
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๕6

วันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕6 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ

ผูมาประชุม จํานวน ๑๔ คน
ผูไมมาประชุม จํานวน -
ผูเขารวมประชุม จํานวน ๘ คน
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ผูเขาประชุม
นางรัตนะ  เสริมมา
นายศุภรัตน  พุมไสว
นายธีรศักดิ์  สนแยม
นางนิตยา    เอกา
นายจรัญ    ธีระแนว
นางสาวกาญจนา  ประมาณ
นางวันเพ็ญ  กลมดวง
นางสมบัติ  นนคลัง
นายมาโนช  มาทองแดง
นายทรงวุฒิ  นอยทรัพย
นายมานพ  โพธิ์โม
นางสมพิศ  เรือนทะยา
นางเสนอ   มีทวม
นางเฉลิมรัตน  นิกรแสน
ผูเขารวมประชุม
นายพงษเทพ  ชัยออน
นางอรุณี  นันทโชติ
นายนเรศ  ทีระแนว
นางอําพร  อยูจันทร
นายกิตติกร  ตรงตอกิจ
น.ส.มันทนา   สินสถาน
นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๑
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี ๑
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
ผูใหญบานหมู ๒
เลขานุการสภาฯ
นักวิชาการเงินและบัญชี
จพง.ธุรกิจ

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

พงษเทพ  ชัยออน
อรุณี   นันทโชติ
นเรศ  ทีระแนว
อําพร  อยูจันทร
กิตติกร  ตรงตอกิจ
มันทนา  สินสถาน
เพลินพิศ  ทิพยวงศ



นายธีรศักดิ์  สนแยม ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗
เลขานุการสภา แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตอง

มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหมดเทาท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว เขาประชุม จํานวน ๑๔ ทาน ถือวาครบองคประชุมแลว ผมขอเชิญทานประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๕๖

นางรัตนะ  เสริมมา สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว คณะผูบริหาร รวมถึงเจาหนาท่ี
ประธานสภาฯ และหัวหนาสวนราชการทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พุทธศักราช ๒๕๕๖ เม่ือสมาชิกสภาฯ ครบองคประชุมแลว
จึงขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อานประกาศองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสองแคว เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มตั้งแต
วันท่ี ๑-๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ มีกําหนด ๑๕ วัน ในครั้งแรกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๕๖ นั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการของ
สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามกฎหมาย  อาศัย
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด
๒ การประชุม ขอ ๒๐,๒๒ จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ
สมัยแรก  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ณ  หองประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหาดสองแคว  ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป  และประกาศมาใหสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแคว  คณะผูบริหารทองถ่ิน  ผูนําทองถ่ิน  และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ ได
เขารวมรับฟงการประชุมตามวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกลาวฯ จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน
ประกาศ  ณ  วันท่ี ๓๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๕
วัน ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

นางรัตนะ เสริมมา ตอไปเขาระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา
นายธีรศักดิ์  สนแยม เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๕ วัน ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
ประธานสภาฯ หรือไม เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติท่ีประชุม สภาฯ

รับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ
มติท่ีประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๕

วัน ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ดวยมติยกมือ ๑๓ เสียง



ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ/พิจารณา
๓.๑ เรื่อง  การกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
ประจําป ๒๕๕๖ และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗

นางรัตนะ  เสริมมา การกําหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ และสมัยประชุมสามัญ
ประธานสภาฯ สมัยแรก  ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ
นายธีรศักดิ์  สนแยม สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อาศัยอํานาจตามความแหง
เลขานุการสภาฯ พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537แกไข

เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546 มาตรา 53 วรรคหนึ่ง  กําหนดให “ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุม
สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหาร สวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่
สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด”

นายอําเภอตรอนตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ดําเนินการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก ภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล และใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

กรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตามกําหนดเวลาใน
วรรคสองหรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลได นายอําเภออาจ
เสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ  ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตอง
ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ

และตามความแหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.
2547 ขอ 21 วรรคหนึ่ง ความวา “การกําหนด จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลา
และวันเริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจําปสมัยแรกของปถัดไป ให
ประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ
11 มาใชบังคับโดยอนุโลม”

