
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑ประจาํป 25๖๐ 

วันท่ี  1๒มกราคม  25๖๐เวลา  09.๓0น.  
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

 

ผูมาประชุม   จํานวน  14 คน  
ผูไมมาประชุม จํานวน  -   
ผูเขารวมประชุม  จํานวน ๘  คน 

 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

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 
นายภูวภณ ตรงตอกิจ 
นายอภิเดช อินตะวิชัย 
นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ 
นางกนกพร  เฉิดพงษตระกูล 
นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ 
นายสมภพ ตรีพุฒ 
 

 
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 
เลขานุการนายก อบต. 
ปลัด อบต. 
ผอ.กองชาง 
ผอ.กองคลงั 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ผูใหญบานหมูท่ี ๑ 
 

 
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 
ภูวภณ ตรงตอกิจ 
อภิเดช อินตะวิชัย 
ประภาพรรณ มากพันธุ 
กนกพร เฉิดพงษตระกูล 
เพลินพิศ  ทิพยวงศ 
สมภพ ตรีพุฒ 
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เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น. 
นายธีรศักดิ์  สนแยม 
เลขานุการสภาฯ เม่ือท่ีประชุมพรอมเรียนเชิญ นางรัตนะ เสริมมา ประธานสภา อบต.หาดสองแควเปด

ประชุม และดําเนินการประชุมสภาฯตามระเบียบ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เม่ือท่ีประชุมพรอม  ขอเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  
  สมัยท่ี  ๑ ประจําป 25๖๐ 
  อานประกาศ 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   
สมัยวิสามัญสมัยท่ี ๑ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ 

........................................................ 
ดวยประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดยื่นรองขอให

นายอําเภอตรอน เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณาจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ในการดําเนินโครงการกอสรางปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนนภายในตําบลหาดสอง
แคว เปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองลานบาท) และเรื่องอ่ืนๆนั้น 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ นายอําเภอตรอน จึง
ประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประจําป ๒๕๖๐ ตั้งแตวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เปนตนไป ท้ังนี้ มีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน  

   

  ประกาศ  ณ   วันที่   ๒๗ เดือน  ธันวาคม    พ.ศ.๒๕๕9 
(นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล) 
นายอําเภอตรอน 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ . ไมมี. 
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔ ประจําป 255๙วันท่ี ๑๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ กลาวรายงานการประชุมสมัยท่ีผานมา  
นายธีรศักดิ์  สนแยม 
เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  

สมัยท่ี  ๔ ประจําป 255๙  วันท่ี ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ใหสมาชิกฯ พิจารณาตามไป
ดวย  
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นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  

๔ ประจําป 255๙  วันท่ี ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๙หรอืไม 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ

รับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ 
 
มติท่ีประชุมสภาฯ -รับรองผลการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔ ประจําป 255๙  วันท่ี ๑๑ พฤศจกิายน 

๒๕๕๙ ดวยมติยกมือ   ๑๓    เสียง 
 
ระเบียบวารท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ / พิจารณา  

๓.๑ รายงานสถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ประจาํป
งบประมาณ ๒๕๕๙ 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญเจาหนาท่ีชี้แจงรายละเอียดสถานะทางการคลังของ องคการบริหารสวนตําบล 

หาดสองแคว ใหสมาชิกสภาไดรับทราบ เพ่ือใชประกอบการพิจารณาจายขาดเงินสะสมใน
ครั้งนี้ 

นางกนกพร เฉิดพงษตระกูล 
ผอ.กองคลงั  รายงานเงินสะสมขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ณ วันท่ี 1๒ม.ค. ๖๐ 
   มียอดเงินสะสมท้ังสิ้น(ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 4,638,393.00  บาท 
   หัก คาใชจายประจํา    2,411,379.00  บาท 
   เงินสํารองจายกรณีฉุกเฉิน (10%)    222,701.40
   เงินสะสมคงเหลือท่ีจายได    2,004,312.60บาท 

  บาท 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  ถือวาท่ีประชุมรับทราบสถานะของเงินสะสมของ องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   
   
   3.2  ญัตติ  การพิจารณาจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
นางรัตนะ เสริมมา  
ประธานสภาฯเรื่อง  การพิจารณาจายขาดเงินสะสม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560ขอใหเลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดชี้แจงระเบียบ ขอกฎหมาย 

นายธีรศักดิ์  สนแยม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 89  

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใหจายเงินสะสมไดโดยใหเปนอํานาจของ

