
 
 

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
สมัยวิสามัญ    สมัยที ่1  ประจําป   ๒๕๕๘ 

วันที ่  15  มิถุนายน  ๒๕๕8   เวลา   ๐๙.๐๐  น. 
ณ   หองประชมุองคการบรหิารสวนตาํบลหาดสองแคว  อําเภอตรอน  จังหวัดอุตรดติถ 

 

ผูมาประชุม   จํานวน  ๑๒ คน  
ผูไมมาประชุม จํานวน      คน 
ผูลาประชุม จํานวน  ๒  คน  
ผูเขารวมประชุม จํานวน 1๒ คน 

 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
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ผูเขาประชุม 
นางรัตนะ  เสริมมา 
นายศุภรัตน  พุมไสว 
นายธีรศักด์ิ  สนแยม 
นายจรัญ    ธีระแนว 
นายวันชัย  รุงเรืองธรรม 
นางสาวกาญจนา  ประมาณ 
นางวันเพ็ญ  กลมดวง 
นายมาโนช  มาทองแดง 
นางสมบัติ  นนคลัง 
นายมานพ  โพธ์ิโม 
นางเสนอ   มีทวม 
นางเฉลิมรัตน  นิกรแสน 
 
ผูเขารวมประชุม 
นายพงษเทพ  ชัยออน 
นางอรุณี  นันทโชติ 
นายนเรศ  ทีระแนว 
นายกิตติกร  ตรงตอกิจ 
น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ 
นางกนกพร  เฉิดพงษตระกูล 
นางปริชญา  นันคํา 
นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ 
นางสาวมันทนา สินสถาน 
น.ส.วิภาพร ชันยาสูบ 
นายวัชระ  จีนหนอ 
 

 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๑ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ 1 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๓ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๓ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๔ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๔ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๕ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๖ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๗ 
 
 
นายก อบต.หาดสองแคว 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายก 
หัวหนาสวนโยธา 
ผอ.กองคลัง 
หัวหนาสํานักปลัด 
จนท.วิเคราะหฯ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ผูใหญบานหมูที่ ๒ 
ผูชวยฝายรักษาความสงบ หมูที่ ๓ 

 
รัตนะ  เสริมมา 
ศุภรัตน  พุมไสว 
ธีรศักด์ิ  สนแยม 
จรัญ  ธีระแนว 
วันชัย  รุงเรืองธรรม 
กาญจนา  ประมาณ 
วันเพ็ญ  กลมดวง 
มาโนช  มาทองแดง 
สมบัติ   นนคลัง 
มานพ  โพธ์ิโม 
เสนอ  มีทวม 
เฉลิมรัตน  นิกรแสน 
 
 
พงษเทพ  ชัยออน 
อรุณี   นันทโชติ 
นเรศ  ทีระแนว 
กิตติกร ตรงตอกิจ 
ประภาพรรณ มากพันธุ 
กนกพร เฉิดพงษตระกูล 
ปริชญา   นันคํา 
เพลินพิศ  ทิพยวงศ 
มันทนา สินสถาน 
วิภาพร  ชันยาสูบ 
วัชระ  จีนหนอ 
 

 
 



๒ 

 

 

นายธีรศักด์ิ  สนแยม ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   เชิญเขาหองประชุม               
เลขานุการสภา             ตามพระราชบัญญติัสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติม 

 ถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหมดเทาที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม  ซึ่งบัดน้ีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เขาประชุม จํานวน 14 ทาน  ซึ่งครบองคประชุม
แลว ผมขอเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย  และกลาวเปดประชุมสภาองคการบรหิารสวนตําบลหาดสองแคว  สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1  ประจาํป ๒๕๕8  

นางรัตนะ  เสริมมา  เรียนทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  คณะผูบริหาร รวมถึง 
ประธานสภาฯ เจาหนาที่   หัวหนาสวนราชการทุกทาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน  วันน้ีตามประกาศ