ขอ 11 (3) ความวา “สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนดวาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปก่ีสมัย แตละ สมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละ
สมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน กับใหกําหนดวันเริ่ม ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของป
ถัดไป และมีกําหนดก่ีวัน การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไป ตามกฎหมายวาดวย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด”

นางรัตนะ  เสริมมา ตามท่ีเลขานุการสภาฯ  ไดแจงขอกฎหมาย  ระเบียบ ใหท่ีประชุมไดทราบแลว นั้น
ประธานสภาฯ ขาพเจาจึงใครขอใหท่ีประชุมพิจารณาวา ควรจะกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป

ระยะเวลาและวันเริ่มตนสมัยประชุมสามัญประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ของป พ.ศ. ๒๕๕๖
- มีสมาชิกทานใดท่ีจะเสนอความคิดเห็นบาง  ขอเชิญทานทรงวุฒิ  นอยทรัพย ส อบต.หมูท่ี ๕



นายทรงวุฒิ นอยทรัพย เรียน  ทานประธานสภาฯ  ท่ีเคารพ  กระผมนายทรงวุฒิ  นอยทรัพย  สมาชิกสภา
สมาชิก อบต.หมู ๕ องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ขอเรียนวา การกําหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ

กระผมขอเสนอ การประชุมสมัยสามัญ ในป พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๔ สมัย ดังนี้
- สมัย 1 กําหนดใหมีการประชุม ในเดือน กุมภาพันธ มีระยะเวลา ๒๘ วัน

เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
- สมัยท่ี ๒ กําหนดใหมีการประชุมในเดือน  พฤษภาคม  มีระยะเวลา ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแต

วันท่ี ๑– ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- สมัยท่ี ๓ กําหนดใหมีการประชุมในเดือน  สิงหาคม มีระยะเวลา ๓๐ วัน

เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑–๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
- สมัยท่ี ๔ กําหนดใหมีการประชุมในเดือนพฤศจิกายน มีระยะเวลา ๓๐ วัน

เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑–๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
สําหรับในปถัดไป คือ พ.ศ. ๒๕๕๗ ควรจะกําหนดใหมีการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก

ในเดือนกุมภาพันธ  มีระยะเวลา ๒๘ วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑– ๑๕ กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๕๗
นางรัตนะ  เสริมมา ตามท่ี ทานทรงวุฒิ  นอยทรัพย ไดเสนอใหมีการกําหนดสมัยประชุมสามัญ
ประธานสภาฯ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๔ สมัย เชนเดียวกับปท่ีผานมา และในแตละสมัย กําหนดใหมี

ระยะเวลา ๑๕ วัน  ดังนี้
- สมัยท่ี ๑ เดือน  กุมภาพันธ   ตั้งแตวันท่ี ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
- สมัยท่ี ๒ เดือน  พฤษภาคม   ตั้งแตวันท่ี ๑– ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- สมัยท่ี ๓ เดือน สิงหาคม       ตั้งแตวันท่ี ๑–๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
- สมัยท่ี ๔ เดือน พฤศจิกายน    ตั้งแตวันท่ี ๑–๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

และกําหนดใหมีการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗ ในเดือน กุมภาพันธ   เริ่ม
ตั้งแตวันท่ี ๑ –๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ นั้น  ไมทราบวาสมาชิกทานใดมีความคิดเห็นเปนอยางอ่ืนบาง
หากไมมีสมาชิกทานใดตองการท่ีจะความคิดเห็นเปนอยางอ่ืนแลว  ลําดับตอไปเปนการขอมติท่ีประชุม
สมาชิกทานใดเห็นวาควรกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ และการกําหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามท่ี ทานทรงวุฒิ  นอยทรัพย  ส อบต.หมู๕ เสนอ
โปรดยกมือคะ

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบใหมีการกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ และกําหนดสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕๕๗
จํานวน ๑๓ เสียง

