายการดังกลาว
- ขอมติอนุมัติดวยการยกมือ

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติจํานวน 13 เสียง

๓.4 ญัตติ  การพิจาณาจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557
นางรัตนะ เสริมมา เรื่อง การพิจารณาจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
ประธานสภาฯ ขอใหเลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลหาดสองแควไดชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย
นายธีรศักดิ์  สนแยม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 89
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใหจายเงินสะสมไดโดยใหเปนอํานาจของสภา
ทองถ่ินท่ีจะอนุมัติ
- ตามท่ีฝายบริหารไดยื่นญัตติถึงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควนั้น
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ฝายเลขานุการสภาฯ จึงนําเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
ตามเอกสารท่ีไดสงใหสมาชิกทุกทานไปลวงหนาแลวนั้น ญัตติเรื่อง การพิจารณาจายขาด
เงินสะสม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 อางถึงตามบันทึกขอความ สวนโยธา ท่ี อต
74203/12 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2557 เรื่อง การพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ยอดงบประมาณรวม 3,421,136.82.-บาท (สามลานสี่แสน
สองหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยสามสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค)

นางรัตนะ  เสริมมา เชิญนายก อบต. ไดใหรายละเอียดเพ่ิมเติม
ประธานสภาฯ
นายพงษเทพ  ชัยออน จากการลงเวทีประชาคมในแตละหมูบาน จากขอมูลของผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน
นายก อบต. ท่ีไดรับฟงปญหาจากพ่ีนองประชาชนทุกหมูบาน ท่ีเสนอใหแกปญหาเรื่องระบบไฟฟา

มาโดยตลอดแตเนื่องจาก อบต. มีงบประมาณเพียงนอยนิด จึงไมสามารถแกไขปญหาเรื่อง
ไฟฟาใหแกพ่ีนองประชาชนได ซึ่งเปนปญหาเรื้อรังมายาวนานหลายป มาปนี้จึงได
รวบรวมปญหาจากคํารองของพ่ีนองประชาชนทุกหมูบานท่ีเดือดรอนเรื่องระบบไฟฟา
นํามาแกไขปญหาโดยการนําเสนอใหสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควพิจารณา
จายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2557 สวนรายละเอียดเรื่องการดําเนินการแกไข
ปญหาระบบไฟฟาเรื่องใดบาง จุดไหน งบประมาณเทาไร นั้นขอใหสวนโยธาไดนําเสนอ
และ ใหสวนการคลังองคการบริหารตําบลหาดสองแคว  ไดรายงานสถานะทางการคลังให
สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดรับทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป

นางกนกพร เฉิดพงษ รายงานสถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
ตระกูล รายงานเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ณ วันท่ี 29 มกราคม 2557
หัวหนาสวนการคลัง มียอดเงินสะสมท้ังสิ้น 4,861,987.06 บาท

หัก คาใชจายประจํา(400,000 x 3) 780,000.00 บาท
เงินสํารองจายกรณีฉุกเฉิน (10%) 486,198.00 บาท
โครงการท่ีอนุมัติไปแลวกันไวเบิก 167,000.00 บาท
เงินสะสมคงเหลือท่ีจายได 3,428,789.00 บาท

นางสาวประภาพรรณ จากการรวบรวมเอกสารรองขอความชวยเหลือจายประชาชน  ผูนําชุมชน รองของให
มากพันธุ ชวยเหลือเรื่องระบบไฟฟา ของทุกหมูบานท่ีมีแบบประมาณราคาของไฟฟามาพรอมแลวนั้น
หัวหนาสวนโยธา ตามเอกสารท่ีไดสงใหทานสมาชิกไดพิจารณาลวงหนาแลวนั้น สรุปไดดังนี้

สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดรับมอบหมายใหดําเนินสํารวจออกแบบ
พรอมประมาณราคาคากอสราง งานดานระบบไฟฟาของท่ีของหมูท่ี ๑ - ๗ ตําบลหาดสอง
แคว  อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ  เพ่ือท่ีจะนําไปพิจารณาจากสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสองแคว  ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีโครงการดังตอไปนี้ ไดดังนี้



๑๑

๑. โครงการงานขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ําและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (เบื้องตน) หมูท่ี ๑

ท่ี งาน
งานระบบจําหนายแรงต่ํา งานไฟสาธารณะ จํานวนเงิน

๘.๐๐ ม. ๙.๐๐ ม. ๕๐ AW. ๒๕AW. โคมไฟ

๑. ซอยบานนายสุม  ออนชูศรี ๕ ๑๓๐ ม. ๑๓๐ ม. ๔ ๗๐,๔๓๘.๑๐

๒. น.ส.อัญชลี  เบาสีดา ๓ ๕๐ ม. ๑๓๐ ม. ๓ ๔๔,๓๓๐.๑๐

๓. นางเล็ก    มาประสพ ๒ ๓๕ ม. ๓๕ ม. ๒ ๒๖.๕๙๘.๙๙

๔. นายสุม  ออนชูศรี
นายสอง  รุงเรือง

๑,๑๑๐ ม. ๑๖ ๑๑๕,๙๐๑.๓๓

๕ นายเส็ง   ปุมแกว ๔ ๑๔๐ ๑๔๐ ๒ ๕๑,๐๕๐.๗๗

รวมเงิน ๓๐๘,๓๑๗.๒๙

๓.โครงการงานขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ําและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (เบื้องตน) หมูท่ี ๒

ท่ี งาน
งานระบบจําหนายแรงต่ํา งานไฟสาธารณะ จํานวนเงิน

๘.๐๐ ม. ๙.๐๐ ม. ๕๐ AW. ๒๕AW. โคมไฟ

๑. นายประสพ  พุมหาน – บึงพาด ๑๗ ๗๐๐ ม. ๗๐๐ ม. ๘ ๑๘๕,๗๕๐.๙๓

รวมเงิน ๑๘๕,๗๕๐.๙๓.-

๔.โครงการงานขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ําและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (เบื้องตน) หมูท่ี ๓

ท่ี งาน
งานระบบจําหนายแรงต่ํา งานไฟสาธารณะ จํานวนเงิน

๘.๐๐ ม. ๙.๐๐ ม. ๕๐ AW. ๒๕AW. โคมไฟ

๑. นายสด   มีทวม - - ๓๔๐ ม. ๓๔๐ ม. ๖ ๗๗,๖๓๓.๘๕

๒. บาน อ.สนิท-แยกบานนายเพชร - - ๓๐๐ ม. ๓๐๐ ม. ๗ ๖๕,๑๑๖.๙๙

๓. นายเพชร   นันทโชติ - - - ๒๘๐ ม. ๔ ๒๙.๘๗๘.๖๘



๑๒

๔. นายจิระวุฒิ   แดงกองโค - - - ๑๐๐ ม. ๒ ๑๓,๕๐๕.๕๔

๕ นางเอ้ือน   พวงคุม ๔ - ๒๔๐ ม. ๑๒๐ ม. ๒ ๕๑,๕๙๘.๖๑

๖. นายสมบุญ  ยันนาวา ๓ - ๒๐๐ ม. ๑๐๐ ม. ๒ ๔๔,๘๘๒.๒๒

๗. นางวิลัยจิตร  มีชาวนา ๓ - ๑๘๐ ม. ๙๐ ม. ๒ ๔๓,๕๐๑.๙๒

๘. โรงสีชุมชน ๖ ๑ ๓๔๐ ม. ๑๗๐ ม. ๔ ๘๗,๘๗๒.๖๘

๙. นายเฉลียว  รักวัด ๓ - ๑๔๐ ม. ๗๐ ม. ๒ ๔๔,๙๑๔,๓๒

๑๐. สามแยกหาดสองแคว,
ช.นางมะลิ

- - - ๒๖๐ ม. ๗ ๔๐,๔๒๑.๓๙

รวมเงิน ๔๙๙,๓๒๖.๒๐

๔.ขยายเขตไฟสาธารณะ บานเดนสําโรง (ซอยนายประเทือง) หมูท่ี ๔
๔.๑ ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร  จํานวน ๖ ตน  ระยะทางประมาณ ๑๗๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟถนน

ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต  จํานวน ๔ ชุด ระยะทางประมาณ ๑๗๐ เมตร
รวมเงินท้ังสิ้น ๙๐,๔๘๗.๔๗ บาท

๔.๒ ขยายเขตไฟสาธารณะบานเดนสําโรง (ซอยนายรัตน- จรินทร) หมูท่ี ๔
ติดตั้งโคมไฟถนน ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต  จํานวน ๗ ชุด ระยะทางประมาณ ๒๓๐ เมตร

รวมเงินท้ังสิ้น ๓๘,๐๖๒.๔๖ บาท
๔.๓ ขยายเขตไฟสาธารณะ บานเดนสําโรง (ซอยนายสินาท) รวมคาบริการฮอทไลน  หมูท่ี ๔

ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๑๒ เมตร  จํานวน ๑๕.๓ ตน  ระยะทางประมาณ ๕๖๐ เมตร ติดตั้ง
หมอแปลง  ขนาด ๓๐ เควีเอ  ระบบ / เฟส ๒ สาย  จํานวน ๑ เครื่อง

