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บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ประจาํป 25๖๐ 

วันท่ี  1๐พฤศจิกายน  25๖๐เวลา  09.๓0น.  
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

 

ผูมาประชุม   จํานวน  14 คน  
ผูไมมาประชุม จํานวน  -   
ผูเขารวมประชุม  จํานวน 12  คน 

 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
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ผูเขาประชุม 
นางรัตนะ  เสริมมา 
นายธนินพิสิษฐ  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 
นางอรุณีนันทโชติ 
นายนเรศ  ทีระแนว 
นายภูวภณ ตรงตอกิจ 
นายอภิเดช อินตะวิชัย 
นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ 
นางกนกพร  เฉิดพงษตระกูล 
นางสาวณัทปภา  จันทรหอม 
นางมานิตถา    เพ็ชรศิลา 
นายศิริชัย      จิ๋วอยู 
นางจันทนาธีระแนว 
นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ 
 

 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 1 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 1 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 3 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 3 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 4 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 4 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 5 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 5 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 6 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 6 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 7 
 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายก อบต. 
ปลัด อบต. 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
นักพัฒนาชุมชน 
ประชาชน หมู 3 
ประชาชน หมู 3 
ประชาชน หมู 1 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

 
รัตนะ  เสริมมา 
ธนินพิสิษฐ 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 
อรุณีนันทโชติ 
นเรศ  ทีระแนว 
ภูวภณ ตรงตอกิจ 
อภิเดช อินตะวิชัย 
ประภาพรรณ มากพันธุ 
กนกพร เฉิดพงษตระกูล 
ณัทปภา  จันทรหอม 
มานิตถา    เพ็ชรศิลา 
ศิริชัย      จิ๋วอยู 
จันทนาธีระแนว 
เพลินพิศ  ทิพยวงศ 
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เริ่มประชุม ๐๙.๐๐ น. 
นายธีรศักดิ์  สนแยม 
เลขานุการสภาฯ เม่ือท่ีประชุมพรอมเรียนเชิญ นางรัตนะ เสริมมา ประธานสภา อบต.หาดสองแคว

เปดประชุม และดําเนินการประชุมสภาฯตามระเบียบ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  วันนี้เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ซ่ึงไดแจงเปนหนังสื อ 
 ลวงหนา 3 วันแลว มีความยินดีท่ีสมาชิกมาครบทุกทาน  เม่ือท่ีประชุมพรอมขอเปด

ประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ประจําป 25๖๐ 
 ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

เรื่อง  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ 
สมัยท่ี ๔  ประจําป พ.ศ.๒๕60 

 ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว มีมติกําหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญสมัยท่ี  ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕60 เริ่มตั้งแตวันท่ี๑-15พฤศจกิายน ๒๕60  มี
กําหนด  ๑๕  วัน  ในครั้งการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี   5  กุมภาพันธ พ.ศ. 25๖๐ นั้น  
เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการของสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  
เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามกฎหมาย 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒  การประชุม ขอ ๒๐,๒๒ จึงเรียกประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕60  
ในวันท่ี  ๑0พฤศจกิายน  ๒๕60 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาด
สองแคว  ตั้งแตเวลา  ๐๙.0๐ น. เปนตนไป   
จงึขอประกาศมาใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  คณะ
ผูบริหารทองถ่ิน  ผูนําทองถ่ิน  และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  ไดเขารวมประชุมตาม
วัน  เวลา  และสถานท่ีดังกลาวฯ 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน  
ประกาศ  ณ   วันที่  1 เดือน  พฤศจกิายน   พ.ศ.๒๕60 
(นางรัตนะ  เสริมมา) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ . ไมมี. 
 
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ  สมัยท่ี  ๓ ประจําป 25๖๐

วันท่ี ๒๔ตุลาคม ๒๕๖๐ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ กลาวรายงานการประชุมสมัยท่ีผานมา  
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นายธีรศักดิ์  สนแยม 
เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุม สภาสมัย

วิสามัญ  สมัยท่ี๓ ประจําป 25๖๐วันท่ี ๒๔ตุลาคม ๒๕๖๐จํานวน 10 หนาให
สมาชิกฯ พิจารณาตามไปดวย  

นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม สภาสมัยวิสามัญ  

สมัยท่ี  ๓ ประจําป 25๖๐วันท่ี ๒๔ตุลาคม ๒๕๖๐หรอืไม 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติท่ีประชุม

สภาฯรับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ 
 
มติท่ีประชุมสภาฯ -รับรองผลการประชุม สภาสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๓ ประจําป 25๖๐ 

วันท่ี ๒๔ตุลาคม ๒๕๖๐ ดวยมติยกมือ   ๑๓    เสียง 
 
ระเบียบวารท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ / พิจารณา  
   ๓.๑ การรับรองการครอบครองส่ิงปลูกสรางส่ิงลวงลํ้าลําน้ํานาน 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญนายกชี้แจงรายละเอียด  
นายพงษเทพ ชัยออน 
นายก อบต. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการแจงและการ

พิจารณาอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลําน้ําตามคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๓๒/๒๕๖๐  และ คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ เรื่องการบรรเทาความเสียหายใหแกประชาชนในกรณีปลูกสรางอาคาร
หรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ําลําแมน้ํา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ 
ผอ.กองชาง จากท่ีไดมีการประชาสัมพันธขาวสารเรื่อง การปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดลวงล้ํา

ลําแมน้ําใหกับประชาชนไดรับทราบไปแลวนั้น มีประชาชนเขามาแจงเรื่อง จํานวน 
๖ ราย ๑.นางมานิตถา เพ็ชรศิลา ๒.นางจันทนาธีระแนว ๓.นายศิริชัย จิ๋วอยู ๔.วัด
หาดสองแคว 5.นางจิตติยาพร พุทธา และ 6.นายพงษเทพ ชัยออน โดยท้ังหมดจะ
ไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาไดรับทราบ และพิจารณารับรองการสิ่งปลูกสรางลวงล้ําลํา
แมน้ํา เพ่ือสงตอใหกับกรมเจาทาพิจารณาตอไป 
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รายช่ือผูขออนุญาตรับรองสิ่งปลูกสรางลวงล้ําลําแมน้ําบานหาดสองแคว 
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ 
โรง
สูบ
น้ํา 

แพสูบ
น้ํา 

อาคารหรือส่ิงปลูก
สรางเพ่ือใชสําหรับ
วิถีชุมชนดังเดิมการ
ประกอบอาชีพใน

ภาคการเกษตร และ
ศาสนาสถาน 

บานเลข
ท่ี 

หมูท่ี 
ป พ.ศ. 

ท่ี
กอสราง 

 

 

1 นางมานิตถา เพ็ชรศิลา 1 - 5 81/2 3 2558 

 

2 นางจันทนา ธีระแนว - - 1 6 1 2520 

 

3 นายศิริชัย จิ๋วอยู - - 1 57 3 2558 

 

4 
วัดหาดสองแคว 
  - - 2 37 1 2520 

 

5 นางจิตติยาพร พุทธา - - 1 37 3 2537 

 

6 นายพงษเทพ ชยัออน - 1 - 11 2 2537 
  

โดยมีเอกสารแนบภาพถายและเอกสารรับรองตางๆท่ีเปนเอกสารประกอบการ
พิจารณาโดยเอกสารจะตองสงไปยังกรมเจาทาภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เพ่ือพิจารณาตอไป 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาทานใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม  

ถาไมมีทานใดสอบถามเพ่ิมเติม ตอไปจะเปนการขอมติท่ีท่ีประชุมสภาใหการรับรอง
การครอบครองสิ่งปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําตามรายชื่อและรายละเอียดท่ีเจาหนาท่ี
ไดจัดทําข้ึน ดวยวิธีการยกมือเชิญคะ 

มติท่ีประชุมสภา  ท่ีประชุมมีมติใหการรับรองการครอบครองสิ่งปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําตาม 
จํานวน 6 ราย รายชื่อและรายละเอียดท่ีเจาหนาท่ีไดจัดทําข้ึน ดวยมติ  ๑๓   เสียง 

 
๓.๒ การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา  เชิญเลขาชี้แจงรายละเอียด  
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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  เชิญนายกชี้แจง รายละเอียดการขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ 
 
นายพงษเทพ ชัยออน 
นายก อบต.  จากท่ีไดสงญัตติ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  

ประจําป พ.ศ. 2561  เรื่องการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร เนื่องจากมีความจําเปน
ในการใชงาน ใหฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณานําเขาท่ี 

   ประชุมเพ่ือพิจารณานั้น มอบใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรายงานตอท่ีประชุมสภาฯ  
นางกนกพร เฉิดพงษตะกูล 
ผอ.กองคลงั  
   รายจายเพ่ือการลงทุน 

กองคลงั 

1. ครภุณัฑคอมพิวเตอร 
- ครุภัณฑเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนดิ LED สีจัดซ้ือครภุณัฑ

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จัดซ้ือตามราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือเปนการปฏิบัติงานของกองคลัง ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
(00113)  แผนงานพัฒนาสี่ป (2561-2564) บัญชีครุภัณฑ ผ.08 หนา 148 
ลําดับท่ี 20  เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายตั้งไว จึงขอโอนตั้งเปน
รายการใหม จํานวนท้ังส้ิน 17,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)  โดยขอ
โอนลดจาก เงินเดือน พนักงานสวนตําบล เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล 
พรอมท้ังปรับปรุงเงินเดือนประจําปตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
ท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) จํานวน 17,000.- บาท     
(หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) ซ่ึงเหลือจายสามารถโอนลดได 

  
 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา มีสมาชิกสภา  อบต.ทานใดจะซักถามหรือเสนอแนะ การขอโอนงบประมาณในครั้งนี้

บาง 
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นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภา ถาไมมีผูใดซักถามเพ่ิมเติม ตอไปจะเปนการขอมติท่ีประชุมสภาใหการรับรองการ

โอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖1 เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเครื่องพิมพคอมพิวเตอร จํานวน ๑ ชุด จํานวน ๑๗,๐๐๐ บาท ขอมติ
ดวยการยกมือ    

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมสภาใหการรับรอง การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖1 
เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน ๑ ชุด จํานวน ๑๗,๐๐๐ บาทดวยมติยกมือ 
๑๓ เสียง 

 
   ๓.๓ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานตางๆประจําปงบประมาณ2๕๖๐  
นางรัตนะ  เสริมมา  
ประธานสภาฯ  เรียนเชิญคณะผูบริหารไดชี้แจงรายละเอียด  
นายพงษเทพ  ชัยออน  
นายก อบต. ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดบริหารงบประมาณประจําป

งบประมาณ 2560 ตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม  2559 - 30  กันยายน  2560 ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และไดทํา

รายงานแสดงรายรับ - รายจายและงบทดลองเปนรายเดือนเสนอทุกเดือน นั้น 

นางกนกพร  เฉิดพงษตระกูล  
ผอ.กองคลัง งานการเงินและบัญชี กองคลังไดดําเนินการปดงบสิ้นปของปงบประมาณ 2560 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2559 - 30  กันยายน  2560 งบแสดงฐานะการเงิน และ

รายงานตางๆ ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเสร็จเรียบรอยแลว

ประกอบดวยงบรายการดังนี้ 

1. งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ 
2. รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงาน 
3. รายงานรายจายในการดําเนินงานท่ีจายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 
4. รายงานรายจายในการดําเนินงานจายจากเงินสะสม 
5. รายงานรายจายในการดําเนินงานจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 
6. รายงานรายจายในการดําเนินงานจายจากเงินกู 
7. งบแสดงผลการดําเนินงานจายจากเงินรายรับ 
8. งบแสดงผลการดําเนินงานรวมจายจากเงินรายรับและเงินสะสม 
9. งบแสดงผลการดําเนินงานรวมจายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสํารอง

เงินสะสม 
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จึงขอรายงานการเงิน ณ สิ้นปงบประมาณ งบแสดงฐานะการเงินและรายงานตางๆ 
ประจําปงบประมาณ 2560 ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตามเอกสารท่ีแนบมาพรอม
นี้ 

   

1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว 1723  ลงวันท่ี 
20  มีนาคม  2548 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทํา
ทะเบียน และรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ระเบียบ/หนังสือท่ีเก่ียวของ 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
หมวด 10 การตรวจเงิน ขอ 100 วาดวย ใหหัวหนาหนวยงานคลังจัดทํางบ
แสดงฐานะการเงิน และงบอ่ืนๆ ตามแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนดเพ่ือใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเกาสิบ
วันนับแตวันสิ้นป และสงสําเนาใหผูวาราชการจังหวัด สําหรับองคการบริหาร
สวนตําบลใหสงนายอําเภอ 
ขอสรุปงบรายรับ-จาย ตามงบประมาณ ประจําป 25๖๐  ตั้งแตวันท่ี  1  
ตุลาคม 255๙ถึง  วันท่ี  30  กันยายน  25๖๐  ซ่ึงเอกสารไดมอบใหกับทาน
สมาชิกไวลวงหนาแลวนั้น 
รายรับ  
ภาษีอากร       ๑๓๔ ,๙๐๐.๐๘ 
คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต    ๑๔๑ ,๗๙๐.๖๐ 
รายไดจากทรัพยสิน      ๑๒๙ ,๓๓๐.๑๓ 
รายไดเบ็ดเตล็ด    ๖๑,๑๓๕.๐๐ 
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   117,275.00  
ภาษีจัดสรร            14 ,274,060.46 
เงินอุดหนุน              4,457,097.๐๐  
เงินอุดหนุนท่ัวไป(ระบุวัตถุประสงค)         10,377,947.51  
  รวมเปนเงิน           ๒๙ ,๖๙๓,๕๓๕.๗๘ 
 