๓.๒ เรื่อง การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2556
นางรัตนะ  เสริมมา การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งคณะผูบริหารไดเสนอญัตติ  เรื่อง
ประธานสภาฯ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ. 2556 เรียนเชิญ เลขานุการสภาฯ ไดชี้แจง

ขอกฎหมาย ท่ีเก่ียวของ



นายธีระศักดิ์  สนแยม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑
เลขานุการสภาฯ หมวด ๔ ขอ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน
งานสภาไดรับญัตติจากคณะผูบริหาร เรื่องขอโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม
เลขานุการสภาฯ ใหม  โครงการขุดเปดทางระบายน้ําพรอมงานวางทอ พีวีซีฯ ออกจากหนองตะเข
เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการขุดเปดทางระบายน้ําพรอมงานวางทอ พีวีซีฯ ออกจากหนองตะเข เพ่ือ
เปนการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบปญหาน้ําทวมท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีทําการเกษตร  และไมให
ผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน  ไดรับความเสียหายสามารถทําการเกษตรไดตลอดป  เชน
คาจางเหมาขุดเปดทางระบายน้ําพรอมงานวางทอ  พีวีซี  งานเสริมคันดินก้ันน้ําลนเขาพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม  และอ่ืนๆ  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๖๓) แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๖-๒๕๕๘)
ยุทธศาสตรท่ี ๕ แนวทางท่ี ๒ หนาท่ี ๖๖ ลําดับท่ี ๓ เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว จึงขอ
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวนท้ังสิ้น 15๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) โดย
ขอโอนลดจากหมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบลเพ่ือจายเปน
เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ในตําแหนงนายชางโยธา  นายชางสํารวจ  ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (๐๐24๐) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (๐๐241)
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๖-๒๕๕๘)ยุทธศาสตรท่ี ๔ แนวทางท่ี ๒ หนา ๕0 ลําดับท่ี 4 รวมเปนเงินท่ี
ขอโอนลดจํานวน 15๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) ซ่ึงเหลือสามารถโอนลดได

นางรัตนะ  เสริมมา เรียนเชิญ นายกไดชี้แจงเพ่ิมเติม
ประธานสภาฯ
นายพงษเทพ  ชัยออน ขออนุญาตอธิบายเพ่ิมเติมในโครงการขุดเปดทางระบายน้ําพรอมงานวางทอ ออกจากหนองตะเข
นายก อบต. รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดสงใหทานสมาชิกไปแลวนั้น เปนการชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ

จากน้ําทวมพ้ืนท่ีการเกษตรและท่ีอยูอาศัย บริเวณหนองตะเข ซึ่งเปนท่ีสาธารณะประโยชน มีเนื้อท่ี
400 ไร และไดจัดสรรใหกับประชาชนท่ีไมมีพ้ืนท่ีทํากินเพ่ือแกไขปญหาความยากจน แตมีปญหา
เพราะพ้ืนท่ีเปนอางกระทะจะเกิดน้ําทวมซ้ําซากทุกๆ ปจึงตองการแกไขปญหาใหกับประชาชน จึงขอ
ดําเนินงานตามโครงการดังกลาว

นางรัตนะ  เสริมมา มีทานสมาชิกทานใดตองการสอบถามเพ่ิมเติม อีกหรือไม
ประธานสภาฯ ถาไมมี  จะขอมติท่ีประชุมสภาฯ จะอนุมัติให โอนเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการขุดเปดทางระบายน้ําพรอมงานวางทอ พีวีซีฯ ออกจากหนองตะเข งบประมาณ 150,000.-
(หนึ่งแสนหาหม่ืนบาท)
- ขอมติดวยการยกมือ

ท่ีประชุม มีมติยกมือ ๑๓ เสียง
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ
นางรัตนะ  เสริมมา ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ   มีทานใดจะประสานงานเรื่องตางๆ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
ประธานสภาฯ ก็ขอเรียนเชิญคะ
นายพงษเทพ  ชัยออน จากการท่ี อบต.ของเราไดจัดโครงการคณะผูบริหาร พนักงานใสใจผูใชบริการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
นายก อบต. ประชาชนตําบลหาดสองแคว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารงานและการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี  เพ่ือออกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในพ้ืนท่ีและรับฟงปญหาความตองการของ
ประชาชนนํามาเปนแนวทางการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนใหมากท่ีสุด