รวมเงินท้ังสิ้น ๓๐๒,๒๒๔.๒๘ บาท
๔.๔ ขยายเขตไฟสาธารณะ บานเดนสําโรง (ซอยนนคลัง) หมูท่ี ๔

ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๙ เมตร  จํานวน ๘.๑ ตน  ระยะทางประมาณ ๒๖๐ เมตร ติดตั้ง
โคมไฟถนน  ขนาด ๒x๓๖ จํานวน ๕ ชุด ระยะทางประมาณ ๒๖๐ เมตร

รวมเงินท้ังสิ้น ๑๐๘,๑๕๗.๑๑ บาท

รวมเงิน ขอ๔.๑ ถึง ๔.๔ เปนเงินท้ังสิ้น ๕๓๘,๙๓๑.๓๒ บาท



๑๓

๕.โครงการงานขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ําและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (เบื้องตน) หมูท่ี ๕

ท่ี งาน
งานระบบจําหนายแรงต่ํา งานไฟสาธารณะ จํานวนเงิน

๘.๐๐ ม. ๙.๐๐ ม. ๕๐ AW. ๒๕AW. โคมไฟ

๑. นางบังเอิญ   อุปรีพรอม ๑๒ ๒ ๑,๒๘๐ม. - ๘ ๑๕๒,๑๙๖.๘๐

รวมเงิน ๑๕๒,๑๙๖.๘๐.-

๖. โครงการงานขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ําและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (เบื้องตน) หมูท่ี ๖

ท่ี งาน
งานระบบจําหนายแรงต่ํา งานไฟสาธารณะ จํานวนเงิน

๘.๐๐ ม. ๙.๐๐ ม. ๕๐ AW. ๒๕AW. โคมไฟ

๑. นางกาญจนา   บุญทูล - - - ๒๓๐ ม. ๔ ๒๖,๓๗๑,๒๒

๒. นางมะลิ   นอยมีสุข - - - ๕๒๐ ม. ๗ ๕๑,๓๙๘.๕๒

๓. นายบรรจง ตระกูล - - - . ๓๐๐ ม. ๔ ๒๙,๔๘๒.๗๘

๔. ซอยหลังโรงเรียนนาคบุรี ๑๕ - ๖๐๐ ม. ๓๐๐ ม. ๘ ๑๕๕,๓๖๑.๘๖

รวมเงิน ๒๖๒,๖๑๔.๓๘.-

๗ .โครงการงานขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ําและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (เบื้องตน) หมูท่ี ๗

ท่ี งาน
งานระบบจําหนายแรงต่ํา งานไฟสาธารณะ จํานวนเงิน

๘.๐๐ ม. ๙.๐๐ ม. ๕๐ AW. ๒๕AW. โคมไฟ

๑. นายมนัส  ชํานิสูงเนิน ๘ - ๕๖๐ ม. - - ๗๑,๒๕๓.๔๔

๒. นายดิเรก   ชัยออน - - - ๓๒๐ ม. ๕ ๓๔,๖๐๘.๐๘

๓. นางวิรัช – นายนพฤพล - - - ๕๐๐ ม. ๘ ๕๔,๕๔๒.๑๘



๑๔

๔. นางสิริวิภา  นันทโชติ ๕ - ๓๐๐ ม. ๓๒๐ ม. ๕ ๘๐,๙๗๕.๔๖

๕ นายสมศักดิ์   พันธแกว ๗ - ๔๔๐ ม. ๒๒๐ ม. ๔ ๘๖,๓๗๐.๔๐

๖. นางไฝ    พะตัน ๒ - ๑๒๐ ม. ๖๐ ม. ๒ ๒๖,๔๗๑.๘๐

๗. นางหล่ํา   รุงเรือง - - - ๓๐๐ ม. ๔ ๓๒,๐๒๕.๑๐

รวมเงิน ๓๘๖,๒๔๖.๔๖.-

๗.๒ โครงการงานขยายเขตระบบจําหนายแรงต่ําและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ (เบื้องตน) หมู
ท่ี ๗ ประมาณราคาคาใชจายในการขยายเขตระบบจําหนาย ๓ เฟส พรอมติดตั้งหมอแปลง
ชุมชนบานดงขมุ หมูท่ี ๗ โดยมีรายละเอียด ตอไปนี้
การดําเนินการ
- ปกเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด ๑๒.๐๐ เมตร   จํานวน ๑๓ ตน  พรอมพาดสายอลูเนียม
แกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร  จํานวน ๖,๘๖๐ เมตร  และสายอลูเนียมหุมฉนวน
จํานวน ๓.๐๐๐ เมตร
- ติดตั้งหมอแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลล ขนาด ๕๐ เควีเอ จํานวน
๑ เครื่อง
คาใชจาย

- คาขยายเขตระบบจําหนายและติดตั้งหมอแปลง เปนเงิน ๑,๐๑๖,๕๙๒.๐๐ บาท
- ภาษีมูลคาเพ่ิม ๗ % เปนเงิน ๗๑,๑๖๑.๔๔ บาท

รวมเปนเงิน ๑,๐๘๗,๗๕๓.๔๔ บาท
รวมเปนเงินงบประมาณโครงการขยายเขตไฟฟาเปนเงินท้ังสิ้น ๓,๔๒๑,๑๓๖.๘๒.-

บาท

นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกทานใดจะเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามขอเชิญคะ
ประธานสภา
นายศุภรัตน  พุมไสว - เห็นดวยในการชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนทุกหมูบานเรื่องปญหาระบบไฟฟา
รองประธานสภาฯ ท่ีมีปญหามายาวนานมากๆ ท้ังไฟฟาตก ไฟฟาไมมีใช  ไฟฟาไมเพียงพอตอการทํา

การเกษตร เห็นควรท่ีจะชวยเหลือเพราะประชาชนจํานวนมากไดรับความเดือดรอน
เชน กรณีการขยายเขตไฟฟาไปยังหมูท่ี 7 ท่ีไดขอขยายเขตไฟฟาเพ่ือทําการเกษตรและใช
ตามบานเรือนตั้งแตป 49 มาก็ไมไดแกไขปญหาชวยเหลือประชาชนอะไรเลย ปญหาคือ
กลุมบานดงขมุอยูจุดทายปลายหมูบาน มีปญหาทําใหกระแสไฟฟาไมพอใช คือตอนนี้นํา
ไฟฟามาปนบอบาดาลจึงทําใหไฟฟาตกบอยยิ่งข้ึน เปนปญหามาหลายป หวังวาทานสมาชิก
ทุกคนเห็นความจําเปนความเดือดรอนของประชาชน

- ขอชี้แจงเรื่องการขยายเขตไฟฟามาชุมชนบานดงขมุ  เลือกจุดขยายเขตไฟฟาตอมาจาก
หมู5 บานแหลมคูณเพราะเปนใกลกวาใชเงินเพราะ อบต.มีเงินไมเพียงพอ จากจุดนี้ใชเงิน



๑๕

ประมาณ 1 ลานกวา แตถาเลือกเสนทางขยายเขตไฟฟาจากจุดทางแยกบานชําทอง ท่ีจะ
ผานหมูท่ี 6 ดวย ใชเงินประมาณ 3 ลานกวาบาท ซึ่งอบต.มีเงินไมเพียงพอดําเนินการ

นายวันชัย  รุงเรื่องธรรม  การติดไฟฟาตรงจุดเสี่ยงอันตรายหลายจุดก็เปนสิ่งท่ีดีเห็นดวยท่ีจะชวยเหลือประชาชน
สมาชิก อบต.หมู 1 เชน ของหมู 1 จุดบานผูใหญสมศักดิ์จะมืดมากอาจเกิดอันตราย ท้ังจากอุบัติเหตุจากการ

สัญจร และตรงจุดบานนายสุมไปจนไปถึงบานสมชัยซึ่งระยะทางเปนหลุมเปนบอแลวไมมี
ไฟสองสวางเกรงวาจะเปนอันตรายแกชาวบานท่ีสัญจรไปมากได

นายรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือเสนอขอคิดเห็นเพ่ิมเติม
ประธานสภาฯ ในการพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 2557

การติดตั้งระบบไฟฟา การขยายเขตไฟฟาหมูท่ี 1–7 รวมเปนเงิน ๑,๐๘๗,๗๕๓.๔๔ บาท
- ขอมติอนุมัติดวยการยกมือ

ท่ีประชุม มีมติอนมัุติจํานวน 13 เสียง

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ
นางรัตนะ  เสริมมา ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ   มีทานใดจะประสานงานเรื่องตางๆ เพ่ือประโยชนสุขของ
ประธานสภาฯ ประชาชนก็ขอเรียนเชิญคะ
นายพงษเทพ ชัยออน ประสานงานเรื่อง งานวันทองถ่ินอุตรดิตถ รวมพลังภาคเหนือเมืองนาอยู กําหนดจัดงาน
นายก อบต. วันท่ี 17 – 19 มีนาคม 2557 ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอุตรดิตถ  ตําบลทาอิฐ

อําเภอเมืองอุตรดิตถ เปนกิจกรรมการรวมตัวของทองถ่ินในจังหวัดอุตรดิตถไดแสดง
ศักยภาพเผยแพรผลงานของทองถ่ิน โดยบูรณาการทํางานรวมกันสรางพลังขับเคลื่อน
นโยบายรวมกับทุกภาคสวนและภาคีเครือขายสรางเสริมสุขภาวะสรางใหจังหวัดอุตรดิตถ
เปนทาเหนือเมืองนาอยู มีกิจกรรม การออกรานนิทรรศการ  เครือขายตําบลสุขภาวะ
เครือขายสภาเด็กและเยาวชน  ซุมอาหารพ้ืนบาน 3 วัฒนธรรม  การแสดง ศิลปวัฒนธรรม
พิธีวันทองถ่ินไทย  การแขงขันกีฬาทองถ่ิน ซึ่ง อบต.หาดสองแคว ซึ่งเปนแกนนําในการ
ดําเนินการรวมกันตามโครงการฯจึงขอประสานใหทุกทานไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
โดยจะประสานงานอีกครั้ง

นายกิตติกร ตรงตอกิจ การดําเนินงานตามคํารองของประชาชนท่ีมากรอกคํารองขอความชวยเหลือ ตามโครงการ
เลขานุการนายกฯ อบต. สัญจรท่ีลงพ้ืนท่ีใหบริการประชาชนไปนั้น  ไดดําเนินการแลวติดปญหาซึ่งตอง

ประสานความรวมมือกับหนวยงาน  ประชาชนท่ีเก่ียวขอหลายฝาย และเรงดําเนินการให
อยางเร็วท่ีสุดและประสานทานสมาชิกใหชวยเหลือประสานทีมของทองท่ีดวย 1) กรณีท่ี
ประชาชนหมูท่ี 6 มีปญหาขัดแยงเรื่องซอยเสนทางเดินผานเขาบานท่ีอยูดานในโดยมีการ
ก้ันรั้วไมใหเดินผาน ในลักษณะการกออิฐคอนกรีตสรางเปนกําแพงถาวรซึ่งตอนนี้เริ่ม
กอสรางแลว  ประชาชนท่ีตองใชเสนทางเดินผานไปบานตัวเองไดรับความเดือดรอน 3-4
ครอบครัว จึงไดประสานให อบต.ชวยเหลือ ใหใชเสนทางเดิมท่ีใชมานานเชนเคย  ซึ่งฝาย
บริหารไดประสานไปยังอําเภอตรอน และกํานันตําบลหาดสองแควใหชวยไกลเกลี่ยแลว

นายอริยะ นพเทศน - ประสานงานขอเสนอโครงการขุดลอกหนองบัวแดง เพราะตอนนี้หนองบัวแดงตื้นเขินมาก



๑๖

ผูชวยผูใหญบาน ม.1 เก็บน้ําได ปริมาณนอยมาก น้ําจากหนองบัวแดงใชทําการเกษตรของประชาชนจํานวนมาก
ถาขุดลอกใหลึกจะเก็บน้ําไดมากข้ึน จึงขอให อบต.ไดประสานงานของบประมาณจาก
หนวยงานอ่ืนๆ มาชวยเหลือประชาชนตอไป เพราะทราบดีวา อบต.มีงบประมาณไมเพียง
พอท่ีจะดําเนินการ
- จากการท่ี อบต.หาดสองแคว ไดสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุมเด็กและเยาวชน
ท้ังกีฬา การแสดงศิลปวัฒนธรรมตางๆ นั้นเห็นวาเปนประโยชนเห็นดีดวย  เยาวชนจะไดมี
กิจกรรมทําใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไมม่ัวสุม  เปนกลุมเสี่ยงท่ีตองใหความสําคัญมาก
ไมใหเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดได
- ขอสนับสนุนเมล็ดทานตะวัน เพ่ือนําไปปลูกบริเวณสองขางถนนบริเวณตั้งแตสี่แยก ม.
1 สายหนาวัดหาดสองแคว  มีพ้ืนท่ีวางถาปลูกดอกทานตะวันจะสวยงามมีภูมิทัศนท่ี
สวยงาม

นายรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะประสานงานเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือ
ประธานสภาฯ ถาไมมีทานใดจะประสานงานขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป 2557

ณ บัดนี้

ปดการประชุม เวลา ๑๒.30 น.

(ลงชื่อ) ธีรศักดิ์  สนแยม       ผูจดบันทึกการประชุม
( นายธีรศักดิ์  สนแยม )

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว

(ลงชื่อ) นางรัตนะ   เสริมมา ผูตรวจรายงานการประชุม
( นางรัตนะ   เสริมมา )

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว


