
 
 

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
สมัยสามัญ   สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2  ประจาํป ๒๕60   

วันท่ี   15   สิงหาคม   ๒๕60   เวลา   ๐๙.๐๐  น. 
ณ   หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   อําเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ 

ผูมาประชุม   จํานวน  ๑ 3 คน  
ผูไมมาประชุม จํานวน   -   คน 
ผูลาประชุม จํานวน   1  คน   
ผูเขารวมประชุม จํานวน 8  คน 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
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ผูเขาประชุม 
นางรัตนะ  เสริมมา 
นายศุภรัตน  พุมไสว 
นายธีรศักดิ์  สนแยม 
นายจรัญ    ธีระแนว 
นายวันชัย  รุงเรืองธรรม 
น.ส.กาญจนา  ประมาณ 
นางวันเพ็ญ  กลมดวง 
นายมาโนช  มาทองแดง 
นางสมบัติ   นันคลัง 
นายทรงวุฒิ  นอยทรัพย 
นายมานพ  โพธิ์โม 
นางสมพิศ  เรือนทะยา 
นางเสนอ   มีทวม 
นางเฉลิมรัตน  นิกรแสน 
ผูเขารวมประชุม 
นายพงษเทพ  ชัยออน 
นางอรุณี  นันทโชติ 
นายนเรศ  ทีระแนว 
นายกิตติกร  ตรงตอกิจ 
นายอภิเดช   อินตะวิชัย 
น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ 
นางกนกพร  เฉิดพงษตระกูล 
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 
 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายก อบต. 
ปลัด  อบต. 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 

 
รัตนะ  เสริมมา 
ศุภรัตน  พุมไสว 

- 
จรัญ  ธีระแนว 
วันชัย  รุงเรืองธรรม 
กาญจนา  ประมาณ 
วันเพ็ญ  กลมดวง 
มาโนช  มาทองแดง 
สมบัติ   นันคลัง 
ทรงวุฒิ  นอยทรัพย 
มานพ  โพธิ์โม 
สมพิศ  เรือนทะยา 
เสนอ  มีทวม 
เฉลิมรัตน  นิกรแสน 
 
พงษเทพ  ชยัออน 
อรุณี   นันทโชติ 
นเรศ  ทีระแนว 
กิตติกร  ตรงตอกิจ 
อภิเดช  อินตะวิชัย 
ประภาพรรณ มากพันธุ 
กนกพร เฉิดพงษตระกูล 

เพลินพิศ  ทิพยวงศ 
 

 
 
 
 



 

 

 
นายอภิเดช  อินตะวิชัย   ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   เชิญเขาหองประชุม               
ปลัด อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง 

 (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหมดเทาท่ีมีอยู  จึงจะเปนองคประชุม  ซ่ึงบัดนี้สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหาดสองแคว  มีผูเขาประชุม จํานวน 13 ทาน     ผมขอเชิญทานประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกลาวเปดประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕60 
วันท่ี 15 สงิหาคม 2560  เรียนเชิญครับ  

นางรัตนะ  เสริมมา  สวัสดีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  คณะผูบริหาร รวมถึง 
ประธานสภาฯ เจาหนาท่ี   หัวหนาสวนราชการทุกทาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน  วันนี้เปนการประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   สมัยสามัญ ประจําป  สมัยท่ี 3    พ.ศ.๒๕60 
เม่ือสมาชิกสภาฯ ครบองคประชุมแลว  จึงขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว  ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เรื่อง  การประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป พ.ศ.๒๕60   

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ        
นางรัตนะ เสริมมา วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ   
ประธานสภาฯ นายธีรศักดิ์  สนแยม   เลขานุการสภาฯ ไดขอลาปวย เนื่องจากขณะนี้นอนอยูโรงพยาบาล

ไมสามารถมาปฏิบัติหนาท่ีได  จึงขอดําเนินการเลือกเลขานุการสภาเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี
เลขานุการในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  เชิญทานปลัด อบต.ชี้แจง
ระเบียบ 

 
นายอภิเดช  อินตะวิชัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ขอ  
ปลัด อบต. 18 วรรคสอง  ในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ิน หรือมีแตไม

อยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  หรือไมยอมปฏิบัติหนาท่ี ใหสภาทองถ่ินเลือก
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นคนหนึ่ง
เปนผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาทองถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้นโดยใหนําความใน 
ขอ 13 และขอ 26 วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการลงคะแนนเลือกใหกระทํา
ดวยวิธีการยกมือ 

  
นางรัตนะ เสริมมา เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาเฉพาะในการประชุมสภาสมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2560  ไดคะ  
 
นายวันชัย  รุงเรืองธรรม เสนอ นางสาวกาญจนา  ประมาณ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 3 
 ผูรับรอง  นายจรัญ   ธีระแนว  ส.อบต. หมู 1 และ นางสมบัติ  นนคลัง  ส.อบต. หมูท่ี 4 
 
นางรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะเสนอชื่อผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาเฉพาะในการประชุมสภาสมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2560  อีกหรอืไม  



 

 

ท่ีประชมุ  ไมมี  
 
นางรัตนะ  เสริมมา เม่ือไมมีสมาชิกทานใดเสนอชื่อผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภา  เฉพาะในการประชุมสภาสมัย  
ประธานสภาฯ  สามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2560  จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ ไดลงมติดวยวิธีการ  

ยกมือ 
 
มติท่ีประชุม มีมติลงคะแนนเสียงใหกับ นางสาวกาญจนา  ประมาณ ส.อบต. หมูท่ี 3  เปนผูปฏิบัติหนาท่ี

เลขานุการสภาฯ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2560  ดวยมติยกมือ  11  เสียง 
นางรัตนะ  เสริมมา เชิญ นางสาวกาญจนา  ประมาณ  มาปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาฯ ในครั้งนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1  ประจําป  ๒๕60   
7  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60 

นางรัตนะ เสริมมา ตอไปเขาระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภา  
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา  
น.ส.กาญจนา ประมาณ    เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ           ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป ๒๕60 วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60                               
นางรัตนะ  เสริมมา        มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ              หรือไม   เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติท่ีประชุม    

สภาฯ  รับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ 
ท่ีประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป  ๒๕60  

วันท่ี  7  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60   
- ดวยมติยกมือ ๑2  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพ่ือทราบ/พิจารณา    
3.2  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(วาระ 2 ข้ันแปรญัตต)ิ 

นางรัตนะ เสริมมา ในวาระนี้จากการท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดรับหลักการแหง
ประธานสภาฯ  รางขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 61  ขององคการ 

บริหารสวนตําบลหาดสองแควไปแลวในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1
ประจําป พ.ศ.2560 วันท่ี 7  สงิหาคม 2560 ซ่ึงเปนวาระแรกไปแลวนั้น  วันนี้ก็เปนการ
ประชุมตอเนื่องกันคือวาระท่ี 2 และ 3  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียด  

น.ส.กาญจนา ประมาณ -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  
เลขานุการสภาฯ ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุม

สภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุม
สภาทองถ่ินเปนกรรมการเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ   



 

 

 ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับ
แตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ 
-  ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดมีมติรับหลักการแหงราง  ขอบัญญัติ
ตําบล เรื่อง รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ในวันท่ี 7 
สงิหาคม 2560  
- การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ในวาระ 2 ของคณะกรรมการ 
แปรญัตติ กอนจะลงมติในวาระ 3 ตามความในขอระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
2547 วาดวยขอบังคับประชุมสภาหมวดท่ี 3 ญัตติขอ 50 และขอ 51 ความวา  
- ขอ 50 เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง 
ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการ
แกไขเพ่ิมเติมในตอน ไหนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของการรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิก
สภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปน
การดวน  ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ เก่ียวกับรายงานนั้น   
- ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ี 2 ใหปรึกษาเรียงตามลําดับ 
ขอเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแต 
ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคํา
แปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลวไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถาขอความในขอใดท่ีไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญท่ี 
ประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม
เฉพาะท่ีขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติ
สงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอ
นั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของท่ีจะพิจารณาขออ่ืนๆ ตอไป สภาทองถ่ิน
อาจลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 

ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรอง ตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียว  
ท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 

เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอท่ีระงับไวนั้น 
ตามวรรคสามแลวใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวา
ยี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุมเวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน  

ในการประชุมตอในวาระท่ีสอง  ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอ 
ท่ีไดระงับไวเทานั้น 
- ขอเรียนเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานชี้แจง 

 
 
 



 

 

 
 
นายธนินพิสิษฐ พุมไสว ตามระเบียบฯ ขอ 50 ขาพเจาขอรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  
ประธานคณะกรรมการฯ ตามเอกสารบันทึกรายการงานประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในเอกสาร  (เอกสาร 

ประกอบการประชุมหนาที่ 25-28 ซ่ึงท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   
ไดกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว  

1. ในวันท่ี 8  สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30น.-16.30 น. 
    2. ในวันท่ี 9  สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30น.-16.30 น. 

3. ในวันท่ี 10  สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30น.-16.30 น. 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เพ่ือใหคณะกรรมการแปรญัตติจะได
ดําเนินการพิจารณาในวันท่ี 11  สิงหาคม  2560   

   รวมประชุมท่ีไดสงใหสมาชิกสภาฯไดพิจารณาลวงหนาแลวนั้น  
โดยพิจารณาไปพรอมกันทีละหนา สรุปวาไมมีผูบริหารหรือสมาชิกทานใดเสนอคําแปรญัตติ
เปนรายขอ  เสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามวัน เวลา และสถานท่ีกําหนด และ
ในท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติไมมีผูใดแกไขรางขอบัญญัติงบประมาณฯ ท่ีสภาฯ  ไดมี
มติรับหลักการในวาระท่ี 1 เดิม ตามท่ีประธานสภาฯจัดสงรางมาใหทุกประการ  รวมท้ังไมมี
คณะกรรมการทานใดสงวนความเห็นหรือสงวนคําแปรญัตติ  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา        - มีสมาชิกทานใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมก็เชิญได   
ประธานสภาฯ ในวาระท่ี 2 เม่ือไมมีสมาชิกสภาทานใดเสนอคําแปรญัตติ ซ่ึงถือวาเห็นควรตามรางเดิมใน

วาระท่ี 1 จึงขอมติท่ีประชุมในวาระท่ี 2 วาเห็นควรตามรางเดิมหรือไม โดยการยกมือ 
ท่ีประชุม  มีมติยกมือเห็นชอบตามรางเดิม จํานวน 1 2 เสียง 

3.3 ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2561   (วาระท่ี 3 ข้ันลงมติ) 
นางรัตนะ  เสริมมา ในการพิจารณารางขอบัญญัติข้ันแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติเปนประธานสภาฯ
   อันเสร็จสิ้น  ตอไป เปนวาระท่ี 3  คือ ข้ันลงมติ  เชิญเลขาชี้แจงระเบียบท่ี  

เก่ียวของ 
 

น.ส.กาญจนา ประมาณ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ            ขอ 52  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ีประชุม 

สภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร  
นางรัตนะ  เสริมมา        -  ในการพิจารณาวาระนี้ มีผูใดจะอภิปรายใดๆ ถาไมมีทานใดจะอภิปราย   
ประธานสภาฯ  ตอไปใหท่ีประชุมสภาฯ แหงนี้ลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ งบประมาณ 

รายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561   หรอืไม   
- ถาเห็นชอบขอมติท่ีประชุมสภาดวยการยกมือ  

มติท่ีประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบโดยการยกมือ   จํานวน 1 2  เสียง   
นางรัตนะ  เสริมมา ถือวาท่ีประชุมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป  

งบประมาณ พ.ศ.2561  จํานวน 12 เสียง จะไดนําเสนอตอนายอําเภอตรอน 
เพ่ือพิจารณาลงนามใหความเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอไป 



 

 

 
ระเบียบวาระท่ี  4

 

 เรื่องอ่ืน ๆ  
นางรัตนะ  เสริมมา       ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ    
ประธานสภาฯ มีทานใดจะประสานในการประชุมสภาอีกหรือไม 
นายธนินพิสิษฐ พุมไสว แจงฝากเรื่องถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.  เสนแหลมคูณ-ปรายราง  ซ่ึงเชื่อมตอกับ

ตําบลขอยสูง  ถนนเสนนี้มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร  ทางฝงของ ตําบลขอยสูงไดรับ
การซอมแซมไปแลว ถนนเสนนี้ชํารุดเสียหายมากจึงขอฝากใหประสาน ใหมีการซอมแซม
หรอืไมอยางไร 

นางเสนอ  มีทวม ฝากทางเจาหนาท่ีเรื่องการประสานขอทําหนังสือขออนุญาตกอสรางถนน  และพ้ืนท่ีเพ่ือทํา
การเกษตรปลอดสารพิษ  ในเขตท่ีราชพัสดุ หมูท่ี 6 จํานวน 2 ไร   

 
นางรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะแจงเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  
ประธานสภาฯ ถาไมมี   ขอปดการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  ประจําป 25 60 ณ บัดนี้ 
ปดการประชุม  เวลา  ๑๒.00  น.   
 

(ลงชื่อ)     กาญจนา  ประมาณ  ผูจดบันทึกการประชุม 
             ( นางสาวกาญจนา  ประมาณ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
 
(ลงชื่อ)    นางรัตนะ   เสริมมา    ผูตรวจรายงานการประชุม 

       ( นางรัตนะ   เสริมมา ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

ตรวจรายงานการประชุม 
 

………………………….……………(นางสาวกาญจนา   ประมาณ) 

………………….………..…………(นางวันเพ็ญ          กลมดวง) 

………………….………..…………(นายมาโนช        มาทองแดง) 
 

 


