
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๕7

วันท่ี 21 พฤษภาคม ๒๕๕7 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ

ผูมาประชุม จํานวน ๑4 คน
ผูไมมาประชุม จํานวน - คน
ผูลาประชุม จํานวน คน
ผูเขารวมประชุมจํานวน 8 คน
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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
นายนเรศ ธีระแนว
นายกิตติกร ตรงตอกิจ
น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ
นางกนกพร  เฉิดพงษตระกูล
นางปริชญา  นันคํา
นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ
นางวิภาพร ชันยาสูบ

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
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
รักษาการปลัด อบต.หาดสองแคว
หัวหนาสวนการคลัง
หัวหนาสํานักปลัด
จพง.ธุรการ
ผูใหญบานหมูท่ี ๒

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
นเรศ  ธีระแนว
กิตตกิร ตรงตอกิจ
ประภาพรรณ มากพันธุ
กนกพร เฉิดพงษตระกูล
ปริชญา  นันคํา
เพลินพิศ  ทิพยวงศ
วิภาพร ชันยาสูบ



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 สมัยท่ี 2 ประจําป
๒๕๕7

นางรัตนะ  เสริมมา สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว คณะผูบริหาร รวมถึง
ประธานสภาฯ เจาหนาท่ี หัวหนาสวนราชการทุกทาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน วันนี้เปนการประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕7
เม่ือสมาชิกสภาฯ ครบองคประชุมแลว จึงขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว เรื่อง  การประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ.๒๕๕7 ตามท่ี
สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว มีมติกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป
พ.ศ. ๒๕๕7 สมัยท่ี 2 เริ่มตั้งแตวันท่ี 10-24 พฤษภาคม ๒๕๕7 มีกําหนด ๑๕ วัน  ใน
ครั้งการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  สมัยสามัญ  สมัยแรก
ประจําป ๒๕๕7 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 นั้น เพ่ือประโยชนในการบริหาร
กิจการของสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง
ตามกฎหมายอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ การประชุม ขอ ๒๐,๒๒ จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕7 ในวันท่ี 21
พฤษภาคม ๒๕๕7 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ตั้งแตเวลา
๐๙.๐๐ น. เปนตนไป จึงขอประกาศมาใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว  คณะผูบริหารทองถ่ิน  ผูนําทองถ่ิน  และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  ไดเขารวม
ประชุมตามวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกลาวฯ จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ  ณ
วันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕7

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

นางรัตนะ เสริมมา วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานสภาฯ -ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
รับรองรายงานการประชมุสภาสมัยสามัญ สมัยท่ีแรก ประจําป ๒๕๕7
วัน 13 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕7

นางรัตนะ เสริมมา ตอไปเขาระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา



๓

ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา
นายธีรศักดิ์  สนแยม เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ีแรก   ประจําป ๒๕๕7 วัน 13 กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕7
นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
ประธานสภาฯ หรือไม เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติท่ีประชุม

สภาฯ รับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ
มติท่ีประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําป ๒๕๕7

วันท่ี 13 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕7
- ดวยมติยกมือ ๑3 เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ญัตติ  พิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558-2560)

นางรัตนะ  เสริมมา การพิจารณาใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)
ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย รายละเอียดของญัตตินี้
เลขานุการสภาฯ งานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดรับญัตติเรื่อง การพิจารณาใหความ
นายธีรศักดิ์  สนแยม เห็นชอบแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60) ตามรายละเอียดท่ีไดสงใหทานสมาชิก ไป

ลวงหนาแลวนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ขอ ๑๖ ,๑๗ และ ๑๘ ซึ่งเรียน
เชิญทานสมาชิกไดพิจารณาไปพรอมกัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวไดจัด
วางไวบนโตะประชุมแลวนั้น

นางรัตนะ  เสริมมา เรียนเชิญนายก อบต.ไดเสนอรายละเอียดแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)
นายพงษเทพ  ชัยออน การพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕60)
นายก อบต. ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ของอบต.นั้นเราเนนการบูรณาการ  การมีสวนรวมของท้ัง

ประชาชน องคกร หนวยงานราชการท่ีอยูในพ้ืนท่ีเราเปนสําคัญเพ่ือประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน และไดยึดระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของเปนแนวทางการปฏิบัติ ซึ่ง ไดผาน
ข้ันตอนตามท่ีระเบียบกําหนดไวทุกข้ันตอน เรียบรอยแลว ไมวาจะเปน
๑. ประชาคมหมูบาน เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ ประกอบการจัดทําแผน
๒. ประชาคมตําบล (คณะกรรมการสนับสนุนฯ,คณะกรรมการพัฒนา อบต.)
เพ่ือพิจารณารางแผน ฯ
๓. เสนอสภาองคการบริหารสวนตําบล ขอความเห็นชอบรางแผน
สวนรายละเอียดแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕60)
เชิญเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม

นางปริชญา  นันคํา ตามรายละเอียดท่ีไดสงใหแกสมาชิกสภาฯทุกทานไปแลวนั้นซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามป
หน.สํานักปลัด (พ.ศ.๒๕58–๒๕60) มีเคาโครงประกอบดวย ๖ สวน ดังนี้

สวนท่ี ๑ บทนํา
สวนท่ี ๒ สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญขององคการบริหาร

สวนตําบล
สวนท่ี ๓ สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา



๔

สวนท่ี ๔ ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
สวนท่ี ๕ บัญชีโครงการพัฒนา
สวนท่ี ๖ การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ

สําหรับรายละเอียดแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕60) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดแจกใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุก
ทานไดพิจารณาแลว จะเริ่มพิจารณาความสอดคลอง ตั้งแตวิสัยของของจังหวัดอุตรดิตถ
วิสัยทัศน :  “เมืองแหงคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย บานเมืองนาอยูอาศัย ทองเท่ียว
ธรรมชาติ วัฒนธรรมไทย กาวไกลสัมพันธเพ่ือนบานยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร :
1. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรูอยูอยางเปนสุข มี

รายได และ การคลองชีพเหมาะสม มีความม่ันคงในการดํารงชีวิต
2. สงเสริม พัฒนา ผลผลิตดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา ใหมี

คุณภาพอยางปลอดภัย และการมีระบบตลาดท่ีดี
3. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองการ

ปกครองของประชาชน
4. พัฒนา อนุรักษ และการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงาน วัฒนธรรม

ประเพณีท่ีดีงามทุกพ้ืนท่ี
5. สงเสริม การคา การลงทุน การทองเท่ียว ท้ังภายในและตางประเทศ ตลอดจนสราง

สัมพันธไมตรีอันดีระหวางประเทศภูมิภาค
ในสวนของอําเภอตรอนมี วิสัยทัศน : เมืองเกษตรปลอดภัย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สมบูรณ  เกื้อกูลตามหลักปรชัญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร
๑. พัฒนาภาคเกษตรกรรมสูเกษตรอินทรีย และสงเสริมการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
สรางอาชีพและรายได
๒. พัฒนาแหลงน้ํา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางความอุดม
สมบูรณตอระบบนิเวศวิทยา
๓. พัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมจังหวัด  อําเภอ  ตําบล  หมูบานใหสะดวก  ปลอดภัย
๔. สืบสาน อนุรักษ  ฟนฟู  สงเสริม  สนับสนุน  เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถ่ินและสงเสริมการดําเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ัง
พัฒนาสงเสริมสังคมใหมีความม่ันคง ปลอดภัยจากสารเสพติด
อบต.หาดสองแคว กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

วิสัยทัศน ( Vision ) ตําบลนาอยู เรียนรูรวมกัน สรางสรรสังคม
ชุมชนเขมแข็ง รวมแรงพัฒนา ประชาชนสุขใจ

พันธกิจ
๑ พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร
๒ น้ําประปาไหล  ไฟฟาสวาง  ทางสะดวก
๓ พัฒนาอาชีพใหม  ใสใจอาชีพเดิม เพ่ิมสมรรถนะ และขีดความสามารถในการ

ผลิตใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
๔ สงเสริมการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปญญา
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ทองถ่ิน
๕ เสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ  ควบคุมและปองกันโรค  โดยการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน
๖ จัดตั้งศูนยคอมพิวเตอร หองสมุดอินเตอรเน็ตตําบล
๗ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  และดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2. ดานการศึกษา
3. ดานการเกษตร
4. ดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการ การทองเท่ียว และภูมิปญญาทองถ่ิน
5. ดานสาธารณสุข
6. ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ประกอบกับนโยบายของผูบริหาร
นโยบายเรงดวน  คือ
1) จัดทําแหลงน้ําทําการเกษตร ดวยระบบพลังงานแสงอาทิตยโดยพ้ืนท่ีเปาหมาย คือ พ้ืนท่ี
ท่ีไมมีคลองชลประทานเขาถึงและมีแหลงน้ําพรอมท่ีจะสูบข้ึนทําการเกษตรใหกับพ่ีนอง
เกษตรกรตําบลหาดสองแคว
2) คํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนดวยความถูกตอง โปรงใสและเปนธรรม
3) จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรมและท่ัวถึงทุกหมูบาน
4) สนับสนุนงบพัฒนาคุม  คุมละ 10,000 บาท
5) เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจ
นโยบายตามภารกิจและอํานาจหนาท่ี คือ
1. เรงรัดแกไขโครงสรางพ้ืนฐาน
- ปรับปรุงถนนภายในตําบล ท้ังซอมแซมถนนลาดยาง ซอมแซมถนนลูกรัง กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางถนนลูกรังเขาพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือจะไดนําผลผลิตทางการ
เกษตรออกจําหนายไดอยางสะดวกสบายและปลอดภัย
- จัดทําโครงการโมบายเซอรวิสบริการแสงสวางภายในตําบล โดยการจัดชุดเคลื่อนท่ีเร็วใน
การบริการซอมแซมไฟฟาสาธารณภายในตําบลหาดสองแคว
- จัดหาน้ําอุปโภคบริโภคทุกหมูบาน
2. ดําเนินการตามวิสัยทัศนของตําบลหาดสองแคว
“ตําบลนาอยู   เรียนรูรวมกัน  สรางสรรคสังคม  ชุมชนเขมแข็ง  รวมแรงพัฒนา
ประชาชนสุขใจ”

- สนับสนุนการเปนตําบลสุขภาวะสูความยั่งยืน
- สนับสนุนการศึกษาตั้งแตศูนยพัฒนาเด็กเล็กจนถึงอุดมศึกษา  สนับสนุนการศึกษาแกเด็ก

ผูดอยโอกาส  พิการ  ยากจน และเด็กท่ีสนับสนุนการพัฒนาหมูบานตําบลดีเดน ท่ีไดมีการ
คัดเลือกมาจากหมูบาน

- สนับสนุนผูดอยโอกาสทางสังคม  ผูสูงอายุ  เด็กสตรีและผูพิการ  โดยประสานงาน
หนวยงานท่ีเก่ียวของและหนวยงานหลักในพ้ืนท่ี  เชน  ศูนยสามวัยสานสายใยรักแหง
ครอบครัวหาดสองแควจังหวัดอุตรดิตถ
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- สนับสนุนกีฬา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินในตําบล
- สนับสนุนกองทุนประกอบอาชีพไมมีดอกเบี้ย  โดยเพ่ิมกองทุนใหเพียงพอตอความตองการ

ของประชาชน
3. สรางความเขมแข็งใหหมูบานและคุม ใหสามารถพัฒนาตนเองได โดยกระบวนการมี
สวนรวมผานเวทีประชาคมแตละหมูบาน

สําหรับรายละเอียดแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕
60) ขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ซึ่งไดผานกระบวนการลงเวทีประชาคม
ครบทุกหมูบานเนนการนําปญหาจากภาคประชาชนท่ีจัดลําดับความสําคัญ จากการมีสวน
รวมของประชาชนในรูปแบบประชาธิปไตย “หนึ่งเสียง  หนึ่งสิทธิ หนึ่งดาวประจําใจ”
ความหมายของแผนพัฒนาสามป แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการปกครอง
สวนทองถ่ิน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจะจัดทํา
ข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละปซึ่งจะมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา คลอบคลุม
ระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกปและยังเปนการแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดท่ีวาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ
จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมี
โครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอ
วัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในท่ีสุด องคการ
ปกครองทองถ่ินใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปไปจัดทํางบประมาณเพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความ
รอบคอบและผานกระบวนการ การมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี วัตถุประสงคในการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
1. เพ่ือใหมีการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตรและมีเปาหมายการ

พัฒนาท่ีชัดเจน
2. เพ่ือใหมีระบบและข้ันตอนการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือใหมีการบริหารงานเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินและ

ประชาชนในทองถ่ินไดมีการสวนรวมในการบริหารการพัฒนาอยางแทจริง
4. เพ่ือเปนเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติกับหนวยงานอ่ืน
5. เพ่ือรวบรวมวิเคราะหประมวลผลขอมูลตางๆ ซึ่งแสดงในรูปของแผนงาน/โครงการซึ่งมี

ความสัมพันธสอดคลองกันระหวางแผนงาน/โครงการประจําป
6. เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนากําหนดจุดหมายและแนวทางในการพัฒนาซึ่งสามารถ

ตอบสนองวัตถุประสงค เปาหมายรวม และความตองการของประชาชนในทองถ่ิน
7. เพ่ือจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุเอกสารหรือ

ขอบังคับงบประมาณรายจายประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ
ซึ่งรางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ท่ีไดสงใหทานสมาชิกไดพิจารณานั้น
มีทานใดจะแกไขปรับเปลี่ยนโครงการในแตละยุทธศาสตรบางหรือไมก็ขอเรียนเชิญ

ประธานสภาฯ สมาชิก ฯ ทานใด ตองการซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมขอเชิญได
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นางรัตนะ  เสริมมา ถาไมมีสมาชิก ฯ ทานใด สอบถามรายละเอียดก็ขอมติท่ีประชุมวา เห็นชอบราง
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕60) ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว เสนอมาหรือไม
- ขอมติเห็นชอบดวยการยกมือ
- หากไมมีขอมติท่ีประชุมสภาฯ ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสามป(2557-2559) ดวยจํานวน 13 เสียง

๓.2 ญัตติ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2557
นางรัตนะ  เสริมมา เรียนเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ชี้แจงขอกฎหมาย
ประธานสภาฯ
นายธีรศักดิ์ สนแยม ระเบียบขอกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
เลขาสภาฯ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 หมวด 4 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคํา

ชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถ่ิน ซึ่งงานสภาฯไดรับญัตติ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 จากคณะผูบริหารในสวนรายละเอียดนั้นได
จัดเปนเอกสารประกอบการ ประชุมสงใหทานสมาชิกไดพิจารณาลวงหนาแลวนั้น

นางรัตนะ เสริมมา มีสมาชิกทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือคณะผูบริหารจะอธิบายเพ่ิมเติมก็ไดเรียนเชิญคะ
ประธานสภาฯ
นายพงษเทพ  ชัยออน จากท่ีไดสงญัตติ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ นายก อบต. พ.ศ.2557 ใหฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณานําเขาท่ีประชุมสภา

ไดพิจารณานั้น ตามบันทึกของสวนโยธา ท่ี 74203/41 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2557
เรื่อง การรายผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาดําเนินการ
สวนรายละเอียดเชิญผูรับผิดชอบไดชี้แจงเพ่ิมเติม

น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ ตามบันทึกขอความสวนโยธา อต.74203/7 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2557 ขออนุมัติโอน
หน.สวนโยธา การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ.2557

ตามรายละเอียดท่ีแนบใหสมาชิกทุกทานไปแลวนั้น ซึ่งโครงการดังกลาว อบต.หาดสองแคว
ไดขอความอนุเคราะหจากสํานักงานการไฟฟาภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถสาขาพิชัยในสวนของ
หมูท่ี 1-7 ตําบลหาดสองแคว ในโครงการขยายเขตไฟฟาเปนเงินท้ังสิ้น 3,421,136.82
บาท (สามลานสี่แสนสองหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยสามสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค) ซึ่งสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ
2557 ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําป 2557 วันท่ี 13 กุมภาพันธุ 2557 ไปแลวนั้น และจากการตรวจสอบพบวา
ในสวนของงานสํารวจออกแบบและประมาณราคาของสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดอุตรดิตถ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ มีรายละเอียดการดําเนินงานไมครบถวนตาม
หลักเกณฑของการไฟฟาสวนภูมิภาคจึงมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ
การไฟฟาตามรายละเอียดการดําเนินการกอสรางระบบไฟฟาและแจงหนี้คาใชจายชุดใหม
ดังแนบใหทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดพิจารณา
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ตามหนังสือการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ ท่ี มท. 5305.12/6561 ลงวันท่ี 22
เมษายน 2557 เรื่อง รายละเอียดการดําเนินการกอสรางระบบไฟฟาและแจงหนี้
คาใชจาย    ซึ่งไดสํารวจจัดทําแผนผัง ประมาณการคาใชจาย จํานวน 33 โครงการ มี
รายละเอียด ดังนี้
๑. บานหาดสองแคว หมูท่ี ๑ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
จํานวน ๕ โครงการ
๑.๑ บานหาดสองแคว ( ซอยบานนายสุม ออนศรี ) หมูท่ี ๑ ตําบลหาดสองแคว
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๖๘,๙๗๒.๘๒ บาท มีรายละเอียด
ดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐ เมตรจํานวน ๕ ตน พาดสายอลูมิเนียม
หุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๑๓๐ เมตร
พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๑๓๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๔ ชุด
๑.๒ บานหาดสองแคว ( ซอยบานนายสุม – บานนายสองค ) หมูท่ี ๑ ตําบลหาดสองแคว
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๑๒๓,๕๖๔.๕๓ บาท มีรายละเอียด
ดําเนินงาน ดังนี้
แผนกไฟสาธารณะพาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๑๖ ชุด
๑.๓ บานหาดสองแคว ( ซอยบานนายเล็ก มาประสพ ) หมูท่ี ๑ ตําบลหาดสองแคว อําเภอ
ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๓๔,๒๑๐.๐๓ บาท มีรายละเอียดดําเนินงาน
ดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๒ ตน พาดสาย

อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๕๕
เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒5 ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๕๕ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๒ ชุด
๑.๔ บานหาดสองแคว ( ซอยบานนายเชง พุมแกว ) หมูท่ี ๑ ตําบลหาดสองแคว อําเภอ

ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๕๗,954.๙๒ บาท มีรายละเอียดดําเนินงาน
ดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๔ ตน พาดสาย
อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๑๔๐
เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๑๔๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๒ ชุด
๑.๕ บานหาดสองแคว ( ซอยบานนางสาวอัญชลี เปาสีดา ) หมูท่ี ๑ ตําบลหาดสองแคว
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๔๘,๖๓๐.๒๒ บาท มีรายละเอียด
ดําเนินงาน ดังนี้
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แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๓ ตน พาดสาย
อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๕๐
เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๓ ชุด
๒. บานหาดสองแคว หมูท่ี ๒ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน ๑
โครงการ
๒.๑ บานหาดสองแคว ( ซอยบานนายบรรจง  พุมหาน – บึงพาด ) หมูท่ี ๒ ตําบล
หาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๒๓๗,๗๐๘.๒๓ บาท มี
รายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๑๗ ตนพาดสาย
อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๗๐๐
เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๘ ชุด
๓. บานหาดสองแคว หมูท่ี ๓ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน
๑๐ โครงการ
๓.๑ บานหาดสองแคว ( ซอยบานนายสด  มีทวม ) หมูท่ี ๓ ตําบลหาดสองแคว อําเภอ
ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๖๔,๕๘๖.๔๙ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑
เสน ระยะทางประมาณ ๓๔๐ เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๓๔๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๖ ชุด
๓.๒ บานหาดสองแคว ( ซอยบานนายจิระวุฒิ  แดงกองโค ) หมูท่ี ๓ ตําบลหาดสองแคว
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๔๒,๘๗๖.๓๓ บาท มีรายละเอียด
ดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีตขนาด ๘.๐๐, ๙.๐๐ เมตร จํานวนอยางละ ๒,๑ ตน
พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ
1๐๐ เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๒ ชุด
๓.๓ บานหาดสองแคว ( บานอาจารยสนิท – แยกบานนายเพชร ) หมูท่ี ๓ ตําบล
หาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๑๐๙,๒๐๘.๙๕ บาท มี
รายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๓ ตนพาดสายอลูมิเนียม
หุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร
พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๕๗๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๗ ชุด
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๓.๔ บานหาดสองแคว ( ซอยบานนางวิลัยจิตร  วิลัยจิตร ) หมูท่ี ๓ ตําบลหาดสองแคว
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๔๕,๗๕๕.๔๑ บาท มีรายละเอียด
ดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด คอร. เมตร ขนาด ๘.๐๐ , ๙.๐๐ เมตร
จํานวน ๒,๑ ตนพาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน
ระยะทางประมาณ 1๐๐ เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๒ ชุด
๓.๕ บานหาดสองแคว ( ซอยบานนายเฉลียว   รักวัด ) หมูท่ี ๓ ตําบลหาดสองแคว
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๔๕,๑๒๒.๔๐ บาท มีรายละเอียด
ดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐ เมตรจํานวน ๓ ตน พาดสายอลูมิเนียม
หุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร
พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๕๗๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๗ ชุด
๓.๖ บานหาดสองแคว ( ซอยบานนายเพชร  นันทโชติ ) หมูท่ี ๓ ตําบลหาดสองแคว อําเภอ
ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๓๑,859.๑๙ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๔ ชุด
๓.๗ บานหาดสองแคว ( ซอยบานนายสมบูรณ  ยันนาวา ) หมูท่ี ๓ ตําบลหาดสองแคว
อําเภอ ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๔๔,๖๘๕.๔๑ บาท มีรายละเอียด
ดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐ เมตรจํานวน ๓ ตน พาดสายอลูมิเนียม
หุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร
พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๒ ชุด
๓.๘ บานหาดสองแคว ( ซอยบานนายเอ้ียง  พวงคุม ) หมูท่ี ๓ ตําบลหาดสองแคว อําเภอ
ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๕๕,๒๓๓.๗๖ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๔ ตนพาดสายอลูมิเนียม
หุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๑๓๕ เมตร
พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๑๓๕ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๒ ชุด
๓.9 บานหาดสองแคว ( ซอยโรงเรียนชุมชน ) หมูท่ี ๓ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๙๑,๗๒๘.๗๑ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้



๑๑

แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐ , ๙.๐๐ เมตร จํานวน ๖,๑ ตนพาด
สายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ
๑๗๐ เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๒ ชุด
๓.๑๐ บานหาดสองแคว (สามแยก,ซอยบานนางมะลิ) หมูท่ี๓ ตําบลหาดสองแคว อําเภอ
ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๔๐,๐๕๗.๕๐ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกไฟฟาสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑
เสน ระยะทางประมาณ ๒๖๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒x๓๖ วัตต จํานวน ๗ ชุด
๔. บานเดนสําโรง หมูท่ี ๔ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน ๔
โครงการ
๔.๑ บานเดนสําโรง (ซอยบานนายสินาท เสนสาร) หมูท่ี๔ ตําบลหาดสองแคว อําเภอ
ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๓๐๒,๒๒๔.๒๘ บาท มีรายละเอียดดําเนินดังนี้
แผนกแรงสูง ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๓ ตน พรอมอุปกรณประกอบ
พาดสาย ๕๐ sac จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๘๐ เมตร ติดตั้งอุปกรณยึดโยงแรงสูง
จํานวน ๒ ชุด
แผนกหมอแปลง ติดตั้งหมอแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ (แบบชนิดแขวนบนเสาเดี่ยว) ระบบ ๑
เฟส ๒ สาย ๒๒,๐๐๐- ๔๖๐/๒3๐ โวลทจํานวน ๓ เครื่อง พรอมอุปกรณปองกัน ๑ ชุด
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๑๕ ตน พาดสาย
อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐.ต.มม. จํานวน ๒ เสน ระยะทาง ๕๖๐ เมตร ติดตั้งอุปกรณ
ยึดโยงแรงต่ํา จํานวน ๘ ชุด
๔.๒ บานเดนสําโรง (กลุมบานนายรัตน – นายจรินทร) หมูท่ี ๔ ตําบลหาดสองแคว
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๓๘,๐๖๓.๔๖ บาท มีรายละเอียด
ดําเนินงานดังนี้
แผนกไฟฟาสาธารณะพาดสายอลูมิเนียม หุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑
เสน ระยะทางประมาณ ๒๓๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒x๓๖ วัตต จํานวน ๗ ชุด
๔.๓ บานเดนสําโรง (ซอยนนคลัง) หมูท่ี ๔ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๑๐๘,๑๕๗.๑๑ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐ , ๙.๐๐ จํานวนอยางละ ๘,๑ ตน
พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทาง ๒๖๐
เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
แผนกไฟฟาสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑
เสน ระยะทางประมาณ ๒๖๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด๒x๓๖ วัตต จํานวน ๕ ชุด
๔.๔ บานเดนสําโรง (ซอยบานนายประเทือง พุทธา) หมูท่ี ๔ ตําบลหาดสองแคว อําเภอ
ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๙๐,๔๘๗.๔๗ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๖ ตน พาดสาย
อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๑๗๐
เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา



๑๒

แผนกไฟฟาสาธารณะพาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑
เสน ระยะ ทางประมาณ ๑๗๐ เมตร ติดตัง้ดวงโคม ขนาด ๒x๓๖ วัตต จํานวน ๔ ชุด
๕. บานแหลมคูณ หมูท่ี ๕ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ  จํานวน ๑
โครงการ
๕.๑ บานแหลมคูณ (ซอยบานนางบังเอิญ อุปลีพรอม) หมูท่ี ๕ ตําบลหาดสองแคว อําเภอ
ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ     คิดเปนจํานวนเงิน ๑๖๘,๖๘๒.๙๒ บาท มีรายละเอียด
ดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐,๙๐๐ เมตร จํานวนอยางละ ๑๑ , ๓
ตน  พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทาง
ประมาณ ๖๗๕ เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
๖. บานนิคมบึงพาด หมูท่ี ๖ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ  จํานวน ๔
โครงการ
๖.๑ บานนิคมบึงพาด (กลุมบานนางกาญจนา บุญกุล) หมูท่ี ๖ ตําบลหาดสองแคว อําเภอต
รอน จังหวัดอุตรดิตถ   คิดเปนจํานวนเงิน ๓๑,๐๐๔.๙๒ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑
เสน ระยะทางประมาณ ๒๓๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒x๓๖ วัตต จํานวน ๔ ชุด
๖.๒ บานนิคมบึงพาด (กลุมบานนายบรรจง) หมูท่ี ๖ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๓๘,๔๐๓.๑๓ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒x๓๖ วัตต จํานวน ๔ ชุด
๖.๓ บานนิคมบึงพาด (กลุมบานนางมะลิ นอยมีสุข) หมูท่ี ๖ ตําบลหาดสองแคว อําเภอ
ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๖๔,๘๖๕.๐๕ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๕๒๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒x๓๖ วัตต จํานวน ๗ ชุด
๖.๔ บานนิคมบึงพาด (ซอยหลังโรงเรียนนาคบุรี) หมูท่ี ๖ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๒๑๔,๑๖๐.๖๔ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีตขนาด ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๑๕ ตน พาดสาย
อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๕๔๐
เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๕๒๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒x๓๖ วัตต จํานวน ๘ ชุด
๗. บานบึงพาด (กลุมดงขมุ, กลุมบึงพาด) หมูท่ี ๗ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน ๘ โครงการ
๗.๑ บานบึงพาด (กลุมดงขมุ) หมูท่ี ๗ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
คิดเปนจํานวนเงิน ๗๕๕,๒๗๗.๘๗ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงสูงการไฟฟาลงทุน พาดสายเพ่ิมเฟสแรงสูง จํานวน ๑ เสนระยะทาง ๕,๑๓๐
เมตร พรอมติดตั้งอุปกรณประกอบหัวเสา



๑๓

แผนกแรงสูงสมทบ 50 %ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จํานวน ๑๓ ตน พรอม
อุปกรณประกอบหัวเสาพาดสายแรงสูง ๒๒ เควีเอ จํานวน ๓ เสน ระยะทางประมาณ ๔๕๐
เมตร
แผนกหมอแปลง ติดตั้งหมอแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒.๐๐-๔๐๐/๒๓๐
โวลต จํานวน ๑ เครื่อง พรอมอุปกรณปองกันและรื้อถอนหมอแปลง 1 เพส 30 เควีเอ
จํานวน 1 เครื่อง และนําไปติดตั้งจุดใหมพรอมอุปกรณ
แผนกแรงต่ําภายนอก พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวนเพ่ิมเฟส ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร
จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๑,๗๔๐ เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
๗.๒ บานบึงพาด (ซอยบานนางวิรัตน – นายนพฤพล) หมูท่ี ๗ ตําบลหาดสองแคว อําเภอ
ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๕๖,๑๗๖.๓๓ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒x๓๖ วัตต จํานวน ๘ ชุด
๗.๓ บานบึงพาด (ซอยบานนายสมศักดิ์ พันธแกว ) หมูท่ี ๓อําเภอตรอน จังหวัด อุตรดิตถ
คิดเปนจํานวนเงิน ๙๗,๙๘๗.๖๔ บาท  มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๗ ตนพาดสาย

อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๒๕๕
เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๒๖๕ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๔ ชุด
๗.๔ บานบึงพาด ( ซอยบานนายมนัส ชํานิสูงเนิน ) หมูท่ี ๗ ตําบลหาดสองแคว อําเภอ
ตรอน จังหวัดอุตรดติถ คิดเปนจํานวนเงิน ๘๔,๔๐๒.๗๙ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘,๐๐๐ เมตร จํานวน ๘ ตนพาดสาย
อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๓๒๐
เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
๗.๕ บานบึงพาด ( ซอยบานนายดิเรก  ชัยออน ) หมูท่ี ๗ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๔๕,๗๒๘.๗๖ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๘ ตนพาดสาย
อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๓๒๐
เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
๗.๖บานบึงพาด ( ซอยบานหล่ํา  รุงเรือง ) หมูท่ี ๗ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๓๔,๒๙๐.๙๙ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๔ ชุด
๗.๗ บานบึงพาด ( ซอยบานไผ พะตัน ) หมูท่ี ๗ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๓๐,๗๒๓.๒๓ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๘ ตนพาดสาย
อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๖๐
เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
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แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๒ ชุด
๗.๘ บานบึงพาด ( ซอยบานสิริวิภา  นันทโชติ) หมูท่ี ๗ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ คิดเปนจํานวนเงิน ๙๗,๖๘๖.๒๙ บาท มีรายละเอียดดําเนินงานดังนี้
แผนกแรงต่ําภายนอก ปกเสาคอนกรีต ขนาด ๘.๐๐ เมตร จํานวน ๕ ตนพาดสาย

อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๒ เสน ระยะทางประมาณ ๒๐๐
เมตร พรอมอุปกรณประกอบหัวเสา
แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จํานวน ๑ เสน
ระยะทางประมาณ ๔๕๐ เมตร ติดตั้งดวงโคม ขนาด ๒X๓๖ วัตต จํานวน ๕ ชุด
เม่ือดําเนินการแลวเสร็จ เสาไฟ สายพัสดุอุปกรณในแผนกแรงงานต่ํา เม่ือดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จทรัพยสิน เปนของการไฟฟาสวนภูมิภาค  และสายอุปกรณในแผนกไฟฟา
สาธารณะ เม่ือดําเนินการกอสรางแลวเสร็จทรัพย เปนของ องคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแควตามรายละเอียดโครงการท้ัง ๓๓ โครงการ คิดเปนคาใชจายท้ังสิ้น
๓,๔๐๐,๔๗๖.๗๘ บาท (สามลานสีแสนสี่รอยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค)

นางรัตนะ  เสริมมา มีทานใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม
ประธานสภาฯ ในการโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย งบประมาณ 2557

ซึ่งก็อางอิงประมาณราคางานไฟฟาจากสํานักงานการไฟฟาภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ
ใชงบประมาณท้ังสิ้น 3,400,476.78 บาท (สามลานสี่แสนสี่รอยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ด
สิบแปดสตางค) ซึ่งลดลงจากเดิมท่ีสภาฯไดพิจารณาจายขาดเงินสะสมไป
- ถาไมมีทานใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว พิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557
ตามรายการดังกลาว
- ขอมติอนุมัติดวยการยกมือ

ท่ีประชุม มีมติอนุมัติจํานวน 13 เสียง
เรื่องเพื่อทราบ
๓.3 ญัตติ การเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อเปนรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี
มีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555

นางรัตนะ เสริมมา การเบิกจายเงินอุดหนุนเพ่ือเปนรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหาร
ประธานสภาฯ จัดการท่ีดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 เรียนเชิญนายกไดชี้แจงรายละเอียด
นายพงษเทพ ชัยออน จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัล อปท.
นายก อบต. ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําป 2555 ซึ่งไดรับความรวมมือจากทานในการรวบรวม

ขอมูลเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการในแตละคณะท่ีมาตรวจติดตามอยางเขมขนนั้น บัดนี้มี
หนังสือแจงวาเราไดรับรางวัลก็มีความยินดีและขอบคุณท่ีไดมีสวนรวมกันดวยดีตลอดมา
เพ่ือพัฒนาตําบลของเราใหเขมแข็งยิ่งข้ึนไป ตามหนังสือท่ี  นร 0107/ว 1023 ลงวันท่ี
21 มีนาคม 2557 เรื่อง การเบิกจายเงินอุดหนุนเพ่ือเปนรางวัลสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 เปนจํานวนเงิน
1,500,000 (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) จากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
แจงวา มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับรางวัลและไดโอนเงินอุดหนุนเพ่ือให อปท.ไดรับ
เงินนําเงินรางวัลไปใชจายเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
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ตอไป ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว จะไดจัดเวทีประชาคมใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการใชงบประมาณดังกลาวตอไป และจะแจงใหสภาไดรับทราบตอไป

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ
นางรัตนะ  เสริมมา ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ   มีทานใดจะประสานงานเรื่องตางๆ เพ่ือประโยชนสุขของ
ประธานสภาฯ ประชาชนก็ขอเรียนเชิญคะ
นายพงษเทพ ชัยออน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถดานการพัฒนาระบบขอมูลตําบล
นายก อบต. แบบมีสวนรวม ตําบลเครือขายภายใตศูนยฝกอบรม(แมขาย) จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัด

แพร  ระหวางวันท่ี 26-29 พฤษภาคม 2557 ซึ่งโครงการดังกลาวเปนการบูรณาการ
ความรวมมือ ของ สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สํานัก 3) สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยศูนยสนับสนุนวิชาการและการจัดการเครือขายรวมสราง
ชุมชนทองถ่ินนาอยู ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางไดตกลงรวมกับศูนยฝกอบรมดาน
การพัฒนาระบบขอมูลตําบล หรือตําบลศูนยเรียนรูสุขภาวะสี่มิติ ในฐานะ “แมขาย” พ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนลาง ดําเนินการพัฒนาระบบขอมูลตําบลและนําใชโปรแกรม TCNAPใหกับ
ตําบลเครือขาย โดยกําหนดจัดการประชุมจํานวน 5 รุน (สิ่งท่ีสงมาดวย 1) ตามกลุมจังหวัด
ภายใตศูนยฝกอบรม (แมขาย) ดังนี้
รุนท่ี 1ตําบลเครือขายภายใตศูนยฝกอบรม (แมขาย) กลุม จ.เพชรบูรณ และ จ.อุทัยธานี
รุนท่ี 2ตําบลเครือขายภายใตศูนยฝกอบรม (แมขาย) กลุม จ.อุตรดิตถ และ จ.แพร
รุนท่ี 3ตําบลเครือขายภายใตศูนยฝกอบรม (แมขาย) กลุม จ.ตาก
รุนท่ี 4ตําบลเครือขายภายใตศูนยฝกอบรม (แมขาย) กลุม จ.พิษณุโลก จ.สุโขทัย
และ จ.ชัยนาท
รุนท่ี 5ตําบลเครือขายภายใตศูนยฝกอบรม (แมขาย) กลุม จ.กําแพงเพชร จ.พิจิตร
และ จ.นครสวรรค

ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว เปนเจาภาพในการจัดรุนท่ี 2 และตอง
มี เครือขายรวมสรางชุมชนทองถ่ินนาอยูและพรอมดําเนินการพัฒนาระบบขอมูลตําบล
(TCNAP) ทําหนาท่ีเปนศูนยฝกอบรม ท้ังนี้ เพ่ือเปนการสรางความเขาใจในการขับเคลื่อน
งาน พรอมท้ังพัฒนาทักษะในการพัฒนาระบบขอมูลตําบล รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู รวม
กําหนดแผนแผนปฏิบัติการ และรวมลงนามในขอตกลงความรวมมือ (MOU) จํานวนผูเขา
รับการอบรมครั้งนี้ ประมาณ 300 ทานซึ่งตองมีการจัดเตรียมการหลายอยางท้ังท่ีพัก
อาหาร สถานท่ีอบรม ระบบอินเตอรเน็ต นักวิชาการ และอ่ืน ๆ เพ่ือใหการดําเนินการ
เปนไปอยางเรียบรอยจึงตองขอความรวมมือจากทุกทานไดประชาสัมพันธใหแกประชาชน
ในหมูบานของทานไดรับทราบ  และประสานฐานการเรียนรูในชุมชน  และอ่ืนๆ ใหการ
อบรมครั้งนี้สําหรับไปดวยดี

นายวันชัย รุงเรืองธรรม สืบเนื่องจากการไดรับรางวัลธรรมาภิบาลของตําบลหาดสองแควนั้น จึงอยากเสนอใหมีการ
สมาชิก อบต.หมูท่ี ๑ จัดสรรแกไขเรื่องของถนนลูกรังภายในหมูบานของพ้ืนท่ี หมูท่ี ๑ เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรของพ่ีนองประชาชน
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นายศุกภรัตน พุมไสว เสนอเรื่องการเรงแกไขเรื่องรองทุกขใหแกประชาชนท่ีมายื่นแบบคํารอง ตอ อบต.
อบต.สมาชิกหมูท่ี ๗ หาดสอง แคว
นายธีรศักดิ์  สนแยม ประสานงานการดําเนินงานโครงการของพ้ืนท่ี หมูท่ี ๔ บานเดนสําโรงใหเปนรูปธรรม
สมาชิก อบต.หมูท่ี ๒ สืบเนื่องจากการท่ี หมูท่ี ๔ บานเดนสําโรง ซึ่งนําโดย นางจันทรเพ็ญ บัวเผื่อน และแกนนํา

ชุมชน ไดรับงบประมาณในการไปศึกษาดูงานเก่ียวกับการพัฒนาหมูบานเพ่ือการเปน
หมูบานจัดการตนเอง ท่ี บานทุงศรี อ.รองกวาง จังหวัดแพร ไปแลวนั้น ทางทีมงานตําบล
สุขภาวะตําบลหาดสองแควไดมีการไปถอดบทเรียนเพ่ือการพัฒนา สรุปแนวทางในการ
พัฒนาหมูบานหมูท่ี ๔ บานเดนสําโรง ดังนี้
๑.โครงการการจัดการขยะชุมชน โดยการเริ่มตน จากการจัดการขยะยอยสลายในวงบอ
และ การใชไสเดือน ในการยอยสลาย
๒.โครงการจัดทําท่ีเก็บขยะพิษประจําตําบล โดย จัดทําเปนคอกกรงเหล็กเพ่ือรวบรวมขยะ
พิษภายในชุมชน แลวสงยัง อบต.หาดสองแควในการจัดการตอไป
ซึ่งท้ัง ๒ โครงการเบื้องตนจะดําเนินการโดดมี ๓๐ ครัวเรือนเปนครัวเรือนตนแบบท่ีไดไป
ศึกษาดูงานมาแลวเพ่ือทําเปนแบบอยางภายในชุมชน และจะขยายใหครอบคลุมท้ังหมูบาน
หมูท่ี ๔ บานเดนสําโรงตอไป จึงประสาน อบต.หาดสองแควไดสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการดําเนินโครงการ เชน วงบอ เหล็ก เปนตน

นายกิตติกร ตรงตอกิจ ประสานเรื่องท่ีถนนทางเขาบานท่ีมีปญหาในเขตพ้ืนท่ีหมูท่ี ๗ ไดมรการไกลเกลี่ยเปนท่ี
เลขานุการนายก เรียบรอยแลว และสามารถสัญจรไปมาไดแลว
นางรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะประสานงานเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือ
ประธานสภาฯ ถาไมมีทานใดจะประสานงานขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี2 ประจําป 2557

ณ บัดนี้
ปดการประชุม เวลา ๑๒.30 น.

(ลงชื่อ) ธีรศักดิ์  สนแยม       ผูจดบันทึกการประชุม
( นายธีรศักดิ์  สนแยม )

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว

(ลงชื่อ) นางรัตนะ   เสริมมา ผูตรวจรายงานการประชุม
( นางรัตนะ   เสริมมา )

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว



๑๗


