
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๕6

วันท่ี 12 พฤศจิกายน ๒๕๕6 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ

ผูมาประชุม จํานวน ๑4 คน
ผูไมมาประชุม จํานวน - คน
ผูลาประชุม จํานวน คน
ผูเขารวมประชุม จํานวน 6 คน

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
13
14

๑
๒
๓
๔
๕
๖

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
นางอรุณี  นันทโชติ
นางอําพร  อยูจันทร
น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ
นางกนกพร  เฉิดพงษตระกูล
นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ
น.ส.เกตุกนก  เชื้อปูคง

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

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ผูใหญบานหมู 1
หัวหนาสวนโยธา
หัวหนาสวนการคลัง
จพง.ธุรการ
นักศึกษาฝกงาน

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

อรุณี   นันทโชติ
อําพร  อยูจันทร
ประภาพรรณ มากพันธุ
กนกพร เฉิดพงษตระกูล
เพลินพิศ  ทิพยวงศ
เกตุกนก  เชื้อปูคง
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นายธีรศักดิ์  สนแยม ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว เชิญเขาหองประชุม
เลขานุการสภา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖)

พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหมดเทาท่ีมีอยู
จึงจะเปนองคประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว เขาประชุม จํานวน
13 ทาน ถือวาครบองคประชุมแลว ผมขอเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสอง
แคว จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป ๒๕๕6

นางรัตนะ  เสริมมา สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว คณะผูบริหาร รวมถึงเจาหนาท่ี
ประธานสภาฯ และหัวหนาสวนราชการทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ.๒๕๕6 เม่ือสมาชิกสภาฯ ครบองคประชุมแลว จึงขอเปดการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อานประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสอง
แคว เรื่อง  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ.
๒๕๕6 ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว มีมติกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป
พ.ศ. ๒๕๕6 สมัยท่ี 4 เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕6 มีกําหนด ๑๕ วัน  ในครั้งการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  สมัยสามัญ  สมัยแรก 4 ประจําป ๒๕๕6 นั้น
เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการของสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เปนไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองตามกฎหมาย อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ การประชุม ขอ ๒๐,๒๒ จึงขอเรียกประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕6 ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน
๒๕๕6 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ
ตั้งแตเวลา ๐๙.3๐ น. เปนตนไป  จึงขอประกาศใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
คณะผูบริหารทองถ่ิน  ผูนําทองถ่ิน  และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  ไดเขารวมรับฟงการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ  ณ   วันท่ี 29
เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕6

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป ๒๕๕6
วัน 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6

นางรัตนะ เสริมมา ตอไปเขาระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา
นายธีรศักดิ์ สนแยม เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป ๒๕๕6 วันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6
นางรัตนะ  เสริมมา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
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ประธานสภาฯ หรือไม เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติท่ีประชุม สภาฯ
รับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ

มติท่ีประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป ๒๕๕6
วันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6
ดวยมติยกมือ ๑3 เสียง

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา
๓.1 เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป ๒๕๕6

นางรัตนะ  เสริมมา เชิญเลขานุการสภาไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย และรายละเอียด
ประธานสภา
นายธีรศักดิ์  สนแยม ดวยฝายเลขาสภาฯ ไดรับญัตติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2556
เลขานุการสภาฯ ซึ่งตามเอกสารท่ีไดสงใหทานสมาชิกไปลวงหนาแลวนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ขอ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน

นางรัตนะ  เสริมมา เชิญคณะผูบริหารไดชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภาฯ
นางอรุณี นันทโชติ ฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดสงญัตติ รายงานการติดตามและประเมินผล
รองนายก อบต. แผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2556 เพ่ือจะไดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดรับทราบซึ่งเปนไปตามระเบียบดังกลาวซึ่ง
เลขานุการสภาไดกลาวไปแลวนั้น สวนรายละเอียดดังกลาวขอมอบใหเจาหนาท่ีไดชี้แจงตอไป

นางเพลินพิศ ทิพยวงศ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ไดดําเนินการ   ชี้แจงรายงานผลการติดตาม และ
จพง.ธุรการ ประเมินผลแผนพัฒนาสามสามป(พ.ศ.2556-2558) แกนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว

แลว   ขอใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดชี้แจงผลการติดตาม และประเมินผล ตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ตามรายละเอียดท่ีไดสงใหทานสมาชิกไปแลวนั้น
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดกําหนดทิศทางการดําเนินไวดังนี้
วิสัยทัศน ( Vision ) ตําบลนาอยู เรียนรูรวมกัน สรางสรรสังคม ชุมชนเขมแข็ง รวมแรงพัฒนา
ประชาชนสุขใจ และกําหนดยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตรคือ
1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม  ไฟฟา  น้ําประปา  แหลงน้ํา

เพ่ือการเกษตร การอุปโภค-บริโภค  เพียงพอตอความตองการ
2. การพัฒนาตําบลนาอยู  สูเศรษฐกิจพอเพียง
3. การพัฒนาสังคมแหงความสงบสุข  รมเย็น  มีความม่ังคงในการดําเนินชีวิต อยางม่ันใจ
4. การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  รวมดวยการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
5. การพัฒนาดานการทองเท่ียว และอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน
6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  ใหมีดุลยภาพท่ียั่งยืน
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ความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควในภาพรวม

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ
1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม

29.5 64.5 6.0

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/ กิจกรรม

29.5 61.4 9.2

3) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 25.5 66.1 8.4
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /
กิจกรรมตอสาธารณะ

25.9 68.1 6.0

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม

22.7 64.9 12.4

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 18.3 69.3 12.0
7) ผลการดําเนินโครงการมีการติดตาม / กิจกรรม
นําไปสูการแกไขปญหา     ของประชาชนในทองถ่ิน

32.7 56.2 11.2

8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการ
ของประชาชน

27.5 57.4 14.7

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ
/ กิจกรรม

25.5 63.7 10.8

10) บริหารงบประมาณตามโครงการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสม

25.5 64.1 10.4

11) ความสะดวกและการบริการในการติดตอราชการ 27.1 68.5 4.4
12) ความรวดเร็วในการปฏิบัติการ 21.5 68.9 9.2
13) มีพนักงานดําเนินงานตามแผนท่ีวางไวอยาง
เหมาะสม

24.3 66.5 9.2

14) ความเหมาะสมของพนักงานกับตําแหนงท่ีปฏิบัติ 21.5 70.9 7.2
15) จัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงการพัฒนาและ
ผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก

30.3 58.6 11.2

คะแนนความความพึงพอใจในภาพรวม 25.8 64.6 9.4

ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญอยูในระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 64.6 พอใจมากคิดเปนรอยละ 25.8
ไมพอใจคิดเปนรอยละ 9.4
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๓.2 เรื่อง  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
นางรัตนะ เสริมมา เรียนเชิญฝายเลขาสภาฯ ไดชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภาฯ
นายธีรศักดิ์  สนแยม ระเบียบขอกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
เลขานุการสภาฯ ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ ๒๕ (๒) คณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

นางรัตนะ เสริมมา เรียนเชิญนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภาฯ
นางอรุณี  นันทโชติ ตามท่ีผูบริหารไดนําเสนอญัตติ  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
รองนายก.อบต. ใหฝายสภาฯไดรับทราบเพ่ือจะไดรับรูแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตางๆ ในปงบประมาณ 25557

และเพ่ือบูรณาการการทํางานรวมกัน  รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ใหประชาชนไดรับผลประโยชนสูงสุด ซึ่งรายละเอียดไดจัดทํารูปเลมสงใหทานสมาชิกผูทรงเกียรติไป
ลวงหนาแลวนั้น  จึงขอใหเจาหนาท่ีไดสรุปตอไป

นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ 1. ลักษณะของแผนงานการดําเนินงาน
จพง.ธุรการ - เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล  และแผนสามปเปนแผนการดําเนินงาน

- เปนแผนท่ีจัดทําหลังจากท่ีมีการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
- เปนแผนท่ีแสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชัดเจน

และแสดงถึงการดําเนินงานจริง
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนสามปและแผนการดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงานนั้นมี
จุดมุงหมายและวัตถุประสงคคือ
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินงานจริง
2. แผนการดําเนินงานระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ท้ังหมดท่ีจะดําเนินงานใน

ปงบประมาณ  นั้น
3. เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน
4. มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับสวนท่ีเก่ียวของ  และจําแนกรายละเอียดตางๆ

ของแผนงาน / โครงการ  ในแผนการดําเนินงาน  จะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นไตร
มาส , สิ้นปงบประมาณมีความสะดวก

3. ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก็บรวบรวมขอมูล
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
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จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาของทองถ่ิน  กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน
4. ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน

1. ทําใหทราบถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจนและ
แสดงถึงแผนการดําเนินงานจริงในปงบประมาณนั้น

2. ทําใหแนวทางการดําเนินการงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจน
3. มีการจําแนกรายละเอียด  ของแผนงาน / โครงการ  ทําใหการติดตามและประเมินผล

สวนแผนงาน /โครงการ ตามรายละเอียดในรูปเลม ท้ัง 6 ยุทธศาสตร ไดเปดดูไปพรอมกัน
และหากมีขอซักถามก็เรียนเชิญไดคะ

ท่ีประชุม รับทราบ

3.3 เรื่อง  รายงานงบแสดงสถานะทางเงิน-การคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
นางรัตนะ  เสริมมา เรียนเชิญคณะผูบริหารไดชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภาฯ
นางอรุณี นันทโชติ เปนการรายงานงบรายรับ-จายของงบประมาณ ประจําป 2556 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม
รองนายก อบต. 2555- วันท่ี 30 กันยายน 2556 ขอใหสวนการคลังไดรายงานใหทราบ
นางกนกพร  เฉิดพงษตระกูล ขอสรุปงบรายรับ-จาย ตามงบประมาณ ประจําป 2556 ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555
หัวหนาสวนการคลัง – วันท่ี 30 กันยายน 2556 ซึ่งเอกสารไดมอบใหกับทานสมาชิกไวลวงหนาแลวนั้น

รายรับ
ภาษีอากร 106,639.23
คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 2,001.74
รายไดจากทรัพยสิน 168,175.18
รายไดเบ็ดเตล็ด 19,690.00
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 102,980.00
ภาษีจัดสรร 13,373,665.40
เงินอุดหนุน 4,753,003.00

รวมเปนเงิน 18,526,157.55
รายจาย
งบกลาง 443,199.75
เงินเดือน(ฝายการเมือง) 1,826,099.81
เงินเดือน(ฝายประจํา) 2,069,905.00
คาจางประจํา 147,690.00
คาจางชั่วคราว 547,080.00
คาตอบแทน 818,752.00
คาใชสอย 4,971,123.06
คาวัสดุ 1,320,560.14
คาสาธารณูปโภค 321,140.00
เงินอุดหนุน 727,000.00
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คาครุภัณฑ 920,140.00
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 1,268,231.98
รายจายอ่ืน -

รวมเปนเงิน 15,381,426.80
ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ
นางรัตนะ  เสริมมา ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ   มีทานใดจะประสานงานเรื่องตางๆ เพ่ือประโยชนสุขของ
ประธานสภาฯ ประชาชนก็ขอเรียนเชิญคะ
นายวันชัย รุงเรืองธรรม ประสานงานเรื่องระบบไฟฟา ซึ่งไดไปตดิตอการไฟฟาสวนพิชัยมาเพ่ือสอบถามความคืบ

เรื่องขอใหมาสํารวจออกแบบและประมาณการระบบไฟฟาของ หมูท่ี 1 การไฟฟาไดบอกวา
ไดสงหนังสือมาท่ี อบต. แลวแตไมรูวาหนังสือมีมาท่ีอบต. หรือยังจึงไมเห็นวามีการดําเนินงาน
อะไรเลย

น.ส. ประภาพรรณ มากพันธุ ชี้แจงเก่ียวกับหนังสือท่ีการไฟฟาของสวนพิชัยท่ีบอกวาสงมานั้น ยังไมถึงอบต. แตจะ
หัวหนาสวนโยธา ประสานไปยังการไฟฟาพิชัยอีกครั้ง
นางอําพร อยูจันทร ประสานงานเรื่องการดําเนินงานแผนสนับสนุนหมูบานท่ีเขาประกวดหมูบานเศรษฐกิจ
ผูใหญบานหมู 2 พอเพียงใน หมูท่ี 2 เรื่องงบประมาณ และการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณใหกับ

ประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม เขารวมประกวดเชนเรื่องอาหาร ฯลฯ
นางกนกพร เฉิดพงษตระกูล ในการของบประมาณ ขอใหทําเปนหนังสือราชการไวลวงหนาเพ่ือจะไดสะดวกในการใหความ
หัวหนาสวนการคลัง ชวยเหลือตอไป
นายศภุรัตน พุมไสว ประสานเรื่องการจัดประเพณีลอยกระทง อยากใหจัดข้ันตอนในการเริ่มแหกระทงไวข้ึน ถามี
พิธรีองประธานสภาฯ การลอยกระทงท่ีดึกเกินจนเกินไปเพราะอาจทําใหประชาชนท่ีใกลบานไปลอยกระทงท่ีอ่ืนทํา

ใหไมมีประชาชนมารวมงานมีประชาชนมารวมงานนอยลงเพราะไปเท่ียวท่ีอ่ืนและก็มี
ประชาชนบางคนท่ีอยูไกลไมมีรถมาและตองอาศัยเขามาก็อาจทําใหเวลาคนท่ีขออาศัยมาเวลา
เขาไปท่ีไหนก็ตองติดตามไปดวยนี้ก็เปนปญหาควรจะแกปญหาอยางไรหรือควรจะยกเลิก
ประเพณีลอยกระทงไปเลย

นางรัตนะ เสริมมา ไดกลาวงานประเพณีลอยกระทงจะใหยกเลิกไดไง เพราะประเพณีลอยกระทงและประเพณี
ประธานสภาฯ ไหลแพไฟหาดสองแควเราไดจัดมาเปนทุกปแลวจัดมาเปนสิบๆปแลวจะใหยกเลิกได แตเรื่องท่ี

ขอใหดําเนินงานและพิธีลอยกระทงท่ีใหเริ่มพิธีไวข้ึนนั้นจะใหเริ่มก่ีโมงเพราะปกติทุกปก็จัดพิธี
ลอยกระทงเวลา 22.00 น. เปนประจําทุกปแตจะใหเริ่มพิธีใหไวข้ึนไดเทาท่ีทําไดตามท่ีกลาว
มา

นายธีรศักดิ์  สนแยม ชี้แจงงานจัดกิจกรรมตางๆนั้นไมวาจะเปนงานลอยกระทง งานประเพณีไหลแพไฟ ฯลฯ มี
เลขานุการสภาฯ ปญหาเรื่องการเบิกจายงบประมาณไมรูวาเพราะอะไรเหมือนกันเพราะยังไงกิจกรรมเหลานี้

ทาง อบต. หาดสองแควของเราก็ไดมีการจัดทุกปอยูแลวโครงการตางๆก็เปนโครงการเดิม แต
จะมีการเบิกจายท่ีชา ไมรูวาเจาหนาท่ีทําตามหนาท่ีรึเปลาถาไงก็ขอใหดําเนินการงบประมาณ
ท่ีไวข้ึนเพ่ือสนองตอความตองการเพ่ือใหทันตอกิจกรรมตางๆท่ีไดกลาวมาดวยนะครับ

นางรัตนะ  เสริมมา กลาวถึงงานประเพณีไหลแพไฟวาประเพณีไหลแพไฟก็เปนประเพณีท่ีจัดทุกปและก็อยากขอ
เลขานุการสภาฯ ความรวมมือสมาชิกอบต. ทุกทานมาชวยกันในการจัดเตรียมสถานท่ีใหพรอมท่ีจะรับแขก
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น.ส. ประภาพรรณ มากพันธุ ตามรูปแพไฟท่ีไดใหทานไดดู แตก็ไมแนใจเหมือนกันเพราะงบประมาณเราไมพอท่ีจะ
หัวหนาสวนโยธา จางผูรับจาง ทําแพไฟจึงทําใหปนี้ไมแนก็ตองชวยกันทําเพราะงบประมาณไมเพียงพอ และถา