ก็ไดมีประชาชนใหความสนใจจํานวนมาก เขามาแจงปญหาความเดือดรอน ตองการใหอบต.
ชวยเหลือโดยเรงดวนอีกชองทางหนึ่งในการชวยเหลือประชาชน

นายทรงวุฒิ นอยทรัพย นับวาเปนโครงการท่ีดี เปนชองทางหนึ่งท่ีประชาชนมีโอกาสไดเขามาแจงปญหาความเดือดรอนท่ี
สมาชิก อบต. ตองการความ ชวยเหลือโดยเรงดวน และ อบต.เราจะไดใหความชวยเหลือไดตรงกับความตองการของ

พ่ีนองประชาชน จากการลงพ้ืนท่ีของหมูท่ี 5 มีประชาชนเขารวมโครงการจํานวนมากและไดกรอกคํา
รองเพ่ือขอความชวยเหลือเรงดวนจากองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควรายละเอียดดังแนบมา
พรอมเอกสารเขารวมการประชุมใหสมาชิกสภาผูทรงเกียรติไดพิจารณาแลวนั้น

นางอรุณี  นันทโชติ แจงขอความอนุเคราะหใหสํารวจจํานวน ของสุนัขและแมวในแตละหมูบานเพ่ือรวบรวมเปนขอมูลใน
รองนายก อบต. การรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา  จะไดจัดหายาฉีด  และยาคุมกําเนิดในสัตวใหเพียงพอกับจํานวน

สัตว ไมสิ้นเปลืองงบประมาณ และจะลงพ้ืนท่ีฉีดยาใหกับสุนัขและแมวประมาณเดือน มีนาคม-
เมษายน

นางรัตนะ  เสริมมา - แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุโดยมีพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง  ซึ่ง สํานักสรางสรรค
ประธานสภาฯ โอกาสและนวัตกรรม(สํานัก 6) เชิญใหเขาไปเสนอโครงการในวันท่ี 27-28 กุมภาพันธ 2556

ณ หองประชุม 203 ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  ถาอบต.เราไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณตามโครงการดังกลาวก็เปนการดีจะไดมีงบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ไดอีกชองทางหนึ่ง
- แจงประสานเรื่อง การชวยเหลืองานศพผูเสียชีวิตในตําบลหาดสองแคว ถาทานใดมีความประสงค
จะให อบต.เปนเจาภาพก็ใหแจงท่ีคณะผูบริหารไดจะมีงบประมาณชวยเหลือ ศพละ 200 บาท

นายพงษเทพ  ชัยออน ขอเพ่ิมเติมเรื่องเงินชวยเหลืองานศพ กรณีรับเปนเจาภาพ ไมไดใชงบประมาณของ อบต. แตเปนเงิน
นายก อบต. บริจาคของประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
นายธีรศักดิ์  สนแยม ประสานเชิญชวนใหทานสมาชิกประชาสัมพันธใหประชาชนท้ัง 7 หมูบานไดสมัครเขารวมเปนสมาชิก
เลขานุการสภาฯ กองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) เพราะตองการใหขยายผลเครือขายใหครอบคลุมท้ัง 7

หมูบานถาเปนสมาชิกกองทุนจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ถือเปนการชวยเหลือคนในตําบลเดียวกัน
นางอําพร  อยูจันทร แจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนเรื่องระบบน้ําประปาท่ีไมคอยสะอาดจะเปนอันตรายแก
ผูใหญบาน ม.2 ประชาชนได ขอให อบต.เรงดําเนินการแกไขชวยเหลือประชาชน

ปดการประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ธีรศักดิ์  สนแยม       ผูจดบันทึกการประชุม
( นายธีรศักดิ์  สนแยม )

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว

(ลงชื่อ) นางรัตนะ   เสริมมา ผูตรวจรายงานการประชุม
( นางรัตนะ เสริมมา )

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว


