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บันทึกการประชุมประจ าเดือน ของ คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา อบต. , 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 

ครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันจันทร์ที่  1  กุมภาพันธ์  2564   เวลา  09.00  น. 

ณ   ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพงษ์เทพ   ชัยอ่อน  นายก อบต. 
2. นายนเรศ ทีระแนว  รองนายก อบต. 
3. นางสมบัติ นนคลัง  ส.อบต.หมู่ 4 
4. นางสาวกาญจนา ประมาณ ส.อบต. หมู่ที ่3 
5. นายสนอง ทารัตน์  ยามประจ าส านักงาน 
6. นายทรงวุฒิ น้อยทรัพย์ ส.อบต. หมู่ที ่5 
7. นางวันเพ็ญ กลมดวง  ส.อบต. หมู่ที ่3 
8. นางสาวหทัยกานต์  มณีฉาย ผช.นักวิชาการศึกษา 
9. นางสาวจริยา ค าแก้ว  นักทรัพยากรบุคคล 
10. นางเสนอ มีท้วม  ส.อบต. หมู่ที ่6 
11. นางสาวพุทธิภรณ์  บุญเกิด ผช.จพง.ธุรการ 
12. นายอุไร  กลิ่นข า  พนักงานสูบน  า หมู่ที่ 1 
13. นางสุนทร วะหิม  แม่บ้าน 
14. นางสาวประภาพรรณ  มากพันธุ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
15. นางสาวเกษร ธีบ ารุง  ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ 
16. นายพิศาล สอดจันทร์ ช่างเครื่องฯ 
17. นายนาวี  พุทธา  ผช.จพง.ธุรการ 
18. นายศุภกิจ ช้างทอง  ผช.จพง.ป้องกันฯ 
19. นางสาวณัทปภา  จันทร์หอม นักพัฒนาชุมชน 
20. นายประยุทธ์  วะหิม  นักการภารโรง 
21. นางเพลินพิศ  ทิพย์วงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22. นายช านาญ พะตัน  ผช.ช่างไฟฟ้า 
23. นายภมร สงเย็น  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
24. นางสาวเบญจมาศ ข าฉา  ผช.จนท.ธุรการ กองคลัง 
25. นางรัตนะ เสริมมา  ประธานสภา อบต. 
26. นายวันชัย   รุ่งเรืองธรรม ส.อบต.หมู่ที่ 1 
27. นางสาวฑิวาพร  เกตุปั้น  ลูกจ้าง มรอ. 
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28. นางสาวธัญญารัตน์  เรืองโรจน์ ลูกจ้าง มรอ. 
29. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์ตัน ลูกจ้าง มรอ. 
30. นางสาวพัชรียา จันทร์ดา  ลูกจ้าง มรอ. 
31. นายวุฒินันท์ บุญมาติด ลูกจ้าง มรอ. 
32. นางสาวกนกวรรณ  ชัชวาลย์ ลูกจ้าง มรอ. 
33. นางสาวณัฐธิดา   ฮ่อบรรทัด ลูกจ้าง มรอ. 
34. นายธีรพล แก่งอินทร์ ลูกจ้าง มรอ. 
35. นางสาวนราพร พรมโสภา ลูกจ้าง มรอ. 
36. นางสาวมินตรา ค านุช  ลูกจ้าง มรอ. 
37. นางสาวรัตนาภรณ์  กิ่งจันทร์ ลูกจ้าง มรอ. 
38. นางสาวศิริวรรณ ค านุช  ลูกจ้าง มรอ. 
39. นางสาวสุภัตรา เชื อปู่คง  ลูกจ้าง มรอ. 
40. นางสาวกฤษณา  ทองศรีเมือง ลูกจ้าง มรอ. 
41. นางสาววาสนา เอกา  ผู้ช่วยดูแลเด็ก 
42. นางอรุณี นันทโชติ รอง นายก อบต. 
43. นางสาวรจนารถ เจียมบรรจง นักวิชาการศึกษา 
44. นางสาววิสสุตา อนุเคราะห์ ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
45. นางสาวกิ่งแก้ว อ่อนชูศรี ผช.จพง.สสส.และ สวล. 
46. นางสาวผุสดี อินทร์หนุน ผช.นักพัฒนาชุมชน 
47. นางสาวศุภลักษณ์  สุขช  า  ผช.จพง.พัสดุ 
48. นายกรีฑาวุฒิ รุ่งยิ ม  พนักงานขับรถ 
49. นายกฤษดา ช านิสูงเนิน ผช.จพง.ป้องกันฯ 
50. นายจิรพัฒน์ เกิดมี  ผช.นายช่างโยธา 
51. นางรักชนก พุ่มจีน  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
52. นางสาวพัชรี      ปินตาดวง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
53. นางสาวสิรภัทร   สารเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ 