ทําก็จะพยายามทําใหเหมาะสมกับงบประมาณท่ีมีแตก็จะมีอีกเรื่องคือ เรือเร็ว ถาเปนไปไดก็
อยากจะใหซื้อเพราะปท่ีผานมาๆ เราไปยืมท่ีอ่ืนมาเวลาพังหรือวามีเรือชํารุดนิดหนอยเราก็
เปนงานซอมใหกับเขาซอมท่ีหนึ่งครั้งหนึ่งก็แพงมาก และเรือเร็วนี้จะใชไดตลอดไมวาจะเปน
การแขงเรือพายก็นําไปใชไดถาเราซื้อหรือมีอยูท่ี อบต. ก็จะเปนการลดปญหาในเรื่องนี้ดวย

นางรัตนะ เสริมมา ขอความอนุเคราะหเรื่อง กระทงสาย กระทงสายตองใชกะลามะพราวแตเนื่องจาก
ประธานสภาฯ กะลามะพราวมันหายากถาจะซื้อกะลากก็ลองสอบถามจากท่ีสุโขทัย กะลามะพราวอันละ 20

บาท มันแพงถาซื้อมากก็เงินไมมีพอท่ีจะซื้อและกะลามะพราวถาบานใครมีก็อยากจะใหเอามา
รวบรวมกันถาบานใครมีก็เอามารวมกันอันนี้ก็ขอความรวมมือดวย เม่ือไรไดกะลามะพราว
มาแลวเราคอยทําไสก็ไดไสถาเราซื้อก็อันคงราคาไมเทาไรละก็อันไมก่ีบาทเดี๋ยวพวกเราฏ็
ชวยกันทําได อันไหนท่ีมันเปนรูตรงกลางคอยหาวิธีแกไขกันท่ีหลังถาใครมีก็ขอความ
อนุเคราะหดวยนะ

นางอรุณี นันทโชติ กลาวถึงการจัดประเพณีตางๆ ในเรื่องของการจัดงานประเพณีของอบต. การท่ีอยากใหจัดงาน
รองนายกฯ อบต. ประเพณีท่ียิ่งใหญแตก็จะมีปญหาท่ีตามมาทุกป อยางเชน การจัดประเพณีลอยกระทงมีการ

ประกวดนางนพมารหลังจากประกวดเสร็จสิ้นก็จะมีปญหาตามมาบอกวากรรมการไมดี
กรรมการข้ีโกงการประกวดรองเพลงก็เหมือนกัน ฉะนั้นการประกวดเหลานี้จึงทําใหมีปญหา
เรื่องของกรรมการและการจัดประเพณีเหลานี้เม่ือมีการทํางานหรือทําอะไรก็ตองใชในเรื่อง
ของงบประมาณ บางทีการขอในเรื่องงบประมาณก็มากเกินไปก็อาจทําใหอบต. ไมมีงบพอท่ีจะ
ใหก็อาจทําใหมีปญหางบประมาณตามมา ดังนั้นก็อยากใหจัดงานตามแบบท่ีเรามีแตก็ดูตาม
ความเหมาะสมของงาน

นางเพลินพิศ ทิพยวงศ ไดแจงและประชาสัมพันธถึงเรื่อง อบต. ลงใหบริการประชาชนถึงพ้ืนท่ีประจําปงบประมาณ
จพง. ธุรการ 2557 ในหมูท่ี 2 ขอใหสมาชิกอบต. และผูใหญบานชวยประกาศและแจงใหประชาชนใน

พ้ืนท่ีไดรับทราบใหประชาชนมาใชบริการหรือจะแจงเรื่องอะไร หรือทําเบี้ยยังชีพผูสูงอายุก็
เชิญไดท่ีจุดบริการใหบริการท้ังวัน

ปดการประชุม เวลา ๑๒.25 น.

(ลงชื่อ) ธีรศักดิ์  สนแยม ผูจดบันทึกการประชุม
( นายธีรศักดิ์  สนแยม )

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว

(ลงชื่อ) นางรัตนะ   เสริมมา ผูตรวจรายงานการประชุม
( นางรัตนะ   เสริมมา )

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว


