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ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๐ 

วันท่ี๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

 
ผูมาประชุม   จํานวน  ๑๔ คน  
ผูไมมาประชุม จํานวน  -    คน 
ผูลาประชุม จํานวน   -  คน  
ผูเขารวมประชุม จํานวน  คน 

 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
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ผูเขาประชุม 
นางรัตนะ เสริมมา 
นายธนณิพิสิษฐ 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 
นายรังสรรค   โพธิ์โม 
นายไพบูลย   เจริญศิลป 
นายนเรศ  ทีระแนว 
นางอรุณีนันทโชติ 
นายภูวภณ  ตรงตอกิจ 
นายอภิเดช    อินตะวิชัย 
น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ 
นางกนกพร เฉิดพงษตระกูล 
น.ส.ณัทปภา จันทรหอม 
นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ 

 
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 
 
นายก อบต.หาดสองแคว 
ผูใหญบานหมู 5 
ผูชวยผูใหญบานหมู 2 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายก อบต. 
ปลัด อบต. 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
นักพัฒนาชุมชน 
นักวิเคราะหฯ 

 
รัตนะ เสริมมา 
ธนิณพิสิษฐ 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 
รังสรรค   โพธิ์โม 
ไพบูลย   เจริญศิลป 
นเรศ  ทีระแนว 
อรุณีนันทโชติ 
ภูวภณ ตรงตอกิจ 
อภิเดช    อินตะวิชัย 
ประภาพรรณ มากพันธุ 
กนกพร เฉิดพงษตระกูล 
ณัทปภา จันทรหอม
เพลินพิศ  ทิพยวงศ 
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บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ประจาํป 25๖๐ 
วันท่ี  ๑๕พฤษภาคม ๒๕๖๐เวลา  09.๓0น.  

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น. 
นายธีรศักดิ์  สนแยม 
เลขานุการสภาฯ เม่ือท่ีประชุมพรอมเรียนเชิญ นางรัตนะ เสริมมา ประธานสภา อบต.หาดสองแคว

เปดประชุม และดําเนินการประชุมสภาฯตามระเบียบ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เม่ือท่ีประชุมพรอม  ขอเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  
  สมัยท่ี  ๒ ประจําป ๒๕๖๐ 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

เรื่อง  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ 
สมัยท่ี๒ประจําป พ.ศ.๒๕60 
ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว มีมติกําหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญสมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕ 60 เริ่มตั้งแตวันท่ี๑- 15พฤษภาคม  ๒๕60  มี
กําหนด  ๑๕  วัน  ในครั้งการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี   ๘  กุมภาพันธ พ.ศ. 25๖๐ นั้น  
เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการของสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามกฎหมาย 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒  การประชุม ขอ ๒๐,๒๒ จึงเรียกประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ สมัย ท่ี ๒ประจําป พ.ศ. ๒๕ 60  
ในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕60 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาด
สองแคว  ตั้งแตเวลา  ๐๙.3๐ น. เปนตนไป   
จงึขอ ประกาศมาใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  คณะ
ผูบริหารทองถ่ิน  ผูนําทองถ่ิน  และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  ไดเขารวม ประชุมตาม
วัน  เวลา  และสถานท่ีดังกลาวฯ 
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ  ณ   วันที่  1 เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ.๒๕60 
(นางรัตนะ  เสริมมา) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ .ไมมี. 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ประจําป ๒๕๖๐

วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ กลาวรายงานการประชุมสมัยท่ีผานมา  
นายธีรศักดิ์  สนแยม 
เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัย

วิสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ประจําป ๒๕๖๐วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ใหสมาชิกฯ พิจารณา
ตามไปดวย  

นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  

สมัยท่ี  ๒ ประจําป ๒๕๖๐วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ หรอืไม 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติท่ีประชุม

สภาฯรับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ 
 
มติท่ีประชุมสภาฯ -รับรองผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ประจําป ๒๕๖๐วันท่ี ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๐ ดวยมติยกมือ   ๑๓    เสียง 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ / พิจารณา  
   ๓.๑  การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา  เชิญเลขาชี้แจงรายละเอียด  
 
นายธีรศักดิ์ สนแยม 
เลขานุการสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
   ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑  หมวด ๔  การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดิน และสิ่งกอสราง
ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ให
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  ตามท่ีฝายบริหารไดสงญัตติเขามาฝายเลขาจึงได
จัดเขาระเบียบวาระการประชุม ตามเอกสารท่ีไดจัดสงใหกับทานสมาชิกไปลวงหนา
แลวนั้น   

 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา  เชิญนายกชี้แจงรายละเอียดการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้  
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นายพงษเทพ ชัยออน 
นายก อบต.  เรียนทานประธานสภา และสมาชิกทุกทาน จากเหตุการณขอโอนงบประมาณในครั้ง  

นี้ เปนการขอโอนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมเตินในสวนของซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ 
ของ อบต.ท่ีมีการใชการมาเปนเวลานาน ทําใหคาใชจายในการดูแลรักษาเพ่ิมมาก
ข้ึน งบประมาณท่ีตั้งไวแตตนไมเพียงพอ จึงทําการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้
เพ่ือใหงานตางๆปฏิบัติไดโดยไมติดขัด และขอมอบใหเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียด
การโอนงบประมาณตอไป 

นางเพลินพิศ ทิพยวงศ 
นักวิเคราะหฯ  สํานักปลัด  ขอโอนงบประมาณรายจาย 

1. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  เพ่ือจายเปนเงินคาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครภุณัฑ (รายจายเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท)  
เชน เพ่ือเปนคาใชจายในการซอมแซมรถยนตสวนกลาง รถไทยแลนด รถรางนํา
เท่ียว รถไถตัดหญา หรืออ่ืน ๆ  ตั้งจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) แผนพัฒนาสามป(2560-2562) 
ยุทธศาสตรท่ี 6 แนวทางท่ี 1 หนา 43 ลําดับท่ี 3   เนื่องจากตั้งงบประมาณ
รายจายไวไมเพียงพอ  จึงขอโอนเพ่ิม  เปนเงิน  50,000  บาท  ซ่ึงโอนลดมาจาก  
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมท้ัง
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)  จํานวน 50,000 บาท ซ่ึงเหลือจาย
สามารถโอนลดได 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา มีสมาชิกสภา  อบต.ทานใดจะซักถามหรือเสนอแนะการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้

บาง 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา ถาไมมีผูใดซักถามเพ่ิมเติม ตอไปจะเปนการขอมติท่ีประชุมสภาใหการรับรองการ

โอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือจายเปนคาบํารุงและ
ปรับปรุงรักษาครุภัณฑ จํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท  ขอมติดวยการยกมือ 
   

มติท่ีประชุม ใหการรับรองการขอโอนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๐ เพ่ือจายเปนคาบํารุง
และปรับปรุงรักษาครุภัณฑ จํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาทดวยมติยกมือ ๑๓ เสียง 

    
วาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ  
นางรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะประสานงานเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  
ประธานสภาฯ   
นายพงษเทพ ชัยออน 
นายก อบต. ๑.ตามท่ีพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ ไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพการ

ทองเท่ียวและพัฒนาการแบบบูรณาการ โดยมีการคัดเลือกตําบลหาดสองแควเขา
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รวมโครงการดังกลาว และจะมีการเขามาดําเนินการฝกอบรมใหกับประชาชนนั้น 
จะขอเลื่อนการฝกอบรมไปจนกวาจะมีการเซ็นตสัญญากับกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลางเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยรายละเอียดการฝกอบรมทาง พัฒนาชุมชนจังหวัด
อุตรดิตถจะประมาณมาอีกครั้ง 

 ๒.รายการทีวีชอง ๓4 รวมกับบริษัทประชารัฐ จะลงพ้ืนท่ีเพ่ือถายทํารายการชุมชน
นาอยู โดยจะมีการลงเก็บขอมูลเพ่ือทํารายการตั้งแตวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม 60 เปน
ตนไป 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธารสภา ๑.ฝากเรื่องเครื่องเลนเด็กบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นาจะมีการสรางหลังคาคลุม

เครื่องเลน เพ่ือลดความรอนของเครื่องเลนท่ีถูกแดดท้ังวัน ทําใหเด็กไมสามารถเลน
ได 

 ๒.เรื่องซอมแซมฝาเพดานหองน้ําชายและหองประธานสภา เนื่องจากมีน้ํารั่วซึมลง
มา เกรงวาจะเกิดการพังทลาย จึงอยากใหมีการซอมแซมเปนการเรงดวน  

น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ 
ผอ.กองชาง ๑.ประสานเรื่องทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีเรื่องการกอสราง ตอเติมอาคาร 

หรือสรางรั้วบาน ใหประสานขออนุญาตมายัง อบต.เพ่ืออนุมัติการจัดทํากอนท่ีจะมี
การกอสราง เพราะตอนนี้ไดมีการออก พรบ.เรื่องการกอสราง ตอเติม ถมดิน เปนท่ี
เรียบรอยแลว 

น.ส.ณัทปภา จันทรหอม 
นักพัฒนาชุมชน ประสานเรื่องการขอขอมูลเด็กและผูยากไรท่ีจะทําการปรับปรุงซอมแซม

สภาพแวดลอมใหเหมาะสม โดยรายละเอียดคุณสมบัติตามเอกสารท่ีแจกใหทาน
สมาชิกไปแลวนั้น 

 
ถาไมมีทานใดจะประสานงานขอปดการประชุมสภา 

   สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒   ประจําป ๒๕๖๐ ณ บัดนี้ 
ปดการประชุม  เวลา  ๑๒.30  น.   

 
 

 
(ลงชื่อ)        ผูจดบันทึกการประชุม 

  ( นายธีรศักดิ์  สนแยม ) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
 
 
(ลงชื่อ)         ผูตรวจบันทึกการประชุม  

  ( นางรัตนะ  เสริมมา ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

 