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ซึ่งไดรองขอใหนายอําเภอตรอน 
เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือพิจารณาการโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2558  
โครงการกอสรางถนน สายริมแมนํ้านาน หมูที่ 3  น้ัน  อาศัยอํานาจแหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2546  มาตรา 55  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.2557 ขอ 22   นายอําเภอจึงประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสองแคว  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558  นับต้ังแต
วันจันทรที่ 15  มิถุนายน  พ.ศ.2558  เปนตนไป ประกาศ  ณ วันที่ 12  มิถุนายน พ.ศ.
2558  

ที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระที ่ 

- แจงการลาของสมาชิกสภาไมขอเขาประชุมเน่ืองจากมีอาการปวย จํานวน ๒ ราย คือ
นายทรงวุฒิ นอยทรัพย สมาชิกสภาหมูที่ ๕  และนางสมพิศ เรือนทะยา สมาชิกสภา
หมูที่ ๖  

๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
นางรัตนะ เสริมมา วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาฯ -  ในวันที่ 16  มิถุนายน 2558   ขอเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  

หาดสองแคว ไดเขารวมกิจกรรมการบริจาคเลือด เหลากาชาดจังหวัดอุตรดิตถรวมกับกิ่ง
กาชาดอําเภอตรอน ขอเชิญผูมีจิตอันเปนกุศลรวมบริจาคโลหิต เพ่ือชวยเหลือเพ่ือนมนุษย 
ทีห่องประชุมอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจาํป  ๒๕๕8   
วัน 14  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

นางรตันะ เสรมิมา ตอไปเขาระเบียบวาระที ่๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา  
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมครั้งที่ผานมา  
นายธีรศักด์ิ  สนแยม       เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ           ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาํป ๒๕๕8 วันที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕8            
นางรัตนะ  เสริมมา        มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   



๓ 

 

 

ประธานสภาฯ              หรือไม  เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติที่ประชุม 
สภาฯ  รับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ 

มติที่ประชุมสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจาํป  ๒๕๕8    
วันที่  15  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕8   
ดวยมติยกมือ ๑๑  เสียง  
 

ระเบียบวาระที ่ ๓

๑.  โครงการกอสรางถนน สายริมแมนํ้านานหมูที่ 3 กอสรางถนน สายริมแมนํ้านาน  

 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
   ๓.๑  ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
นางรัตนะ  เสริมมา การโอนงบประมาณรายจาย  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558   
ประธานสภาฯ  เรียนเชิญเลขาไดช้ีแจงรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
นายธีรศักด์ิ  สนแยม จากที่งานสภาไดรับญัตติจากฝายบริหาร เรื่อง  การโอนงบประมาณรายจาย ประจําป 
เลขานุการสภาฯ งบประมาณ พ.ศ.2558   โดย  อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541  หมวด 4 การโอนและแกไข
เปลีย่นแปลงงบประมาณ ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ สภาทองถิ่น  ซึ่งฝายบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสองแคว  ไดเสนอญตัติ เรือ่งการโอนงบประมาณรายจาย  ประจาํปงบประมาณ 
พ.ศ.2558  ไวจํานวน 1 รายการคือ 

 หมู 3 เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน  
2.  จัดซื้อครุภัณฑ สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ  ติดต้ัง ณ อาคารสํานักงาน อบต. 
หาดสองแคว (หลังเกา)   

นางรัตนะ เสริมมา เรียนเชิญนายกไดใหรายละเอียดเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ   
นายพงษเทพ  ชัยออน การขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2558   
นายก อบต. เน่ืองจากขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2558 ขององคการบริหารสวน

ตําบลหาดสองแคว  ซึ่งเปนอํานาจอนุมัติของสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   
เปนกิจกรรมที่มีความจําเปนตองดําเนินการ จํานวน 2 รายการ 
๑. โครงการกอสรางถนน สายริมแมนํ้านานหมูที่ 3  กอสรางถนน สายริมแมนํ้านาน หมู  
3 เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนที่ไดยื่นเรื่องรองขอผานศูนยดํารงธรรม
ตําบลหาดสองแควน้ัน  ซึ่งมีปญหาไมมีเสนทางเขาไปในพ้ืนที่ทําการเกษตรของตนเอง  
(เปนพ้ืนทีต่าบอด) รายนางสิริ คําออง บานเลขที 43/4หมู 3 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน 

รายละเอียดที่ไดแนบสงใหทานสมาชิกไดพิจารณาน้ันเปนเงิน จํานวน 228,90๐ บาท   
2.  จัดซื้อครุภัณฑ สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ  ติดต้ัง ณ อาคารสํานักงาน อบต. 
หาดสองแคว (หลังเกา)  ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดขอใชสถานที่เปนอาคาร
สํานักงานศูนย 3 วัย สานสายใยรักแหงครอบครัว  ต้ังแตวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2552  
และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ไดมีคําสั่งยกเลิกโครงการและยุติการดําเนินงาน
โครงการและขอสงคืนอาคารสํานักงานดังกลาวคืน องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
ต้ังแตวันที่ 2  มิถุนายน พ.ศ.2558  และไดเก็บวัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ตางๆ คืนไป



๔ 

 

 

ทั้งหมด องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควจึงตองปรับปรุงและติดต้ังเครื่องอํานวย
ความสะดวกใหมเพ่ือใหบริการประชาชน หนวยงาน  องคกรที่เขามาใชบริการมีความ
สะดวก เกิดความพึงพอใจในการเขามาใชบริการ  จํานวนเงิน  88,000.-บาท 

  สวนรายละเอียดมอบเจาหนาที่ผูรับผิดชอบช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม   

นางปริชญา  นันคํา ตามบันทึกของสวนโยธา ที่ อต 74203/98  ลงวันที่  22  มิถุนายน 2558 
หัวหนาสํานักปลัด มีความจําเปนตองโอนงบประมาณรายจายดังน้ี  

1. โครงการกอสรางถนน สายริมแมนํ้านานหมูที่ 3  กอสรางถนน สายริมแมนํ้านานหมู  
3 เพ่ือแกไขปญหาใหแกประชาชนที่ไมมีเสนทางเขาไปในพ้ืนที่ทําการเกษตรของตนเอง 
ตามรูปแบบประมาณราคาขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ต้ังจายจากเงิน
รายได   ปรากฏในแผนงานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)  แผนพัฒนาสามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 1  แนวทางที่ 2  หนาที่ 53 
ลําดับที่ 3  เน่ืองจากต้ังงบประมาณรายจายไว   จึงขอโอนต้ังเปนรายการใหม จํานวน
ทั้งสิ้น 228,90๐ บาท  ซึ่งขอโอนลดจาก  เงินเดือนหัวหนาสวนการศึกษา  เพ่ือจายเปน
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ในตําแหนงหัวหนาสวนการศึกษา ต้ังจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 
แผนพัฒนาสามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 82  ลําดับที่ 4  
รวมเปนเงินที่ขอโอนลดจํานวน 228,90๐ บาท  (สองแสนสองหมื่นแปดพันเการอยบาท
ถวน)  ซึ่งยังไมไดใชจายสามารถโอนลดได 
2. จัดซื้อครุภัณฑ สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ  ขนาด  36,000 บีทียู  ราคา 
44,000.-บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน  88,000.-บาท จดัซือ้ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เพ่ือติดต้ัง ณ อาคารสํานักงานสงค อบต.หาดสองแคว(หลัง
เกา) เพ่ือบริการประชาชน หนวยงาน  องคกรที่เขามาใชบริการมีความสะดวก เกิดความ
พึงพอใจในงานบริการ ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  แผนพัฒนาสามป (2558-2560) ยุทธศาสตรที่ 
6  แนวทางที่ 1 หนาที่ 85 ลําดับที่ 40 เน่ืองจากต้ังงบประมาณรายจายไว  จึงขอโอนต้ัง
เปนรายการใหม จํานวนทั้งสิ้น 88,๐๐๐ บาท  ซึง่ขอโอนลดจาก 1) เงินเดือน(ฝาย
ประจํา) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล สวนโยธา รวมเปนเงินที่ขอโอนลดจํานวน 88,๐๐๐ 
บาท  (แปดหมื่นแปดพันบาทถวน)  ซึ่งยังไมไดใชจายสามารถโอนลดได 

นางรัตนะ เสริมมา จากที่นายก อบต.และเจาหนาที่ไดช้ีแจง มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม  
ประธานสภาฯ   
นางวันเพ็ญ กลมดวง การชวยเหลือประชาชน รายนางสิริ  คําออง  ซึ่งรองขอผานศูนยดํารงธรรมตําบล  
ส.อบต.หมู 3  หาดสองแควใหชวยเหลือซึ่งไดรับการชวยเหลือจากคณะกรรมการศูนยดํารงธรรมเปน  

อยางดีในการไกลเกลี่ยขอบริจาคพ้ืนที่เพ่ือทําเปนถนนสาธารณะใชสัญจรของประชาชน 
ที่จะใชรวมกันเปนอยางดี  ขอขอบคุณและเห็นดวยกับการชวยเหลือประชาชน 

นายวันชัย  รุงเรืองธรรม ขอสอบถามวาเสนทางที่จะกอสรางในโครงการดังกลาวน้ันมีจุดเริ่มตนจากตรงไหนถึง  
ส.อบต.หมู 1 ตรงไหน และจะเปนไปไดหรือไมที่จะกอสรางถนนไปใหสุดสายทางตามเสนทางเดิมที่ว่ิงกัน

มาต้ังแตอดีตสายริมนํ้านานที่ครอบคลุมหมูที่ 1,2,3  ตลอดเสนทาง 
 
 



๕ 

 

 

 
น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ  การกําหนดเสนทางตามที่ไดรังวัดโดยที่ดินอําเภอตรอน   และผูนําที่ไดรวมกันตรวจสอบ 
หัวหนาสวนโยธา           ตามผังบริเวณที่ไดแนบในวาระการประชุมไปแลวน้ัน โครงการกอสรางถนนสายริมแมนํ้า 

นานหมูที่ 3  ซึ่งเสนทางเริ่มจากที่ดินของนายสมจิตร  บุญอ่ิม ถึงที่ดินของนายบัญญัติ   
ธีระแนว รวมระยะทาง 1.755 กม. ซึ่งดําเนินการแกไขปญหาตามคํารองผาน 
ศูนยดํารงธรรมตําบลหาดสองแคว   ไปกอนเพราะงบประมาณเรามีนอยและน้ีก็ใชวิธีการ
โอนงบประมาณรายจายมาจาก  รายจายประจําหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ถาทาํตลอด
สายใชงบประมาณเยอะมาก  

นางรัตนะ เสริมมา ถาไมมีทานใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  
ประธานสภาฯ  หาดสองแควพิจารณาอนุมติัใหโอนงบประมาณรายจาย ประจาํป  

งบประมาณ 2558 ตามรายการ 
๒. โครงการกอสรางถนน สายริมแมนํ้านานหมูที่ 3  กอสรางถนน สายริมแมนํ้านาน  หมู  
3  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน  เปนเงิน 228,90๐ บาท   
2.  จัดซื้อครุภัณฑ สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ  ติดต้ัง ณ อาคารสํานักงาน อบต. 
หาดสองแคว (หลังเกา)  จํานวนเงิน  88,000.-บาท 

   -  ขอมติอนุมัติการโอนงบประมาณดวยการยกมือ  
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติจํานวน  11  เสียง  
 
ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
นางรัตนะ  เสริมมา       ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ   มีทานใดจะประสานงานเรื่องตางๆ เพ่ือประโยชนสุข 
ประธานสภาฯ  ของประชาชนก็ขอเรียนเชิญคะ  
นายพงษเทพ  ชัยออน ขอแจงขาวดีเรื่อง เยาวชนคนเกงของตําบลหาดสองแคว เพ่ือเปนแบบอยางใหกับนอง ๆ 
นายก อบต.  เยาวชนที่มีความสามารถในดานกีฬาและการเรียน จะเรียกวา เรียนดี กีฬาเกงก็วาได เปน  

