
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจ าปี 255๙   

วันที่  11  พฤศจิกายน  255๙  เวลา  09.00 น.  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

 

ผู้มาประชุม   จ านวน  14 คน  
ผู้ไม่มาประชุม จ านวน  -   
ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน 9  คน 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
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ผู้เข้าประชุม 
นางรัตนะ  เสริมมา 
นายธนินพิสิษฐ์  พุ่มไสว 
นายธีรศักดิ์  สนแย้ม 
นายจรัญ    ธีระแนว 
นายวันชัย  รุ่งเรืองธรรม 
นางสาวกาญจนา  ประมาณ 
นางวันเพ็ญ  กลมดวง 
นายมาโนช  มาทองแดง 
นางสมบัติ  นนคลัง 
นายทรงวุฒิ  น้อยทรัพย์ 
นายมานพ  โพธิ์โม้ 
นางสมพิศ  เรือนทะยา 
นางเสนอ   มีท้วม 
นางเฉลิมรัตน์  นิกรแสน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน 
นายนเรศ  ทีระแนว 
นายภูวภณ ตรงต่อกิจ 
นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย 
นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ์ 
นางกนกพร  เฉิดพงษ์ตระกูล 
นางเพลินพิศ  ทิพย์วงศ์ 
นางสาวณัทปภา  จันทร์หอม 
นางสาววิภาพร ชันยาสูบ 
 

 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 7 
 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายก อบต. 
ปลัด อบต. 
ผอ.กองช่าง 
ผอ.กองคลัง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักพัฒนาชุมชน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ 
 

 
รัตนะ  เสริมมา 
ธนินพิสิษฐ์ พุ่มไสว 
ธีรศักดิ์  สนแย้ม 
จรัญ  ธีระแนว 
วันชัย  รุ่งเรืองธรรม 
กาญจนา  ประมาณ 
วันเพ็ญ  กลมดวง 
มาโนช  มาทองแดง 
สมบัติ  นนคลัง 
ทรงวุฒิ  น้อยทรัพย์ 
มานพ  โพธิ์โม้ 
สมพิศ  เรือนทะยา 
เสนอ  มีท้วม 
เฉลิมรัตน์  นิกรแสน 
 
พงษ์เทพ  ชัยอ่อน 
นเรศ  ทีระแนว 
ภูวภณ ตรงต่อกิจ 
อภิเดช อินต๊ะวิชัย 
ประภาพรรณ มากพันธุ์ 
กนกพร เฉิดพงษ์ตระกูล 
เพลินพิศ  ทิพย์วงศ์ 
ณัทปภา  จันทร์หอม 
วิภาพร ชันยาสูบ 
 



เริ่มประชุม ๐๙.๐๐ น. 
นายธีรศักดิ์  สนแย้ม 
เลขานุการสภาฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมเรียนเชิญ นางรัตนะ เสริมมา ประธานสภา อบต.หาดสองแคว

เปิดประชุม และด าเนินการประชุมสภาฯตามระเบียบ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อม  ขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
  สมัยที่  ๔ ประจ าปี 255๙ 
  อ่านประกาศ 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
เรื่อง  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   

 สมัยสามัญ    ประจ าป ี พ.ศ.๒๕๕9  สมัยที่ 4 
........................................................ 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  มีมติก าหนดสมัยประชุมสมัย 
สามัญประจ าปี พ.ศ. 2559 สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน  2559  
มีก าหนด 15 วัน  ในครั้งการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
สมัยสามัญสมัยแรกประจ า 2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นั้น   

   เพ่ือประโยชน์ในการบริหารกิจการของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  
   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย 
    อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
   สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หมวด 2 การประชุม ข้อ 20,22 จึงเรียกประชุมสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว สมัยสามัญสมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. 2559  
ในวันที่  11  พฤศจิกายน  2559  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หาดสองแคว  ตั้งแต่เวลา 09.00  น.  เป็นต้นไป 

   

  จึงประกาศมาให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  คณะผู้บริหาร 
  ท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น ท้องที และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เข้าร่วมประชุมตามวัน  
  เวลา และสถานที่ดังกล่าวจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ   วันที่   1   เดอืน   พฤศจิกายน     พ.ศ. ๒๕๕9 
(นางรัตนะ  เสริมมา) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ .ไม่มี. 
 
   
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑ ประจ าปี 255๙  

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ กล่าวรายงานการประชุมสมัยที่ผ่านมา 
นายธีรศักดิ์  สนแย้ม 
เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจสอบส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัย

วิสามัญ  สมัยที่  ๑ ประจ าปี 255๙  วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  จ านวน   ให้
สมาชิกฯ พิจารณาตามไปด้วย  

นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  

สมัยที่  ๑ ประจ าปี 255๙  วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  หรือไม่ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติที่ประชุม

สภาฯรับรองรายงานการประชุมด้วยการยกมือ 
 
มติที่ประชุมสภาฯ -รับรองผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑ ประจ าปี 255๙  วันที่ ๒๘ 

ตุลาคม ๒๕๕๙   ด้วยมติยกมือ   ๑๓    เสียง 
 
 
ระเบียบวารที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ / พิจารณา 
   ๓.๑  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา  เชิญเลขาชี้แจงรายละเอียด 
 
นายธีรศักดิ์ สนแย้ม 
เลขานุการสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตามที่ฝ่ายบริหารได้ส่งญัตติเข้ามาฝ่ายเลขาจึงได้
จัดเข้าระเบียบวาระการประชุม ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกไปล่วงหน้า
แล้วนั้น   

 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา  เชิญนายกชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ 
 
นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน จากที่ได้ส่งญัตติ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
นายก อบต.  ประจ าปี  พ.ศ. 2560   ให้ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาน าเข้าที่ 
   ประชุมเพ่ือพิจารณานั้น  ตามบันทึกส านักปลัด ที่ อต 74201/490 ลงวันที่  19  

ตุลาคม 2559  ในส่วนของส านักปลัด  ตามประกาศส านักพระราชวัง เรื่อง 



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 
2559  อ าเภอตรอนจึงมีหนังสือสั่งการให้ อปท. จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระ 
บรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ภายนอกและ 
ภายในอาคารส านักงาน ส าหรับลงนามถวายอาลัย จึงมีความจ าเป็น ต้องโอน 
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 

   ส านักปลัด 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
1. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา เพ่ือจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 

จ านวน  1  ชุด  
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (001๑0) งานบริหารทั่วไป 
(001๑1)  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้   จึงขอโอนตั้งเป็น
รายการใหม่  จ านวนทั้งสิ้น 6,00๐ บาท   ซึ่งขอโอนลดจาก   เงิน
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งรายเดือนของพนักงานส่วนต าบล ผู้มีสิทธิเบิกได้ ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป  (00111)   จ านวน  6,000.- บาท ซึ่งเหลือจ่ายสามารถโอนลดได้ 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา มีสมาชิกสภา  อบต.ท่านใดจะซักถามหรือเสนอแนะการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้

บ้าง 
 
นายวันชัย รุ่งเรืองธรรม 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ สอบถามว่า การจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาในครั้งนี้ ซื้อพร้อมเครื่องอุปโลกน์ด้วยหรือไม่ หรือ

ซื้อเฉพาะโต๊ะหมู่บูชา  
นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน 
นายก อบต. การจัดซื้อในครั้งนี้ จะซื้อเฉพาะโต๊ะหมู่บูชาเท่านั้น ส่วนครั้งอุปโลกน์จะงบประมาณ

ในส่วนของงบทั่วไปของ อบต 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา ถ้าไม่มีผู้ใดซักถามเพ่ิมเติม ต่อไปจะเป็นการขอมติที่ประชุมสภาให้การรับรองการ

โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ 
จ านวน ๑ ชุด จ านวน ๖,๐๐๐ บาท ขอมติด้วยการยกมือ    

มติที่ประชุม ให้การรับรองการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 
หมู่ ๙ จ านวน ๑ ชุด วงเงิน ๖,๐๐๐ บาท ด้วยมติยกมือ ๑๓ เสียง 

 
   3.2  ญัตติ  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
นางรัตนะ เสริมมา เรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแควได้ชี้แจงระเบียบ ข้อ
กฎหมาย 



นายธีรศักดิ์  สนแย้ม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 89  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้จ่ายเงินสะสมได้โดยให้
เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นท่ีจะอนุมัติ    

- ตามที่ฝ่ายบริหารได้ยื่นญัตติถึงประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสอง
แควนั้น   

ฝ่ายเลขานุการสภาฯ  จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาด
สองแคว ตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านไปล่วงหน้าแล้วนั้น  ญัตติเรื่อง การ
พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560   

นางรัตนะ  เสริมมา เชิญนายก อบต. ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม   

ประธานสภาฯ   

นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน จากการลงเวทีประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน จากข้อมูลของผู้น าชุมชน ก านัน 
นายก อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับฟังปัญหาจากพ่ีน้องประชาชนทุกหมู่บ้าน ที่เสนอให้แก้ปัญหา 

เรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในต าบลหาดสองแคว 
มาโดยตลอดแต่เนื่องจาก  อบต. มีงบประมาณเพียงน้อยนิด จึงไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาให้แก่พ่ีน้องประชาชนได้ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานหลายปี   ประกอบ
กับ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อต0023.5/ว 6306  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายใน
ท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ซึ่งได้มีมาตรการ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น เพ่ือให้
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นมีบทบาทในการน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดย
ให้กระทรวงมหาดไทยก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าว  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 4 ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ในปีนี้จึงได้รวบรวมปัญหา ของพ่ีน้องประชาชนทุกหมู่บ้านที่เดือดร้อนเรื่อง
ถนนลูกรัง น ามาแก้ไขปัญหาโดยการน าเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาด
สองแควพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560  ส่วนรายละเอียด
เรื่องการด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เรื่องใดบ้าง จุดไหน งบประมาณเท่าไร 
นั้นขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมิติคณะรัฐมนตรีฯ  ส่วนโยธาได้
น าเสนอ และ ให้ส่วนการคลังองค์การบริหารต าบลหาดสองแคว  ได้รายงานสถานะ 



 
ทางการคลังให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแควได้รับทราบเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 
 

นางกนกพร เฉิดพงษ ์ รายงานสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   
ตระกูล   รายงานเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  ณ วันที่ 1 พ.ย. 59 
ผอ.กองการศึกษา มียอดเงินสะสมทั้งสิ้น        4,638,393.00  บาท 
   หัก ค่าใช้จ่ายประจ า    2,411,379.00  บาท 
   เงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน (10%)       222,701.40  บาท 
   เงินสะสมคงเหลือท่ีจ่ายได้     2,004,312.60 บาท 

  
ปลัด อบต.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ 
   เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ 
   แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 4 กรณี 4.1.1.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีเงินสะสมไม่ 
   เพียงพอที่จะด าเนินการแต่มีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการเร่งด่วน องค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นก็อาจจัดท าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมา 
   ตาการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตามเอกสารหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม 
   มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น 
   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ที่ได้ถ่ายเอกสารแจกให้กับ 
   ท่านสมาชิกได้ทราบนั้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
   หาดสองแคว มีเงินสะคมคงเหลือที่ใช้จ่ายได้อยู่จ านวน  2,000,000 บาท 
   ขอรับจัดงบประมาณสมทบของรัฐบาล  จ านวน 1,500,000 บาท 

รวมงบประมาณในการที่จะด าเนินการในการขอพิจารณา 
   ด าเนินการตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นภายในต าบลหาด 
   สองแคว  จ านวน  3,500,000  บาท 

 
นางสาวประภาพรรณ  จากการรวบรวมเอกสารร้องขอความช่วยเหลือจ่ายประชาชน ผู้น าชุมชน ร้องของให้ 
มากพันธุ์   ช่วยเหลือเรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรัง ของทกุหมู่บ้านที่มีแบบประมาณราคาขอ 
ผอ.กองช่าง พร้อมแล้ว ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วนั้น สรุปได้

ดังนี้ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  ได้รับมอบหมายให้ด าเนินส ารวจ
ออกแบบพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนลูกรังบดอัดแน่น ของหมู่ที่ ๑ - ๗ 
ต าบลหาดสองแคว  อ าเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  เพ่ือที่จะน าไปพิจารณาจาก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัย
ที่ 4  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  โดยมีโครงการดังต่อไปนี้ 



สรุปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ   ดังนี้    
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น  ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   เป็นจ านวนเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ดังนี้ 
หมู่ที่ ๑   มีโครงการ  ๑  โครงการ 
๑.๑  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง   เรียบชายแม่น้ าน่าน 

ช่วงที่ ๑          
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 5๐๐ ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบต.หาดสองแควก าหนด) 

               พ้ืนที่อเนกประสงค์ หรือมีพ้ืนที่ไมน่้อยกว่า 2,0๐๐ ตารางเมตร   
ช่วงที่ ๒  

             ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒5๐ เมตร   
     หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,5๐๐ ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบต.หาดสองแควก าหนด) 

งบประมาณ   ๓๕๑,๐๐๐  บาท 
 

หมู่ที่ ๒  มีโครงการ ๑  โครงการ 
๒.๑  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางเรียบบึงพาดฝั่ง 
ตะวันตก 
- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบต.หาดสองแควก าหนด) 
งบประมาณ   ๒๓๘,๐๐๐  บาท 
หมู่ที่ ๓  มีโครงการ ๑  โครงการ 
๓.๑  โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางเรียบชายแม่น้ าน่าน 
- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๕๐ เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบต.หาดสองแควก าหนด) 

                 งบประมาณ   ๓๖๕,๐๐๐  บาท 
หมู่ที่ ๔  มีโครงการ ๑  โครงการ 
๔.๑  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น  สายทาง   ปากพนัง 
- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบต.หาดสองแควก าหนด) 

                 งบประมาณ   ๓๗๒,๐๐๐  บาท 
 
 



หมู่ที่ ๕  มีโครงการ ๑  โครงการ 
๕.๑  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น  สายทาง   เลียบคลองละมุง 
ฝั่งตะวันออก  
- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบต.หาดสองแควก าหนด) 

                 งบประมาณ   ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
หมู่ที่ ๖  มีโครงการ ๑  โครงการ 
๖.๑  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น  สายทาง   เลียบคลองล าช า 
ฝั่งตะวันออก  และ ฝั่งตะวันตก  
- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๙๕ เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๘๐ ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบต.หาดสองแควก าหนด) 

                 งบประมาณ   ๒๗๔,๐๐๐  บาท 
 

รวมเป็นจ านวนเงิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
สรุปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ   
ตามมาตราการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรส่วนท้องถิ่น (Matching 
Fund) ดังนี้    
โครงก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น   เป็นจ านวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
หมู่ที่ ๖  มีโครงการ ๑  โครงการ 
๗.๑  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น  สายทาง   ริมบึงพาดหน้า 
ศาลเจ้าพ่อ  
- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบต.หาดสองแควก าหนด) 

                 งบประมาณ   ๔77,๐๐๐  บาท 
หมู่ที่ ๖  มีโครงการ ๑  โครงการ 
๖.๑  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น  สายทาง   หน้าอาคาร 
อเนกประสงค์  
- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๙๐ เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบต.หาดสองแควก าหนด) 

                 งบประมาณ   ๗๖,๐๐๐  บาท 
 
 
 



หมู่ที่ ๗  มีโครงการ ๑  โครงการ 
๗.๑  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น  สายทาง   ชุมชนบ้านล าช า  
- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๗๕ เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๗๕ ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบต.หาดสองแควก าหนด) 

                 งบประมาณ   ๔๘๘,๐๐๐  บาท 
หมู่ที่ ๗  มีโครงการ ๑  โครงการ 
๗.๑  โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น   

         สายทาง   หนองทับช้าง  
- ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๒๕ เมตร   
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๒๕ ตารางเมตร  (ตามแบบที่ อบต.หาดสองแควก าหนด) 

                 งบประมาณ   ๔๕๙,๐๐๐  บาท 
    

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรับบดอัดแน่น ภายในต าบลหาดสองแคว รวม 
   เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   ๓,5๐๐,๐๐๐บาท 
 
รัตนะ  เสริมมา   
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามของเชิญคะ 
นายวันชัย รุ่งเรืองธรรม 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 เห็นด้วยกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรังในต าบลหาดสองแคว 

เพ่ือท าให้การสัญจรไปมาสะดวก ลดอุบัติเหติในการสัญจรไปมา  
นายธีรศักดิ์ สนแย้ม 
ส.อบต.หมู่ที่ 2 ด้วยพื้นที่หมู่ท่ี 2 ได้รับความเดือนร้อนด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งส่วนการสัญจรไป

มา และการขนส่งยังพ้ืนที่การเกษตร ถนนมีการทรุดตัว ขรุขระ เป็นหลุมบ่อ ท าให้
เกิดน้ าท่วมขังหลายเส้นทาง จึงเห็นด้วยกับการจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้เพ่ือซ้อม
แซมถนนลูกรังภายในต าบล  

นางวันเพ็ญ กลมดวง  
ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เห็นด้วยกับการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนในการซ่อมแซม

ถนนลูกรัง ซึ่งในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 ก็มีหลายเส้นทางที่ต้องมีการซ่อมแซมเพ่ือให้การ
สัญจรไปมาสะดวก และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึน และบางเส้นทางยังมีวัชพืชขึ้นมา
ปกคลุมท าให้พ้ืนที่การจราจรลดลง  

นางสมบัติ นนคลัง 
ส.อบต.หมู่ที่ 4   เห็นด้วยกับซ่อมแซมถนนลูกรัง จากการที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเกี่ยวกับปัญหา

ความเดือนร้อนเรื่องถนนที่สัญจรในหมู่บ้าน และการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
ช ารุด เป็นหลุมบ่อ ท าให้เกิดความล าบากในการสัญจร และพ้ืนที่ก็มีหลายเส้นทางที่
ได้ขอความช่วยเหลือมายัง อบต. ตามรายงานที่แนบมาประกอบ 

นายทรงวุฒิ น้อยทรัพย์ 



ส.อบต.หมู่ที่ 5 เห็นด้วยกับการซ้อมแซมถนนลูกรัง เพราะจะท าให้การสัญจร และการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรท าได้สะดวกยิ่งขึ้น  และลดปัญหาอุบัติเหตุลงได้ ในส่วนพื้นที่ของหมู่
ที่ 5  ถนนลูกรังส่วนใหญ่ที่ขอการซ่อมแซมจะเป็นถนนที่เข้าไปยังพ้ืนที่การเกษตร 
จึงอยากให้สมาชิกช่วยกันพิจารณาการอนุมัติซ่อมแซมถนนในครั้งนี้ด้วย 

นางเสนอ มีท้วม 
ส.อบต.หมู่ที่ 6 เห็นด้วย เนื่องจากหมู่ที่ 6 ก็ได้รับความเดือนร้อนเรื่องถนนลูกรังเช่นกัน  
นายธนินพิสิษฐ์ พุ่มไสว 
ส.อบต.หมู่ที่ 7 เห็นด้วยในการช่วยเหลือประชาชนเรื่องของการขอซ่อมแซมถนนลูกรังท่ีมีปัญหามา

นานมาก เพราะครั้งสุดท้ายที่มีการแก้ไขทั้งต าบลนั้นน่าจะเป็นปี พ.ศ.2556 และ
บัดนี้ถนนก็ได้ช ารุดไปตามการเวลา หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะให้ความร่วมมือในการ
พิจารณาในครั้งนี้ด้วย เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน  

นางรัตนะ เสริมมา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการพิจารณาจ่ายขาดเงิน 
   สะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรับบดอัดแน่น  
   ภายในต าบลหาดสองแคว จ านวนเงินรวม 2,000,000 บาท  และขอรับเงินสมทบ 
   จากรัฐบาล จ านวน 1,500,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,500,000 บาท 
   ขออนุมิด้วยการยกมือ 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ านวน  13  เสียง 
 
วาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นางรัตนะ เสริมมา มีท่านใดจะประสานงานเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
นายก แจ้งการเข้าร่วมประชุมสัมมนา “รวมพลังท้องถิ่น ขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศไทย”  
 ซึ่งทางสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  เชิญชวนคณะผู้บริหาร 

รองนายก ฝ่ายสมาชิกสภาท้องถิ่น ฝ่ายพนักงานข้าราชการเข้าร่วม ในระหว่างวันที่ 
13-15 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จังหวัดเชียงใหม่ 

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีท่านใดจะประสานงานขอปิดการประชุมสภา 
  สมัยสามัญ   สมัยที่ ๔   ประจ าปี 255๙ ณ บัดนี้ 
ปิดการประชุม  เวลา  ๑๒.30  น.   
 

(ลงชื่อ)     ธีรศักดิ์  สนแย้ม       ผู้จดบันทึกการประชุม 
       ( นายธีรศักดิ์  สนแย้ม ) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
(ลงชื่อ)      รัตนะ  เสริมมา        

       ( นางรัตนะ  เสริมมา ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

 