เปิดประชุม เวลา  09.30 น.  
 เมื่อที่ประชุมพร้อม นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว เปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายก อบต. - 1.กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ
บูรณาการ  (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล) มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
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รายต าบลแบบบูรณาการ โดยได้จ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และ
นักศึกษา ให้มีงานท าและร่วมด าเนินกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนและเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาทักษะ ในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน และการจัดท าข้อมูล
ขนาดใหญ่ โดยปฏิบัติงานในพื นที่ต าบลหาดสองแคว ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมีผู้ผ่าน 
การคัดเลือกเข้าท างาน จ านวน 14 คน เริ่มปฏิบัติงานตั งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2564 เป็นต้นไป สิ่งที่ อบต.และชุมชนของเราจะได้รับจากโครงการนี  คือ ข้อมูล
ของชุมชนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้   

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายก อบต. -แจ้งให ้ จนท.  ได้ชี แจงเอกสารรายงานการประชุม ครั งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  4

มกราคม 2564  
เจ้าพนักงานธุรการ  - ได้แจกเอกสารบันทึกการประชุม  ครั งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  4 มกราคม 2564  

และให้ที่ประชุมได้พิจารณาไปพร้อมๆ กัน ตามเอกสารแนบระเบียบวาระ 
การประชุม  ตั งแต่หน้าที่ 1 – 7 

ที่ประชุม ร่วมกันพิจารณา  มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  4 
มกราคม 2564   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา  

ส านักปลัด 
นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการ -รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
แทนหัวหน้าส านักปลัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจ าปี 2563  ได้คะแนน 64.89   คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ D โดยแบ่งคะแนนตามตัวชี วัด 10 
ตัวชี วัด ดังนี  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.778 คะแนน 
2. การปฏิบัติหน้าที่ 85.49 คะแนน 
3. การปรับปรุงการท างาน 81.88 คะแนน 
4. คุณภาพการด าเนินงาน 81.22 คะแนน 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 76.54 คะแนน 
6. การใช้งบประมาณ 73.61 คะแนน 
7. การใช้อ านาจ 73.24 คะแนน 
8. การเปิดเผยข้อมูล 72.83 คะแนน 
9. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 71.66 คะแนน  

10. การป้องกันการทุจริต 12.50 คะแนน 
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ซ่ึงส านักงาน ป.ป.ช. ไดม้ีข้อเสนอแนะในการประเมินครั งนี   สรุปไดด้ังนี  
แบบวัดความรบัรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 
- ศึกษาและวิเคราะห์ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณภาพและมีลักษณะความเป็น
ตัวแทนที่ดีทางวิชาการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประเมินส าหรับแบบส ารวจ EIT พบว่าไม่มีการน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ในระบบ ITA หน่วยงานควรน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตาม
จ านวนขั นต่ าที่ก าหนด และมีช่องทางการติดต่อที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด  
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 
- หน่วยงานยังไม่เข้าใจรายละเอียดของแต่ละตัวชี วัด จึงท าให้เตรียมข้อมูล และ
องค์ประกอบด้านข้อมูลไม่สอดคล้องกับตัวชี วัด เช่น O2 ข้อมูลผู้บริหาร O4 แผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O9 Social Network O11 รายงานการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี  O17 E-Service O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O40 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ 6 เดือน O41 รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จึงควรมีการท าความความเข้าใจกับรายละเอียดของ
แต่ละตัวชี วัดก่อนจะด าเนินการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ  
 - หน่วยงานควรมีการท าความความเข้าใจกับรายละเอียดของแต่ละตัวชี วัดก่อนจะ
ด าเนินการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ และการก าหนด link ของ ULR ที่สอดคล้องกับ
ตัวชี วัด เช่น O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
จงึขอแจ้งทุกส่วนราชการรับทราบ 

นายก อบต. - ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจ าปี 2563 สะท้อนการท างานของหน่วยงาน 
ดังนั น  ขอมอบนโยบายในการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน ประจ าปี 2564 เพ่ือมุ่งหวังให้หน่วยงานเกิดการปฏิบัติงานที่
โปร่งใสเป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสน ามาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชน 
ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงแก้ไขการท างาน เพ่ือให้คะแนนแต่ละตัวชี วัด
เพ่ิมขึ น  โดยให้ผู้ที่เก่ียวข้องศึกษาการท าความความเข้าใจกับรายละเอียดของแต่ละ
ตัวชี วัดก่อนน าข้อมลูเผยแพร่ลงเว็บไซต์ และขอให้ทุกส่วนราชการให้ความส าคัญใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปี 2564 ด้วย 
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ผู้อ านวยการกองช่าง  - ขอให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกฯ อย่างเคร่งครัด  
รักษาราชการแทน ปลัด อบต. และให้รายงานผลด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย 
ที่ประชุม   รับทราบ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี  
1. การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2566-2570 รูปแบบการจัดท า
แยกเป็น 4 ส่วน คือ 1)แผนพัฒนาท้องถิ่น  2)แผนหมู่บ้าน/ชุมชน  3)แผนที่เกิน
ศักยภาพ  4)บัญชีครุภัณฑ์ 
2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือแจ้งการลงเวทีประชาคมใน
สถานการณ์โควิค-19 ระบาด ได้รับการยกเว้น  แต่จะขอปรึกษาผู้บริหาร เนื่องจาก 
พื นที่ของเราไม่ได้อยู่ในพื นที่เสี่ยง จะขอลงเวทีประชาคมตามก าหนดการเดิมได้
หรือไม่ 
3. การก าหนดการเปิดประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2564 ในวันที่  
9 กุมภาพันธ์ 2564 

งานบริหารงานบุคคล - ในเดือนกุมภาพันธ์นี  ได้ท าเรื่องขอเปิดกรอบต าแหน่ง นักตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ 
ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ส าหรับต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย
การเงินและบัญชี จะต้องรอให้ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่
ออกมาก่อน จึงจะสามารถปรับกรอบได้ และต้องยกฐานะของ อบต.จาก อบต.
สามัญ เป็น อบต.สามัญพิเศษ หากปรับกรอบ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 37 
ซึ่งค่อนข้างสูง 

งานป้องกันฯ - มีเรื่องแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ดังนี  
  1.ประชาสัมพันธ์ประกาศของจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5) ไฟป่า และหมอกควัน  ซ่ึงการเผาหญ้า เผาขยะ  
เผาป่า เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5  มีบทลงโทษ ดังนี  
    (1) การเผาหญ้า หรือขยะ หรือสิ่งอ่ืนใดในที่ดินของตนเองนั น ก่อให้เกิด กลิ่น 
แสง  สี เสียง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า จน
เป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก่ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงที่เรียก 
“เหตุร าคาญ” การกระท าเช่นนี เป็นความผิดอาญา มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือ
ปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั งจ าทั งปรับ (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 มาตรา 25, 26, 28, 28/1, 74) 
    (2) แต่หากมีความรุนแรงถึงขั นที่ “น่าจะ” เป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ของ บุคคลอ่ืน เช่นนี เจ้าของที่ดินผู้เผาจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 220 ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท  
    (3) หากลักษณะการเผาหญ้าหรือขยะหรือสิ่งอ่ืนใดในที่ดินของตนเองนั น 
ผู้กระท า ย่อมเล็งเห็นผลได้อยู่แล้วว่า ลักษณะการจุดไฟเผาของตนอาจก่อให้เกิด
เพลิงไหม้แก่ทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนได้อย่างแน่นอน เช่น จุดไฟในลักษณะที่ใกล้เคียง
กับบ้านหรือทรัพย์สินของคนอ่ืนอย่างมาก ในช่วงที่ลมแรง เช่นนี  ผู้กระท าผิดย่อมมี
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ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อ่ืนโดยเจตนาเล็งเห็นผล ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 217-218 แล้วแต่กรณี ซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกขั นสูงถึงประหารชีวิต 
    (4) ไฟไหม้โดยประมาท เป็นเหตุให้ทรัพย์ผู้อ่ืนเสียหาย กรณีเผาป่าหรือเผาสิ่งใด
ใกล้ บ้านเรือนคนอ่ืน หรือในชุมชนก็ต้องระวัง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
225 ผู้ใดท าให้ไฟไหม้โดยประมาท เป็นเหตุให้ทรัพย์ผู้อ่ืนเสียหาย หรือน่าจะเป็น
อันตรายแก่ชีวิตคนอ่ืน ต้องระวางโทษคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท 
หรือทั งจ าทั งปรับ 
2. การขอใช้รถน  า ขอให้ระบุวัน เวลา การขอใช้ ให้ชัดเจน 

นายก อบต. - เรื่องเบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุไฟไหม้ อยากให้ติดป้ายให้ทั่วถึง เมื่อเกิดเหตุจะได้
ด าเนินการระงับเหตุได้ทันเวลา 

งานสวัสดิการสังคม  - มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี  
1. การช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย คณะกรรมการช่วยเหลือฯ ได้ประชุมและพิจารณา
เห็นชอบให้ความช่วยเหลือแล้ว ขณะนี อยู่ระหว่างการด าเนินการด้านเอกสาร 
2. งานตรวจสอบภายใน  ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
ซ่ึงได้ด าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการฯ โดยจะนัดประชุม เพ่ือก าหนดงานที่มีความ
เสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป   
3. ก าหนดการจ่ายเบี ยยังชีพฯ ก าหนดจ่ายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
4. การจดทะเบียนกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตอนนี ได้ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการฯไปแล้ว ซึ่งจะต้องน ารายงานประชุมฯ ไปใช้ประกอบการจดทะเบียน
ด้วย ขณะนี อยู่ระหว่างการด าเนินการด้านเอกสาร 
5. การของบประมาณซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจ าปี 2564 ตอนนี มี
จ านวน 2 ราย หมู่ไหนที่ต้องการให้ส่งรายชื่อแจ้งมาได้ 
6. กิจกรรมคนดีศรีหาดสองแคว จะให้ด าเนินการท าเหมือนเดิมหรือไม่ 
7. งานสภาเด็กฯ จะนัดจัดกิจกรรมให้กับเด็กทุกวันเสาร์ 
8. เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ต้องเรียกเงินคืนของ อบต.หาดสองแคว มี จ านวน 1 คน 
อายุ 87 ปี อยู่ระหว่างการค้นหาเอกสาร 

นายก อบต. -เดือนหน้าให้แจ้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนด้วย เพราะ 
ถือว่าท างานร่วมกับ อบต.หาดสองแคว และเป็นพนักงานของ อบต.ด้วยเช่นกัน 

งานสาธารณสุข   -  มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี  
1.ประชาสัมพันธ์สมาชิกสภาฯ ส ารวจผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง อายุต่ ากว่า 60 ปี 
2.ส ารวจหญิงตั งครรภ์ในหมู่บ้าน ให้สมาชิกสภาฯ ส่งรายชื่อหญิงตั งครรภ์ในหมู่บ้าน
ให้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
3.เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564  ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการของกองทุน
สุขภาพต าบลหาดสองแคว ซึ่งมีโครงการของนักศึกษาผ่านการอนุมัติแล้ว ดังนี  
   3.1 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรพื นบ้าน ชาวลาวเวียง 
ต าบลหาดสองแคว ได้จัดซื อวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มโครงการในวัน
ศุกร์-เสาร์นี  ที่งานถนนสายวัฒนธรรมฯ 
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   3.2 โครงการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพน  าประปาหมู่บ้าน ในเขตต าบล 
หาดสองแคว อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื ออุปกรณ์ในการตรวจวัดคุณภาพน  า 

งาน จิตอาสา - สรุปยอดเงินบริจาคจิตอาสา เดือนมกราคม 2564 รวมเป็น 795  บาท 
งานประชาสัมพันธ์   - รายงานกิจกรรมที่ผ่านมา ประจ าเดือน มกราคม 2564 ดังนี  

1. งานถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงต าบลหาดสองแคว 
2. ลงพื นที่ร่วมตรวจสอบการขออนุญาตจัดงานถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียง
ต าบลหาดสองแคว  ตลาดนัดเด่นส าโรง ตามมาตรการควบคุมโควิด-19 ของ  
จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ รพ.สต หาดสองแคว ผู้น าหมู่บ้าน และประธาน อสม.ประจ า
หมู่บ้าน 
3.ตรวจด่านชุมชนต าบลหาดสองแควช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย 
4.ลงพื นที่ตรวจประเมินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
5.ลงพื นที่เยีย่มบ้านประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันผู้สูงอายุติด
บ้าน-ติดเตียง ร่วมกับ CM รพ.สต.หาดสองแคว CG นศ.ฝึกประสบการณ์ สธ. และ 
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
6.ลงพื นที่ประเมินสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือ
ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับ สสอ.ตรอน และ รพ.สต.หาดสองแคว 
7.ฉีดพ่นยาฆ่าเชื อโควิค-19 และ ฉีดพ่นยาก าจัดลูกน  ายุงลาย 
8.ท าบุญปีใหม่ส านักงาน 
9.งานกองช่างและงานป้องกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 

กองการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา -  มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี  
  1.กิจกรรมงานถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงต าบลหาดสองแคว ประจ าเดือน

กุมภาพันธ์ 2564 มีดังนี  
   - วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 การแสดงของโรงเรียนบึงพาด โรงเรียนหาดสองแคว 

โรงเรียนเด่นส าโรง และการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว 
   - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 การแสดงของพนักงาน อบต. และ อสม. 
 2.อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประสานงานจะน านักเรียนมาวาดภาพ 

แนว Street art ภาพวาดผนังให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวต าบลหาดสองแคว โดยให้เราหา
สถานที่ไว้ให้ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

กองคลัง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี  
รักษาราชการแทน ผอ.คลัง 1. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการในข้อบัญญัติฯ  เมื่อโครงการเสร็จสิ นให้จัดท าสรุปผล

การด าเนินโครงการส่งการเงินฯ เพ่ือรวบรวมข้อมูลจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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 2.การเบิกจ่ายน  ามัน แจ้งผู้ที่เอารถไปเติมน  ามัน ให้น าบิลมาส่งพัสดุทุกครั ง  หากไม่
น าส่ง จะให้รับผิดชอบจ่ายเงินเอง 

งานพัสดุฯ - ได้ด าเนินการขายแบบโครงการถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  
2 สาย แล้ว  

งานจัดเก็บรายได้ - มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี  
1.ได้รับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ขยายเวลาการจัดเก็บภาษี 
เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19  ขยายระยะเวลาให้ช าระก่อนวันที่ 1 เมษายน 
2564 และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช าระในเดือนมิถุนายน 2564  
2.การลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ลดให้  90%  

นายก อบต. - ลูกหนี เศรษฐกิจชุมชน ตามที่ตกลงว่าจะต้องน าเงินมาช าระภายในเดือน มกราคม   
2564 หากไม่สามารถมาช าระได้ ให้ด าเนินการทางกฎหมาย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
กองช่าง  
ผู้อ านวยการกองช่าง -  มีเรื่องแจ้งให้ทราบ ดังนี  

1. งานก่อสร้าง ที่ก าลังด าเนินการก่อสร้าง คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก จ านวน 2 สาย หมู่ 2 และหมู่ 7 
2. ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 จังหวัดพิษณุโลก  
ขอพื นที่ท างานขุดลอกคลองล าช า  โดยจะน างบประมาณและเครื่องมือเข้ามา
ช่วยเหลือเกษตรกรต าบลหาดสองแคว หากโครงการอนุมัติแล้ว จะลงพื นที่มา
ด าเนินการ 
3. งานสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้า ได้ด าเนินการตามหนังสือสั่งการในการปิด-เปิดน  า 
และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ 

ที่ประชุม   รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายก อบต.   - มีท่านใดจะประสานเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ - ยินดีได้ร่วมงานกับพนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ แจ้งข่าวพื นที่จังหวัด

อุตรดิตถ์ เป็นพื นที่สีเขียว ปลอดภัยจากโรคโควิค-19 แต่ยังต้องเฝ้าระวัง  ต้องไม่
ประมาท ดูแลและป้องกันตนเองปฏิบัติมาตรการสาธารณสุข 

ส.อบต.หมู่ที่ 6  - แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณโรงเรียนบ้านบึงพาด ขอให้เร่งด าเนินการให้ด้วย 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 - สอบถามเรื่องไฟฟ้าขยายเขต หมู่ที่ 3 มีการตรวจรับไปหรือยัง เพราะมีบางจุด 

ไฟไม่ติด 
ส.อบต.หมู่ที่ 4 -ติดตามการซ่อมเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 ตามท่ีได้แจ้งไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 

2563 ยังไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใด 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 -ขอความอนุเคราะห์ติดตั งไฟเพ่ิมแสงสว่างบริเวณหน้าบ้าน เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่

อาจจะเกิดขึ นได้ 
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ส.อบต.หมู่ที่ 5 -ติดตามเรื่องที่ประชาชน หมู่ที่ 5 ได้เขียนค าร้องเรื่องขอขยายเขตไฟฟ้า เพื่อ
การเกษตร  

ผู้อ านวยการกองช่าง - ตามท่ีสมาชิกสภาฯ ได้ติดตามเรื่องการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ขออภัยในความล่าช้า 
จะเร่งรัดด าเนินการให้ตามคิว และการขอติดตั งไฟของหมู่ที่ 1 จะให้ทีมโมบายฯ ได้
ตรวจสอบพื นที่อีกครั ง  ส าหรับการเรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้าของหมู่ที่ 5 ถ้าเป็น
ของกลุ่มเกษตรกร ให้ทางกลุ่มท าหนังสือแจ้งไปยังไฟฟ้าโดยตรงได้เลย จะ
ด าเนินการเร็วกว่า 

 -ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในวันนี   
ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 

     สิรภัทร   สารเจริญ        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                       (นางสาวสิรภัทร  สารเจริญ)  
                   เจ้าพนักงานธุรการ 
 

      ณัทปภา  จันทร์หอม      ผู้ตรวจทานการบันทึกการประชุม 
               ( นางสาวณัทปภา  จันทร์หอม  ) 
                                            นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ รักษาราชการแทน  
                                           หัวหน้าส านักปลัด 
 

                     ประภาพรรณ  มากพันธุ์     ผู้ตรวจทานการบันทึกการประชุม 
     ( นางสาวประภาพรรณ  มากพันธุ์ ) 

       ผู้อ านวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 

  พงษ์เทพ  ชัยอ่อน  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
     ( นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 
 
 

   

 

 

 