เยาวชน ที่สรางช่ือเสียงใหกับตําบลหาดสองแควเปนอยางมาก นองลูกปลา หรือ 
นางสาวสุดา  เหลืองอภิชาติกุล ปจจุบันอายุ 17 ป เกิดเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2537  อยู
บานเลขที่ 107 หมูที่ 7  บานบึงพาด ตําบลหาดสองแคว  อําเภอตรอน จงัหวัดอุตรดิตถ 
เปนบุตรของ  นางกนกพร  รักษธรรม ปจจุบันกําลังศึกษาอยูที่วิทยาลัยพละศึกษา จังหวัด
สุโขทัย ควบกับวิทยาลัยสารพัดชาง จังหวัดสุโขทัย  เปนเยาวชนที่มีความสามารถในดาน
กีฬาหลายชนิด โดยเฉพาะกีฬาชกมวยไทยและมวยสากลที่สรางช่ือเสียง ใหกับนองลูกปลา
เปนอยางมาก นองลูกปลา เริ่มชกมวยเมื่ออายุประมาณ 15 ป ไดรับรางวัลมาแลวหลาย
อยาง 
-ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท เยาวชนหญิงกีฬาปนจักสีลัตชิงชนะเลิศแหง
ประเทศไทย ประจําป 2554 ถวยพระราชทาน พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกร 
รัศมีโชติ  
-ไดรับรางวัลชนะเลิศ กีฬามวยไทยสมัครเลน หญิง รุนเฟเธอรเวท นํ้าหนักไมเกิน 57 
กิโลกรัม กีฬาเยาวชนแหงชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 28 “เชียงใหมเกมส”  
-รางวัลเหรียญทองแรก ใหทัพปนจักสีลัตของประเทศไทย  ในการแขงขันกีฬาซีเกมส 
2015 ที่ประเทศสิงคโปร 
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- ในสวนของ อบต.หาดสองแคว กํานันผูใหญบาน ประชาชนคนหาดสองแคว รวมทั้งสวน
ราชการ หนวยงานตาง ๆในอําเภอตรอน  และนายอําเภอตรอนซึ่งเปนผูที่ติดตาม
ความสําเร็จของเยาวชนและกลาวช่ืนชมมาตลอดก็จะเขมารวมแสดงความยินดีกับเยาวชน
คนเกงของเราในวันที่  23  มิถุนายน 2558  ณ องคการบริหารหาดสองแคว  จึงขอ
เรียนเชิญทุกทานเขารวมกิจกรรม  และไดประชาสัมพันธในประชาชนในหมูบานของทาน
ไดเขารวมแสดงความยินดีดวยกันครับ 

นางเสนอ  มีทวม  ขอประสานการชวยเหลือที่พ่ีนองประชาชนไดรับความเดือดรอน  
ส.อบต. หมูที่.6   1.  ไฟฟารางทางในหมูบานไมสวางอยู 7  จดุ จงึประสาน อบต.ใหไปซอมใหดวย  

2. การบริหารจัดการระบบประปาหมูบาน ขาดทุนทุกเดือน แจงให อบต.ไดรับทราบ 
3. ขอความชวยเหลือการแกปญหาการวางทอระบายนํ้าถนนสายริมบึงบาด  

จํานวนทอ 2 จุด  
ปดการประชุม  เวลา  ๑๒.30 น.   
 
 

(ลงช่ือ)     ธีรศักด์ิ  สนแยม       ผูจดบันทึกการประชุม 
       ( นายธีรศักด์ิ  สนแยม ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
 
(ลงช่ือ)    นางรัตนะ   เสริมมา    ผูตรวจรายงานการประชุม 

       ( นางรัตนะ   เสริมมา ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

  