สภาทองถ่ินท่ีจะอนุมัติ  
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- ตามท่ีฝายบริหารไดยื่นญัตติถึงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควนั้น   
ฝายเลขานุการสภาฯ  จึงนําเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

ตามเอกสารท่ีไดสงใหสมาชิกทุกทานไปลวงหนาแลวนั้นญัตติเรื่อง การพิจารณาจายขาด

เงินสะสม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

นางรัตนะ  เสริมมา  

ประธานสภาฯ  เชิญนายก อบต. ไดใหรายละเอียดเพ่ิมเติม   

นายพงษเทพ  ชัยออน 
นายก อบต. องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดรับทราบถึงความเดือดรอนของประชาชนในสวน

ของถนนดนิ,ลูกรัง ซ่ึงใชเปนเสนทางหลักท่ีใชในการสัญจร สําหรับประชาชน  คนทํางานท่ี
อาศัยอยูนอกหมูบาน ไดเขามาติดตอราชการ ในตําบลและอําเภอ รวมท้ัง นักเรียนท่ีตอง
ไปโรงเรียนในตําบลและในตัวจังหวัดท่ีอาศัย เพ่ือไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยง
สัตวและขนผลผลิตทางการเกษตรกรรม ซ่ึงเปนอาชีพหลักของประชาชนตําบลหาดสอง
แคว ซ่ึงผิวจราจรเดิมมีสภาพชํารุดเสียหายเปนอยางมาก ซ่ึงเปนถนนลูกรัง ประกอบกับ
เวลาท่ีฝนตกทําใหการเดินทางมีความลําบากเปนอยางมาก เวลาหนาแลงก็ฝุนดินแดง ซ่ึง
ทําใหเกิดอุบัติเหตุใน เวลาขับรถ เพราะ แทบมองไมเหน็ถนน เปนหลุม เปนบอ  ตลอด
เสนทาง   ในชวงฤดูฝนผิวจราจรท่ี เปนหลุมเปนบอ ก็มีน้ําทวมแชขังเปนบอ โคลนบาง ซ่ึง
เปนสาเหตุใหประชาชนไดรับความเดือนเปนอยาง มาก และจะมอบใหกองชางไดรายงาน
ผลการสํารวจใหท่ีประชุมไดพิจารณาตอไป 
 

นางสาวประภาพรรณ  จากการรวบรวมเอกสารรองขอความชวยเหลือจายประชาชน ผูนําชุมชน รองของให 
มากพันธุ ชวยเหลือเรื่อง การซอมแซมถนนลูกรัง ของทุกหมูบานท่ีมีแบบประมาณราคา 
ผอ.กองชาง พรอมแลวตามเอกสารท่ีไดสงใหทานสมาชิกไดพิจารณาลวงหนาแลวนั้น สรุปไดดังนี้สรุป

ความชํารุดเสียหายคือ 
๑. ความเสียหายในดานงานการใชงาน ( Functional Failure) เชน ผิวถนนเปนคลื่น
ขรุขระ ทําใหการสัญจรผานไปมา ไมสะดวก ตองใชความเร็วต่ํา 
๒. ความเสียหายดานโครงสราง ( Structure Failure) เชน ผิวถนนเปนหลุมบอ พ้ืน
ทางดินคันทางทรุด 
กองชางองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดสํารวจ  ออกแบบ  พรอมประมาณ
ราคาคากอสรางโครงการกอสรางปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน  ภายในตําบลหาดสอง
แคว หมูท่ี ๑ – ๗ ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ จํานวนท้ัง  6  สาย
ทาง เพ่ือท่ีจะนําไปสูการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว    
สรุปตามหลักเกณฑการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินฯ   ดังนี้    
โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน ภายในตําบลหาดสองแคว   ในการขอ
อนุมัติใชจายเงินสะสมคงเหลือหลังจากหักรายการตาม และ ๓. ๑ ขององคการบริหาร
สวนตําบลหาดสองแคว ฯการจายขาดเงินสะสมเพ่ือการลงทุน โครงการเพ่ือการลงทุนให 
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ใชจายจากเงินงบประมาณรายจายเปนลําดับแรก  หากบริหารงบประมาณแลวไมพอและ
เห็นวา เปนโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวน   ในการบําบัดความเดือดรอนของประชาชน
หรือบริการชุมชนและสังคมและ   ไมอาจรอตั้งงบประมาณปตอไปได  ก็สามารถขอใชจาย
จากเงินสะสมไดเชนกัน ความละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. ๐๘๐๘.๔/ว 

๓๑๖๑  ลงวันท่ี  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๓ เปนจํานวนเงิน 
2,๐๐๐,๐๐๐ บาท   ดังนี้ 
หมูท่ี ๑   มีโครงการ  ๑  โครงการ 
๑.  โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน   
       สายทาง   เรียบชายแมน้ํานาน (ดําเนินการ ๒ ชวง) 
- ชวงท่ี ๑ขนาดผิวจราจรกวาง 4.๐๐-5.00 เมตร ระยะทางยาว 475 เมตร   
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด) 
- ชวงท่ี ๒ ขนาดผิวจราจรกวาง 5.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 125 เมตร   
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด) 
งบประมาณ๓๕๑,๐๐๐  บาท 
หมูท่ี ๒  มีโครงการ ๑  โครงการ 
๑  โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน   
       สายทาง   เรียบบึงพาดฝงตะวันตก 
- ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร   
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด)งบประมาณ   ๒๓๘,๐๐๐  บาท 
หมูท่ี ๓  มีโครงการ ๑  โครงการ 
๑  โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน 
       สายทาง   เรียบชายแมน้ํานาน 
- ขนาดผิวจราจรกวาง 3.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 480 เมตร   
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด)งบประมาณ   ๓65,๐๐๐  บาท 
หมูท่ี ๔  มีโครงการ ๑  โครงการ 
๑  โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน   
       สายทาง   ปากพนัง 
- ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร   
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด)งบประมาณ   ๓๗๒,๐๐๐  บาท 
หมูท่ี ๕  มีโครงการ ๑  โครงการ 
๑  โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน   
       สายทาง   เลียบคลองละมุงฝงตะวันออก  
- ขนาดผิวจราจรกวาง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐25 เมตร   
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด)งบประมาณ   ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
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หมูท่ี ๖  มีโครงการ ๑  โครงการ 
๑  โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน   
       สายทาง   เลียบคลองลําชําฝงตะวันออก  และ ฝงตะวันตก  
ชวงท่ี 1  ขนาดผิวจราจรกวาง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว 445 เมตร  
ชวงท่ี 2  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกําหนด)งบประมาณ   ๒๗๔,๐๐๐  บาท 

  
นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกทานใดจะเสนอความคิดเห็น หรือสอบถามขอเชิญคะ  
ประธานสภา  
นายธนินพิสิษฐ  พุมไสว  
รองประธานสภาฯ เห็นดวยในการชวยเหลือความเดือดรอนของประชาชนทุกหมูบานเรื่องปญหาถนน 

ลูกรัง ท่ีมีปญหามายาวนานมากๆ  เพราะครั้งสุดทายท่ีมีการแกไขปญหานั้นคือป พ.ศ.
๒๕๕๖ และถนนมีการชํารุดไปตามเวลา   เห็นควรท่ีจะชวยเหลือเพราะประชาชนจํานวน
มากไดรับความเดือดรอนหวังวาทานสมาชิกทุกคนเห็นความจําเปนความเดือดรอนของ
ประชาชนและในสวนของหมูที ่๗ นั้น จะขอใหมีการซอมแซมในรอบหลัง เพราะพ้ืนท่ีสวน
ใหญเปนพ้ืนท่ีการเกษตร ไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก และตองใชงบประมาณเปน
จํานวนมาก อีกท้ังเปนการรอใหผานฤดูฝนไปกอน จะทําใหการซอมแซมเปนไปไดงายข้ึน 
และถนนคงทนข้ึน 

นายวันชัย  รุงเรืองธรรม   
สมาชิก อบต.หมู 1 เห็นดวยกับการซอมแซมถนนลูกรังภายในตําบล และในสวนของหมูท่ี ๑ นั้น ไดมีการ

พัฒนาบริเวณริมแมน้ํานานเพ่ือจัดทําเปนแหลงทองเท่ียวโดยมีการปรับพ้ืนท่ี ถมดิน 
เรียบรอยแลวนั้น ก็ยังเหลือในสวนของการถมลูกรัง เพ่ือจัดทําทางเพ่ือสัญจรไปมา จึง
พอเหมาะกับการขอจายขาดเงินสะสมของ อบต.หาดสองแคว เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอน  

 
นางสาวกาญจนา ประมาณ 
สมาชิก อบต.หมู ๓ ในสวนของหมูท่ี ๓ นั้นเสนอเสนทางสายริมแมน้ํานั้นเพราะวาเปนถนนท่ีทําข้ึนมาใหม แค

เปนการข้ึนรูปทางไวเฉยๆ ยังไมมีการลงลูกรังในชั้นผิวหนาของถนน เริ่มมีหญาข้ึนปกคลุม
เปนบางจุด และถนนจะลื่นมากในตอนฝนตก ทําใหเปนอันตรายในการสัญจรของชาวบาน 
ทางคณะกรรมการหมูบานจึงเห็นพองตองกันในการขอลูกรังบดอัดมาลงถนนเสนนี้ใหมี
ความปลอดภัยตอไป 

นางสมบัติ นนคลัง 
สมาชิก อบต.หมู ๔ เสนอถนนลูกรังสายปากพนัง เพราะถนนเสนนี้มีเกษตรกรใชเปนจํานวนมาก และถนน

ไมไดมีการซอมแซมมาเปนเวลานาน จนถนนเหลือแตชั้นดินแถบจะไมมีลูกรังผิวหนาถนน
แลว จํามีความจําเปนในการซอมแซมเปนการดวนเพ่ือใชสัญจรไปไรนาของประชาชนได
สะดวกและปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 
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นายทรงวุฒิ นอยทรัพย 
สมาชิก อบต.หมู๕  เสนอเสนทางเลียบคลองละมุงฝงตะวันออก เนื่องจากถนนเสนนี้เคยมีกรมทหารพัฒนา

ไดมาทําการซอมแซมปรับปรุงไปครั้งหนึ่งแลวนั้น ปจจุบันไดมีการชํารุดเปนลุมบอจํานวน
หลายจุด เนื่องจากมีผูรับเหมาขุดดินไดทําการขุดดินในพ้ืนท่ีบริเวณนั้น ไดทําใหเกิดการ
ชํารุดของถนนเปนอยางมาก ทําใหเกษตรกรสัญจรลําบาก จึงขอนําเสนอถนนเสนนี้ในการ
ซอมแซมเพ่ือใหเกษตรกรใชไดอยางปลอดภัย 

 
นางสมพิศ เรือนทะยา 
สมาชิก อบต.หมู๗ ในสวนของหมูท่ี ๖ นั้นมีถนนหลายสายท่ีจะตองมีการซอมแซม แตขอเลือกเสนเลียบคลอง

ลําชําฝงตะวันออกและฝงตะวันตก เพราะเปนถนนท่ีเกิดจากการขุดลอกคลอง  
ลําชํา มีแตรูปถนนดิน แตยังไมมีลูกรังในการปูชั้นหนาดิน และชาวบานใชสัญจรไปไรนา
จํานวนมาก เกรงวาในฤดูฝนถายังไมมีการนําลูกรังมาเทจะทําใหถนนเสียหาย และเกิดอุบ
ติเหตุ  

นางรัตนะ เสริมมา  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือเสนอขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในการพิจารณาจายขาดเงิน  
   สะสม ประจําปงบประมาณ 25๖๐ โครงการ กอสรางปรับปรุงถนนลูกรับบดอัดแนน  
   ภายในตําบลหาดสองแควจํานวนเงินรวม 2,000,000 บาทอีกหรือไม ถาไมมี  
   ขออนุมิดวยการยกมือ  
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจํานวน  13  เสียง  

 
๓.๓  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการทองเท่ียวตําบลหาดสองแคว เปนจํานวนเงิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา  เชิญเลขาชี้แจงรายละเอียด  
 
นายธีรศักดิ์ สนแยม 
เลขานุการสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน 
  ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายใน หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดิน และสิ่งกอสรางท่ีทํา
ใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน  ตามท่ีฝายบริหารไดสงญัตติเขามาฝายเลขาจึงไดจัดเขาระเบียบ
วาระการประชุม ตามเอกสารท่ีไดจัดสงใหกับทานสมาชิกไปลวงหนาแลวนั้น   

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา  เชิญนายกชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้  
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นายพงษเทพ ชัยออน 
นายก อบต. องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เปนตําบลท่ีมีแหลงการทองเท่ียว ท้ังสถานท่ี

ทองเท่ียวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนสินคา OTOP และไม
ผล และ มีโฮมสเตยท่ีผานมาตรฐานระดับประเทศ โดยมีกลยุทธท่ีจะสงเสริมการทองเท่ียว 
พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมีการบริการท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน ในการดําเนินงานท่ีจะ
นําไปสูเปาหมายดังกลาวนั้น จําเปนตองมีการพัฒนาการทองเท่ียว และการประชาสัมพันธ
ควบคูกันไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะการ ขณะนี้จําเปนตองประชาสัมพันธให
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ จึงจําเปนตองดําเนินการประชาสัมพันธใน
เชิงรุก เพ่ือนําเสนอสินคาท่ีเปนแหลงทองเท่ียว และการบริการของตําบลหาดสองแควท่ีมี
อยู ใหกับนักทองเท่ียวไดรับทราบ ท้ังนี้เพ่ือใหนักทองเท่ียวกลุมเปาหมายหลักของจังหวัด
ไดรับขอมูลขาวสารท่ีจะมีผล ตอการรับรูสินคาบริการ และภาพลักษณท่ีดีในการกระตุน
การทองเท่ียว และเศรษฐกิจ ซ่ึงกอใหเกิดกระแสการทองเท่ียวการซ้ือสินคาและบริการท้ัง
ในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคเปนการกระจายรายไดเขาสู                 ภาค
ประชาชนเปนความตองการ ท่ีจะทําการประชาสัมพันธเปนสื่อกลางท่ีจะเผยแพรขอมูล
ขาวสารไปสูสาธารณะชนใหนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศรับทราบขอมูล
กิจกรรมดานการทองเท่ียวของจังหวัดอยางตอเนื่อง ทันตอสถานการณและกระตุน
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 
โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ  
1. เพ่ือการประชาสัมพันธสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวของตําบลหาดสองแคว 
สําหรับดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และจังหวัดชาวตางประเทศเขามาเท่ียวใหมากข้ึน  

 2. เพ่ือปรับโครงสรางเศรษฐกิจพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับรายได พัฒนาการดานการทองเท่ียว
และบริการ   ของตําบลหาดสองแคว 
3. เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของตําบลหาดสองแคว 
จึงขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยรายละเอียดจะขอ
มอบใหกองชางเปนผูชี้แจง 
 

นางสาวประภาพันธุ มากพันธุ 
ผอ.กองชาง โดยตําแหนงท่ีขออนุญาตติดตั้งปายแนะนําสถานท่ี ตําบลหาดสองแควอําเภอตรอน   

จังหวัดอุตรดิตถ 

- เริ่มติดตั้งบริเวณ  สี่แยกโลตัส    จํานวนปาย น.2  (  1  ชุด )  
จุดท่ี 1ติดตั้งปาย น.2      จํานวน  3  ชุด 

- บริเวณสามแยกตลาดวังกะพ้ี  จํานวนปาย น.2  (  1  ชุด )  
- บริเวณสี่แยกบานชําทอง  จํานวนปาย น.2  (  1  ชุด )  

- เริ่มติดตั้งบริเวณ  สี่น้ําอาง  จํานวนปาย น.2  (  1  ชุด )  
จุดท่ี 2ติดตั้งปาย น.2      จํานวน  3  ชุด 

- บริเวณสามแยกตําบลบานแกง  จํานวนปาย น.2  (  1  ชุด )  
- บริเวณสามแยกวัดคลึงราช  จํานวนปาย น.2  (  1  ชุด )  
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- เริ่มติดตั้งบริเวณ  สี่แยกอําเภอพิชัย    จํานวนปาย น.2  (  1  ชุด )  
จุดท่ี 3ติดตั้งปาย น.2      จํานวน  2  ชุด 

- บริเวณสี่แยกบานบึงพาด  จํานวนปาย น.2  (  1  ชุด )  
โดยปายท้ังหมดเปนไปตามมาตรฐานขนาดท่ีกรมทางหลวงกําหนด 
 
 

นางเพลินพิศ ทิพยวงศ 
นักวิเคราะหฯ ในสวนรายละเอียดการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ กองการศึกษา   ขอโอนงบประมาณ

รายจายโครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการทองเท่ียวตําบลหาดสองแคว  เพ่ือจายเปน
คาใชจายโครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการทองเท่ียว ตามแบบมาตรฐานท่ีกรมทาง
หลวงกําหนด  เพ่ือเปนการประชาสัมพันธการทองเท่ียวในตําบลหาดสองแคว ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานวิชาการ
วางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว  (00264)  แผนพัฒนาสามป (2560-2562) 
ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี 2 หนา 30 ลําดับท่ี 2  เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจาย
ไว จึงของโอนเพ่ิมเปนเงิน  200,000.- บาท  ซ่ึงโอนลดมาจาก  โครงการประเพณีไหล
แพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ   เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระ
เกียรติฯ เปนเงิน  200,000.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว  
(00264) แผนพัฒนาสามป (2560-2562)  ยุทธศาสตรท่ี 4 แนวทางท่ี 1 หนา 28 
ลําดับท่ี 3  ซ่ึงยังไมไดใชจายสามารถโอนลดได 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา มีสมาชิกสภา  อบต.ทานใดจะซักถามหรือเสนอแนะ การขอโอนงบประมาณในครั้งนี้บาง 
นายวันชัย รุงเรืองธรรม 
สมาชิก อบต.หมู ๑ เราตองทําเรื่องขออนุญาตการติดตั้งปายประชาสัมพันธกับกรมทางหลวงดวยหรือไม 

เพราะเรานําไปติดในเขตของทางหลวง 
 
นางสาวประภาพันธุ มากพันธ 
ผอ.กองชาง ตอนนี้ทาง อบต.หาดสองแคว ไดทําการทําเรื่องขออนุญาตไปยังกรมทางหลวงท่ีรับผิดชอบ

ในเขตพ้ืนท่ีเรียบรอยแลว  
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา ถาไมมีผูใดซักถามเพ่ิมเติม ตอไปจะเปนการขอมติท่ีประชุมสภาใหการรับรองการโอน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการ
ทองเท่ียวตําบลหาดสองแคว เปนจํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอมติดวยการยกมือ 

มติท่ีประชุม ใหการรับรองการขอโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวตําบลหาดสองแคว เปนจํานวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทดวยมติ
ยกมือ ๑๓ เสียง 
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วาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ  
นางรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะประสานงานเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  
นายธนิณพิสิฐษ พุมไสว 
สมาชิก อบต.หมู ๗ แจงเรื่องการรุกล้ําเขตทางสาธารณะของ อบต.หาดสองแคว เนื่องจากเกษตรกรมีการไถท่ี

เขามาในเขตทาง ทําใหถนนท่ีใชในการสัญจรมีขนาดเล็กลงรถไมสามารถสวนทางกันได จึง
อยากใหมีการลงสํารวจทางสาธารณะ และมีการปกเขตแดนใหชัดเจน เพ่ือปองกันการลุก
ล้ําของเกษตรกร หรือหาแนวทางในการจัดการรวมกัน เพ่ือไมใหเกิดการลุกล้ําไปมากกวานี้ 
ยกตัวอยางพ้ืนท่ีหนองทับชาง เกษตรกรผูปลูกออยมีการไถท่ีปลูกออยรุกล้ําทาง ทําให
ไหลถนนหายไป การสัญจรของเกษตรกรท่ีใชเสนทางนั้นจึงลําบากมากข้ึน จากรถท่ีเคยวิ่ง
สวนทางกันได ตอนนี้ไมสามารถทําไดแลวครับ และยังมีอีกหลายพ้ืนท่ีในตําบลหาดสอง
แควท่ีมีการรุกล้ําทางสาธารณะ 

 
นายพงษเทพ ชัยออน 
นายกอบต. จากปญหาดังกลาว เปนท่ีทราบกันดีวาในหลายพ้ืนท่ีของทางสาธารณะในตําบลหาดสอง

แควถูกรุกล้ํา ทําใหการสัญจรลําบากมากยิ่งข้ึน แนวทางในการแกไขก็คงเปนการออก
สํารวจทางสาธารณะวัดแนวเขตใหชัดเจน และมีการปกหมุดเพ่ือแสดงแนวเขตใหเกษตรกร
ไดรับทราบ  

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  ถาไมมีทานใดจะประสานงานขอปดการประชุมสภา  
  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑   ประจําป ๒๕๖๐ ณ บัดนี้  
ปดการประชุม  เวลา  ๑๒. 30  น.   
 

(ลงชื่อ)        ผูจดบันทึกการประชุม 
  ( นายธีรศักดิ์  สนแยม ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
 
(ลงชื่อ)         ผูตรวจวาระการประชุม  

  ( นางรัตนะ  เสริมมา ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 