รายจาย 
งบกลาง     8,891,200.00 
เงินเดือน(ฝายการเมือง)   1,9๕6 ,๑20.00 
เงินเดือน(ฝายประจํา)    4,781,078.09 
คาตอบแทน        153,355.00  
คาใชสอย                3,642,490.05  
คาวัสดุ      1,232,694.02  
คาสาธารณูปโภค    2,009,755.94  

   เงินอุดหนุน          950,329.00  
คาครุภัณฑ          440,896.46  
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คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   742,984.50 
รายจายอ่ืน       
  รวมเปนเงิน           24,804,904.06  
 

ท่ีประชุม  รับทราบ  
 
วาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นางรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะประสานงานเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  
ประธานสภาฯ   
นายวันชัย รุงเรืองธรรม 
ส.อบต.หมูท่ี ๑ ๑.ประสานเรื่องการทําบุญทอดผาปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหาดสองแควในวันท่ี 

๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๐  
 ๒.เนื่องจากหมูบานหมูท่ี ๑ บานหาดสองแคว ไดมีการติดตั้งใหบริการเครื่องทํา

น้ําแข็ง ณ.ศาลาเอนกประสงคหมูท่ี ๑ เชิญใชบริการไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ๓.สอบถามเรื่องรานคาท่ีใชท่ีสาธารณะหมูท่ี ๔ มีการดําเนินการเปนอยางไร 
นายธนินพิสิษฐ พุมไสว 
รองประธานสภา ๑.ประสานเรื่องรับสมัครนักการภารโรงโรงเรียนบานบึงพาด เนื่องจากคนเกาได

เกษียณอายุไป คาตอบแทนท่ี ๖,๐๐๐ บาท 
 ๒.ไดรับการประสานจากชมรมกํานันผูใหญบานในการขอให อบต.หาดสองแควสง

ทีมกีฬาเขาแขงขัน ๑ รายการ เปนฟุตบอลชาย อายุ ๔๐ ปข้ึนไปซ่ึงจะจัดวันท่ี ๑๕ 
พฤศจกิายน ๒๕๖๐ เปนตนไป 

 ๓.โรงเรียนบานบึงพาดจะมีการจัดการแขงขันกีฬาตั้งแตวันท่ี ๒๔-๒๘ พฤศจกิายน 
๒๕๖๐ นี ้

นายพงษเทพ ชัยออน 
นายก อบต. ตามท่ีไดรับนโยบายจากทานผูวาราชการจังหวัด มีดังนี้  
 ๑.จิตอาสาใหดําเนินอยางตอเนื่อง  
 ๒.ท่ีสาธารณะใหชวยกันดูแล และขออนุญาตกอนมีการเขาใชพ้ืนท่ี  
 ๓.เรื่องศูนยดํารงธรรม ใหติดตอศูนยดํารงธรรมอําเภอ  
 ๔.ตลาดประชารัฐใหไปลงทะเบียนท่ีอําเภอ  
 ๕.พรบ.จัดซ้ือจัดจาง ใหดําเนินตามใหถูกระเบียบ  
 ๖.เรื่องการตรวจสอบการจางใหเปนไปตามแบบแปลนประมาณการ  
 ๗.สวนงานท่ีลงมาชวยการทํางาน ตําบลหาดสองแคว คือ สํานักงานตรวจบัญชีและ

สหกรณ 
 ๘.งบประมาณที่ อบต.หาดสองแควจะไดรับในป ๒๕๖๑ คือ งบซอมแซมสถานีสูบ

น้ํา จํานวน ๓.๙ ลานบาท และ เข่ือนเรียงหินบานเดนสําโรง จํานวน ๒๘ ลานบาท 
เปนงบปตอเนื่อง ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
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นายอภิเดช อินตะวิชัย 
ปลัด อบต. เรื่องของรานขายของท่ีเขามาใชพ้ืนท่ีสาธารณะของหมูท่ี ๔ นั้น ทาง อบต.หาดสอง

แควไดแจงเรื่องใหผูใชพ้ืนท่ีรับทราบแลว โดยใหมีการรื้นถอนสิ่งปลูกสราง และยาย
เขาไปขายดานในตรงอาคารตลาดแสดงสินคา ถายังไมปฏิบัติตามจะมีการ
ดําเนินการตามระเบียบตอไป 
 
ถาไมมีทานใดจะประสานงานขอปดการประชุมสภา 

   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔   ประจําป 25๖๐ ณ บัดนี้ 
ปดการประชุม  เวลา  ๑๒.30  น.   

 
(ลงชื่อ)        ผูจดบันทึกการประชุม 

     ( นายธีรศักดิ์  สนแยม ) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
(ลงชื่อ)         ผูตรวจบันทึกการประชุม  

     ( นางรัตนะ  เสริมมา ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

 

 

ตรวจรายงานการประชุม 

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

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

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

 

 

 

 

 

 


