
 
 

บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
สมัยสามัญ   สมัย 4   ประจําป   ๒๕๕8 

วันที ่  10   พฤศจิกายน   ๒๕๕8   เวลา   ๐๙.๐๐  น. 
ณ หองประชมุองคการบรหิารสวนตาํบลหาดสองแคว   อําเภอตรอน   จังหวัดอุตรดติถ 

 

ผูมาประชุม   จํานวน  ๑2 คน  
ผูไมมาประชุม จํานวน  -    คน 
ผูลาประชุม จํานวน   2  คน  
ผูเขารวมประชุม จํานวน 12 คน 

 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
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ผูเขาประชุม 
นายศุภรัตน  พุมไสว 
นายธีรศักด์ิ  สนแยม 
นายจรัญ    ธีระแนว 
นายวันชัย  รุงเรืองธรรม 
นางสาวกาญจนา  ประมาณ 
นางวันเพ็ญ  กลมดวง 
นายมาโนช  มาทองแดง 
นางสมบัติ  นนคลัง 
นายทรงวุฒิ  นอยทรัพย 
นายมานพ  โพธ์ิโม 
นางสมพิศ  เรือนทะยา 
นางเสนอ   มีทวม 
 
ผูเขารวมประชุม 
นายพงษเทพ  ชัยออน 
นางอรุณี  นันทโชติ 
นายนเรศ  ทีระแนว 
นางจันทรเพ็ญ บัวเผื่อน 
น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ 
นางปริชญา  นันคํา 
นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ 
นางสาวมันทนา สินสถาน 
นายชยุต ทองพุทธมงคล 
ส.อ.บุญแล  บางจับ 
นายทรงวุฒิ  บุตรแกว 

 
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 ๕ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๖ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๖ 
 
 
นายก อบต.หาดสองแคว 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ผูใหญบานหมู 4 
หัวหนาสวนโยธา 
หัวหนาสํานักปลัด 
จนท.วิเคราะหฯ 
จพง.การเงินและบัญชี 
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบึงพาด 
ผูอํานวยการโรงเรียนเดนสําโรง 
อาจารยชํานาญการ 

 
ศุภรัตน  พุมไสว 
ธีรศักด์ิ  สนแยม 
จรัญ  ธีระแนว 
วันชัย  รุงเรืองธรรม 
กาญจนา  ประมาณ 
วันเพ็ญ  กลมดวง 
มาโนช  มาทองแดง 
สมบัติ   นนคลัง 
ทรงวุฒิ  นอยทรัพย 
มานพ  โพธ์ิโม 
สมพิศ  เรือนทะยา 
เสนอ  มีทวม 
 
 
พงษเทพ  ชัยออน 
อรุณี   นันทโชติ 
นเรศ  ทีระแนว 
จันทรเพ็ญ บัวเผื่อน  
ประภาพรรณ มากพันธุ 
ปริชญา   นันคํา 
เพลินพิศ  ทิพยวงศ 
มันทนา สินสถาน 
ชยุต ทองพุทธมงคล 
บุญแล  บางจับ 
ทรงวุฒิ  บุตรแกว 

 
นายธีรศักด์ิ  สนแยม      - ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   เชิญเขาหอง 



๒ 

 

 

เลขานุการสภา             ประชุม   ตามพระราชบัญญตัสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  แกไข 
เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลหมดเทาที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม  ซึ่งบัดน้ีสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควเขาประชุม จํานวน 12 ทาน ซึ่งมีสมาชิกลาประชุม
จํานวน 2 ทาน คือ นางเฉลิมรัตน นิกรแสน สมาชิก อบต.หมู 7 ลาประชุมเน่ืองจากคุณ
แมปวยหนักเขาโรงพยาบาลอุตรดิตถ  จึงมีความจําเปนตองเฝาดูแลแม  และนางรัตนะ  
เสริมมา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ลาประชุมเน่ืองจากสามีปวย
ตองเขาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จึงมีความจําเปนตองเฝาดูแล   
-จึงขอเชิญนายศุภรัตน  พุมไสว  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
ทําหนาที่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาํป ๒๕๕8  

   

นายศุภรัตน พุมไสว เรียนทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  คณะผูบริหาร รวมถึง 
รองประธานสภาฯ เจาหนาที่   หัวหนาสวนราชการทุกทาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน  วันน้ีเปนการตาม 

ที่สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว มีมติกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจําป  
พ.ศ. ๒๕๕8 สมัยที่ 4  เริ่มต้ังแตวันที่ ๑-15  พฤศจิกายน  ๒๕๕8 มีกําหนด  ๑๕  วัน  
ในครั้งการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  สมัยแรก  ประจําป ๒๕๕7  
เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 น้ัน  เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการของสภา
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เปนไปดวย  ความเรียบรอยถูกตองตามกฎหมาย   

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๒  การประชุม ขอ ๒๐,๒๒ จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕8 ในวันที่ 10  พฤศจิกายน  
๒๕๕8 ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ น. 
เปนตนไป จึงขอประกาศมาใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  คณะ
ผูบริหารทองถิ่น ผูนําทองถิ่น  และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  ไดเขารวมประชุมตามวัน  
เวลา  และสถานที่ดังกลาวฯ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที ่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ      
    

นายศุภรัตน พุมไสว ขอสวัสดีมายังคณะผูบริหารทองถิ่น  ทานสมาชิก อบต.หาดสองแคว  และผูเขารวม 
รองประธานสภาฯ ประชุมทุกทาน  เน่ืองจากทานรัตนะ เสริมมา ประธานสภาฯ ทานลาประชุมติดภารกิจไม

สามารถเขารวมประชุมสภาฯ ในวันน้ีได และทานไดมอบหมายใหผมไดทําหนาที่ประธานใน
ที่ประชุม จึงแจงใหที่ประชุมทราบ 

 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 



๓ 

 

 

รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจาํป  ๒๕๕8  ครั้งที่ 2 
วัน 20  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

นายศุภรัตน พุมไสว ตอไปเขาระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการ  
รองประธานสภาฯ สภาฯ รายงานการประชุมครั้งที่ผานมา  
นายธีรศักด์ิ  สนแยม       เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ           สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาํป ๒๕๕8 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8  ครั้ง 2 
            ซึ่งไดสงใหทานสมาชิกลวงหนาแลวนั้น  ไดพิจารณาไปพรอมกัน                             
นายศุภรัตน พุมไสว มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   
รองประธานสภาฯ         หรือไม   เมื่อไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติที่ประชุม 

สภาฯ  รับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ 
มติที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สามัญ สมัยที่ 3 ประจาํป ๒๕๕ 8  ครั้ง 2 วันที่ 

20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8  
-ดวยมติยกมือ ๑1  เสียง  
 

ระเบียบวาระที ่ ๓

จนท.วิเคราะหฯ  พ.ศ. 2548  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ขอ 28  และ 29  
กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
ใหมีอํานาจหนาทีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือให

 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 
   3.1 ญัตติ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป พ.ศ.2558 
นายศุภรัตน พุมไสว การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ.  2558      
รองประธานสภาฯ         เรียนเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดช้ีแจงระเบียบฯ 
นายธีรศักด์ิ  สนแยม      สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อาศัยอํานาจตามความแหง 
เลขานุการสภาฯ          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

 พ.ศ.2548  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ขอ 29 (3)  
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยป
ละหน่ึงครั้งภายในเดือน ธันวาคม  ของทุกป และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน    

นายศุภรัตน พุมไสว การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ.  2558   ตามที่ทาน       
รองประธานสภาฯ         เลขานุการสภาได แจงขอกฎหมายที่เกี่ยวของไปแลวน้ัน เรียนเชิญนายก ไดช้ีแจง  
                               รายละเอียดเพิ่มเติม 
นายพงษเทพ ชัยออน    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ซึ่งดําเนินการตามระเบียบ 
นายก อบต.                กระทรวงมหาดไทยวาดวย  การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

 2548  ซึง่ อบต. ของเราก็จะใชผลการติดตามฯ ดังกลาวมาแกไขขอบกพรองตาง ๆ 
รวมทั้งใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารราชการตอไป  รายละเอียดตางๆ ขอมอบ
ใหเจาหนาที่ไดนําเสนอ 

นางเพลินพิศ ทิพยวงศ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  



๔ 

 

 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อยางนอยปละ
หน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ถือวา
เปนกระบวนการสําคัญตอการพัฒนาทองถิ่น  เพราะระบบการติดตามและประเมินผล 
เปนเครื่องบงช้ีวา  แผนพัฒนาทองถิ่นสามารถนําไปใชใหเกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความตองของประชาชนไดอยางแทจริง  รวมทั้งผลจากการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายหรือไมอยางไร  เพ่ือนําขอมูลที่ไดดังกลาว ไปใชในการปรับปรุงแกไข 
พัฒนากระบวนการดําเนินงานตางๆ  การติดตามและประเมินผลพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลหาดสองแคว   มีวัตถุประสงคในประการแรกคือ การติดตามงานหรือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือลดปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงาน ประการที่สอง การติดตามเปน
เครื่องมือการควบคุมงานเพ่ือประโยชนกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา แตละ
ปใหเปนไปดวยดีในทันทีที่เกิดปญหา อุปสรรค ประการที่สาม เปนการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานในระหวางที่กําลังดําเนินการหรือภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้น  
เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาจะมีผลสําเร็จตามที่ไดวางแผนเอาไว   ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ในครั้งน้ีคณะกรรมการการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามสามป(พ.ศ.255 8-2560) องคการบริหารสวนตําบลหาดสอง
แคว ไดกําหนดทิศทางบริหารราชการตาม  วิสัยทัศน ( Vision ) ดังน้ี  ตําบลนาอยู   เรียนรู
รวมกัน  สรางสรรคสังคม  ชุมชนเขมแข็ง รวมแรงพัฒนา ประชาชนสุขใจ  และกําหนด
ยุทธศาสตร 6  ยุทธศาสตรคือ  
1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม  ไฟฟา  นํ้าประปา  แหลงนํ้า 

เพ่ือการเกษตร การอุปโภค-บรโิภค  เพียงพอตอความตองการ 
2. การพัฒนาตําบลนาอยู  สูเศรษฐกิจพอเพียง  
3. การพัฒนาสังคมแหงความสงบสุข  รมเย็น  มีความมั่งคงในการดําเนินชีวิต อยาง

มั่นใจ 
4. การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  รวมดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
5. การพัฒนาดานการทองเที่ยว และอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น 
6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  ใหมีดุลยภาพที่ยั่งยืน   

 ซึ่งในการติดตามประเมินผลครั้งน้ี   ใชแบบสอบถามตามคูมือการติดตามและประเมินผล
การจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น  โดยกลุมตัวอยาง 365  ตัวอยาง สุมตัวอยางจากกลุมเปาหมาย
คือประชาชน ในตําบลหาดสองแควและนําผลมาวิเคราะหขอมูล เปาหมาย คาความถี่รอย
ละ คาเฉลี่ย ที่ไปทําการตรวจติดตามแผนประเมินผล การบรรลุแผน ขั้นตอนติดตามแนว
ทางการจัดการแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สรุปผลไดดังน้ี   ใน
ภาพรวม ประชาชน มีความพึงพอใจตอการจัดทําแผนพัฒนาและนําแผนไปสูการปฏิบัติ  
ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญอยูในระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 59.1 พอใจมากคดิเปน
รอยละ 37.9 ไมพอใจคิดเปนรอยละ 3.0  รายละเอียดดังน้ี  ความพึงพอใจตอการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควในภาพรวม 
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ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/ กิจกรรม 71.1 28.1 0.8 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/ กิจกรรม 66.4 31.7 1.9 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 51.1 42.5 6.4 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 57.2 40.0 2.8 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 49.7 44.2 6.1 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 55.0 39.2 5.8 

7) ผลการดําเนินโครงการมีการติดตาม / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
ของประชาชนในทองถิ่น 

57.5 39.4 3.1 

8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 59.7 37.5 2.8 

9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 66.4 31.1 2.5 

10) บริหารงบประมาณตามโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสม 

54.7 40.0 5.3 

11) ความสะดวกและการบริการในการติดตอราชการ 66.7 31.4 1.9 

12) ความรวดเร็วในการปฏิบัติการ 55.6 41.4 3.1 

13) มีพนักงานดําเนินงานตามแผนที่วางไวอยางเหมาะสม 50.8 47.2 1.9 

14) ความเหมาะสมของพนักงานกับตําแหนงที่ปฏิบัติ 55.3 43.6 1.1 

15) จัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงการพัฒนาและผลประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก 

68.1 30.6 1.4 

คะแนนความความพึงพอใจในภาพรวม 59.1 37.9 3.0 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เปนไป
ตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ ตามหลักเกณฑของกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่นที่ตองการ
ใหหนวยงานไดทราบถึงผลการดําเนินงานผลสัมฤทธ์ิ ตลอดจนปญหาและอุปสรรค ตามที่
เกิดขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือนําผลการติดตามการประเมิน และขอเสนอแนะแนวทางตาง ๆ ใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตอไป  

นายศุภรัตน พุมไสว ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดช้ีแจง และมอบใหเจาหนาที่ได   
รองประธานสภาฯ รายงานการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลหาดสองแคว   

ประจาํป พ.ศ.2557    ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล แลว ตอไปจะไดดําเนินการ
ประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  และเห็นควรใหผูใหญบาน
ชวยประชาสัมพันธ และปดประกาศ  เพ่ือใหประชาชน  หรือผูที่สนใจไดขอตรวจดูตอไป 
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ที่ประชุม  รับทราบ 
 3.2 ญัตติ  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2559 
นายศุภรัตน พุมไสว การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  ประจําป พ.ศ. 2559      
รองประธานสภาฯ         เรียนเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดช้ีแจงขอกฎหมาย 
นายธีรศักด์ิ  สนแยม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร  
เลขานุการสภาฯ ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕ การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ ๒๕ (๒) 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไว
อยางนอยสามสิบวัน 

นายศุภรัตน พุมไสว เรียนเชิญนายกฯ ไดช้ีแจงรายละเอียด  
รองประธานสภาฯ   
นายพงษเทพ  ชัยออน ตามที่ผูบริหารไดนําเสนอญัตติ  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 255 8   
นายก.อบต. ใหฝายสภาฯไดรับทราบเพ่ือจะไดรับรูแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตางๆ ใน  

พ.ศ.ปงบประมาณ 255 8  และเพ่ือบูรณาการการทํางานรวมกัน  รวมกันคิด รวมกันทํา 
รวมกันตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ใหประชาชนไดรับผลประโยชนสูงสุด  ซึ่งรายละเอียดได
จัดทํารูปเลมสงใหทานสมาชิกผูทรงเกียรติไป  ลวงหนาแลวน้ัน  จึงขอใหเจาหนาที่ไดสรุป
ตอไป  

นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ 1.  ลักษณะของแผนงานการดําเนินงาน 
จนท.วิเคราะหฯ  -  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล  และแผนสามปเปนแผนการดําเนินงาน 
   -  เปนแผนที่จัดทําหลังจากที่มีการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
   -  เปนแผนที่แสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน 
            และแสดงถึงการดําเนินงานจริง 

2.  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทํา   แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2548 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น    
     จัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนสามปและแผนการดําเนินงาน  สําหรับแผนการ
ดําเนินงานน้ันมี  
     จุดมุงหมายและวัตถุประสงคคือ 

1) เพ่ือแสดงถงึรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินงานจริง 
2) แผนการดําเนินงานระบุแผนงาน /โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดําเนินงานใน

ปงบประมาณ  น้ัน 
3) เพ่ือใหแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณน้ัน  ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
4) มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับสวนที่เกี่ยวของ  และจําแนก

รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน / โครงการ  ในแผนการดําเนินงาน  จะทําให
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นไตรมาส , สิน้ปงบประมาณมคีวามสะดวก 

3.    ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
    ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บ
รวบรวมขอมูลโครงการ /กิจกรรม  ที่จะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

    ขั้นตอนที่ 2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่น  กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

4. ประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน   
     1.  ทําใหทราบถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่
ชัดเจนและแสดงถึงแผนการดําเนินงานจริงในปงบประมาณน้ัน 

2. ทําใหแนวทางการดําเนินการงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
ชัดเจน 
     3. มีการจําแนกรายละเอียด  ของแผนงาน / โครงการ  ทําใหการติดตาม
และประเมนิผล  สวนแผนงาน /โครงการ ตามรายละเอียดในรูปเลม  ทั้ง 6  
ยุทธศาสตร  ไดเปดดูไปพรอมกันและหากมีขอซักถามก็เรียนเชิญได สวนแผนงาน 
/โครงการ ตามรายละเอียดในรูปเลม  ทั้ง 6  ยุทธศาสตร  ไดเปดดูไปพรอมกัน   
อบต.หาดสองแควมีทิศทางการบริหารราชการดังน้ี 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
วิสัยทัศน ( Vision ) 
ตําบลนาอยู  เรียนรูรวมกัน  สรางสรรสังคม 
ชุมชนเขมแข็ง  รวมแรงพัฒนา  ประชาชนสุขใจ 

         พันธกิจ 
1. พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
2. นํ้าประปาไหล  ไฟฟาสวาง  ทางสะดวก 
3. พัฒนาอาชีพใหม  ใสใจอาชีพเดิม เพ่ิมสมรรถนะ และขีดความสามารถ 

ในการผลิตใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
4. สงเสริมการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม  และภูมิปญญา

ทองถิ่น 
5. เสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ  ควบคุมและปองกันโรค  โดยการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน 
6. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  และดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมาย

กําหนด 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ดานการศึกษา 
3. ดานการเกษตร 
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4. ดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการ การทองเที่ยว และภูมิปญญา
ทองถิ่น 

5. ดานสาธารณสุข 
6. ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

       สวนรายละเอียด บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2558          
ตามที่ไดสงใหทานสมาชิกไปลวงหนาน้ัน หากมีขอซักถามก็เรียนเชิญไดคะ 

นายศุภรัตน พุมไสว ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดช้ีแจง และมอบใหเจาหนาที่ได  
รองประธานสภาฯ นําเสนอแผนการดําเนินงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 255 9  ตอสภาองคการบริหาร 

สวนตําบล แลวผูบริหารทองถิ่นจะประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ตอไป เห็นควร
ดําเนินการประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  และเห็นควรให
ผูใหญบานชวยประชาสัมพันธ และปดประกาศ  เพ่ือใหประชาชน  หรือผูที่สนใจไดขอ
ตรวจดูตอไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
3.3  เรื่อง  รายงานงบแสดงสถานะทางเงิน-การคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

นายศุภรัตน พุมไสว เรียนเชิญคณะผูบริหารไดช้ีแจงรายละเอียด  
รองประธานสภาฯ    
นายพงษเทพ  ชัยออน เปนการรายงานงบรายรับ-จายของงบประมาณ ประจาํป 2558  ต้ังแตวันที่ 1  ตุลาคม   
นายก อบต.  2557  วันที่  30  กันยายน  2558  ขอใหสวนการคลังไดรายงานใหทราบ 
นางสาวมันทนา สินสถาน ขอสรุปงบรายรับ-จาย ตามงบประมาณ ประจาํป 2558  ต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม 2557 
นักวิชาการเงินและบัญชี ถึง  วันที่  30  กันยายน  2558  ซึ่งเอกสารไดมอบใหกับทานสมาชิกไวลวงหนาแลวน้ัน 
    รายรับ  
    ภาษีอากร       117,685.18  
    คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต        3 ,232.00 
    รายไดจากทรัพยสิน      245 ,796.69 
    รายไดเบ็ดเตล็ด        144,960.00 
    รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย               138 ,255.00 
    ภาษีจัดสรร            12,989,912.54 
    เงินอุดหนุน     5,023,947.00 
      รวมเปนเงิน           18,663,788.41 
    รายจาย  
    งบกลาง          559,400.00 
    เงินเดือน(ฝายการเมือง)               1,966,320.00 
    เงินเดือน(ฝายประจํา)               2,234,329.87 
    คาจางประจํา                    185,730.00 
    คาจางช่ัวคราว        1,517,780.00 
    คาตอบแทน           461,940.00 
    คาใชสอย                 5,139,692.22 
    คาวัสดุ                  1,133,849.58 
    คาสาธารณปูโภค          331,430.75 
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    เงินอุดหนุน       1,065,913.10 
    คาครุภัณฑ          337,634.65 
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง       2,303,900.00 
    รายจายอื่น            15 ,500.00  

        รวมเปนเงิน           17,253,420.17 
ที่ประชุม  รับทราบ  

3.3  เรื่อง  รางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําป 
พ.ศ.2557  

นายศุภรัตน พุมไสว เงินรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําป          
รองประธานสภาฯ พ.ศ.2557    
   -เชิญผูบริหารไดช้ีแจงรายละเอียด 
นายพงษเทพ ชัยออน     ตามหนังสือจากคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงาน 
นายก อบต.           ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/ว 1268 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558  ไดแจงให  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดรับการคัดเลือกเปน อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2557  และสปน.ไดโอนเงินรางวัลใหแก อปท.ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2547  จํานวนรวม 54 แหงตามประกาศ ก.ก.ถ.
ผานระบบ GFMIS เขาบัญชีเงินฝากคลังของ อปท.แลวเมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2558 
เน่ืองจากเงินรางวัลเปนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.จึงไมตองนํามาต้ังในงบประมาณ
รายจายประจําป และให อปท.นําเงินรางวัลที่ไดรับไปใชจายตามอํานาจหนาที่เพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดบัญชีการจัดสรร
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเปนรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่
ดี  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2557  ดานการอนุรักษศิลปะและประเพณี  จํานวนเงิน 
4,000,000.-บาท (สี่ลานบาทถวน)  ซึ่งผูบริหารไดนําเงินงบประมาณเพ่ือใชจายตาม
อํานาจหนาที่ อาศัยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 66 มาตรา ๖๗ มาตรา 68  ประกอบ
กับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16    

 การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง 
ดําเนินการทั้งตามอํานาจหนาที่และตามที่ไดรับถายโอนจากสวนราชการตางๆ  โดยมี
หลักการทํางานที่จะตองยึดถือไววา “การจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนน้ัน จะตองดี
ขึ้นหรือไมตํ่ากวาเดิม มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน  มีการบริหารจัดการที่มีความ โปรงใสมี
ประสทิธิภาพและมคีวามรบัผดิชอบตอผูใชบริการที่มากขึ้น ” องคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว  จึง สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ ใหสามารถ
จัดบริการสาธารณะ ใหบริการกับประชาชนไดอยางดีที่สุด จึงขอเสนอใหทานสมาชิกสภาฯ
ไดพิจารณาและอนุมัติตอไป  ดังน้ี 
1. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  ประเภทรถสวนกลาง  รายการ รถโดยสารขนาด  
12 ที่น่ัง(รถตู) เครื่องยนตชนิด ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 2,400 ซีซีจํานวน 1 
คัน จํานวนเงิน 1,294,000.- (หน่ึงลานสองแสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน) จัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ.2558  องคการบริหารสวนตําบล    หาดสองแคว   มีภารกิจการ
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ดําเนินงานที่เพ่ิมมากขึ้น แตเรายังไมมีรถยนตสวนกลางที่ใชงานในการติดตอราชการ  และ
ใหบริการประชาชน การเดินทางเปนหมูคณะดวยรถที่มีที่น่ัง 12 ที่น่ัง มีเพียงรถสวนกลาง 
2   คันเทาน้ัน ซึ่งหน่ึงคันมีอายุการใชงานมากกวา 10 ปแลว และไมเพียงพอกบัการ
ดําเนินงานในสวนก ารติดตอราชการ   การพาประชาชนไปศึกษาดูงานเพ่ิมพูนองคความรู
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   ซึ่งมีเพ่ือใหบริการ สําหรับประชาชนทุกกลุมวัย  กลุมองคกร
ประชาชนตางๆ   คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจางในสวนการติดตอราชการ  
หรือการเขารับการอบรมสัมมนาในพ้ืนที่หางไกล เชน กรุงเทพฯ หรือตางจังหวัด ก็จะตอง
ใชบริการเชา หรือเหมารถยนตจากภายนอกในการเดินทางซึ่งไมสะดวก  และมีคาใชจายสูง 
และยังสามารถใชใหบริการแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ชวยเหลือผูเจ็บปวย นําสง
โรงพยาบาล  ในเขต อบต.หาดสองแคว  ทั้งการใหบริการแกกลุมเด็กและเยาวชน  ในการ
สงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตางๆพ้ืนที่  และใหบริการแกเด็กเล็กในการเดินทางมา
เรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหาดสองแคว  ซึ่งตําบลหาดสองแควไมมีรถ ขนสง
สาธารณะ   จึงเปนภาระของผูปกครองตองมาสงเอง โดยรถจักรยานยนตมีความ
ยากลาํบาก และไมปลอดภัย ในการเดินทางมาเรียนระยะทางหมูบานที่ไกลที่สุดประมาณ 
15  กโิลเมตร  ซึ่งผูปกครองเองก็มีภาระตองทํางานหาเลี้ยงครอบครัวจึงไมมีเวลา ไปรับ-
สงลูกหลาน   จึงรองขอให อบต.ชวยเหลือ ทั้ง 7 หมูบาน  จํานวน  50 กวาราย และเพ่ือ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่ อาจเกิดอันตรายจากภัยตางๆ  อุบัติเหตุจนเด็ก
นักเรียนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ จากการเดินทางที่ไมมีความปลอดภัยได   
2. โครงการกอสรางหองน้ําสาธารณะ 500,000.-บาท (หาแสนบาทถวน) 
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เปนศูนยรวมการจัดกิจกรรมสาธารณะ และใหบริการ
แกประชาชนตามอํานาจหนาที่ ซึ่งมีประชาชนเขามาใชบริการจํานวนมาก รวมทั้งเปนศูนย
เรียนรูของเครือขายทองถิ่นรวมสรางชุมชนนาอยู จึงมีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตางๆ เขามาศึกษาดูงานจํานวนมาก แต อบต.ไมมีหองนํ้าสาธารณะ
เพ่ือใหบริการดังกลาว  ตามบันทึกขอความสํานักปลัด  ที่ 588/58   ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2558   มีความจําเปนตองกอสรางหองนํ้าสาธาณะ  ซึ่งสถานที่กอสรางในองคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแคว  (ตามแบบแปลนประมาณราคา อบต.   หาดสองแคว)  เพ่ือให
บริการแกประชาชนผูมาใชบริการในองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  โดยมี การ
บริหารจัดการหองนํ้าสาธารณะที่มีมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตดานสุขอนามัยของ
ประชาชน รวมทั้ง อปท.สามารถดําเนินงานดานหองนํ้าสาธารณะ  ไดอยางถูกตองเปน 
ไปตามกฎหมาย 
3. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมตําบลหาดสองแคว500,000.-บาท (หาแสนบาทถวน)  
ตําบลหาดสองแคว ในอดีตไดอพยพ มาจากเมอืงลาวเวียงจนั  ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ ๓ หลังจากปราบกบฏเจาอนุวงศได 
แลวในป พ.ศ.๒๓๗๑   แตมีศิลปะและวัฒนธรรม ที่ดีที่ควรอนุรักษรักษาไว จํานวนมาก 
เชน การหาบจังหัน  ภาษาพูด(ภาษาลาวเวียง)  ประเพณทีาํบุญกลางบาน  ฯลฯ จงึควร
สรางเสริมจิตสํานึกและกระตุนใหคนในชุมชนเกิดความตระหนัก มีความต่ืนตัวและเขามามี
สวนรวมในการฟนฟู เผยแพรและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น และคุณคาความหลากหลาย
ของศิลปะและวัฒนธรรม  รวมถึงวิถีชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนลาวเวียงตําบลหาด



๑๑ 

 

 

สองแคว ใหทรงคุณคาศิลปะวัฒนธรรม ย่ังยืนตอไป      รายละเอียดตามบันทึกขอความ
สวนการศึกษา ที่ 62/2558  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 
4. กอสรางสระวายน้ําขนาดเล็ก(ศพด.)1,500,000.-บาท(หน่ึงลานหาแสนบาทถวน)   
ดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว ไดกอสรางใหมและไดยุบศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง
3 แหง มารวมกันซึ่งมีจํานวนเด็กนักเรียนจํานวน 60 คน เพ่ือเปนการเสริมสรางสุขภาพ
รางกายของเด็กนักเรียนใหสมวัย  แข็งแรงโดยการออกกําลังกายดวยการวายนํ้าในสระวาย
นํ้าที่เปนมาตรฐานภายใตการสอนของครูผูสอนที่มีความชํานาญ เปนการชวยแบงเบาภาระ
ผูปกครองที่มีความตองการนําบุตรหลานไปเรียนวายนํ้าตามสถานที่ตางๆ ที่ตองเสีย
คาใชจายสูง อีกทั้งเปนการเสริมสรางทักษะใหเด็กนักเรียนวายนํ้าเปนสามารถชวยเหลือ
ตัวเองและผูอ่ืนได ซึ่งทั้งหมดน้ีเปนสิ่งที่องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควพยายาม
สรางความมั่นใจใหกับผูปกครองเด็กนักเรียนมีความเช่ือมั่นในมาตรฐานการเรียนการสอน
ขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควที่ไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไปในปจจุบัน   
ประกอบกับสภาพบริบทโดยทั่วไปพ้ืนที่ของตําบลหาดสองแคว มีแมนํ้าลําคลองจํานวน
มากเด็กมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางนํ้าจึงควรใหเด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ทักษะดานการวายนํ้าเพ่ือชวยเหลือตัวเองไดอีดทางหน่ึง  ซึ่งการกอสรางตามแบบแปลน
ประมาณราคาสวนโยธา อบต.หาดสองแคว  รายละเอียดตามบันทึกขอความสวน
การศึกษา ที่ 62/2558  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 
5. โครงการปรับปรุงซอมแซมเสียงตามสายในตําบลหาดสองแคว 206,000.-บาท  
(สองลานหกพันบาทถวน) เน่ืองจากระบบเสียงตามสายในหมูบานของตําบลเรา ได 
ติดต้ังและใชงานเปนเวลานานมากแลวเกิดกวา 10 ป เกิดการเสียหาย บางจุดเสียงไมดัง 
หรือไมชัดเจน  ไดมีการซอมแซมแลวปรากฏวาใชไดไมนานก็ประสบกับปญหาเดิม  ซึ่ง
เห็นสมควรที่จะดําเนินการปรับปรุงใหมทั้งระบบ   เห็นวาเปนโครงการที่มีความจําเปน  ตอ
ประชาชนในพ้ืนที่ และเพ่ือใหราษฎรในพ้ืนที่ไดรับขาวสารอยางทั่วถึง  รายละเอียดตาม
แบบแปลนประมาณราคาสวนโยธา  ตามบันทึกขอความสวนโยธา ที่ 212/2558  ลว 
27 ตุลาคม 2558 

นายศุภรัตน พุมไสว มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือมีความคิดเห็นอยางไรบางขอเชิญครับ  
รองประธานสภาฯ ถาไมทานใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติใหความเห็นชอบการใชเงินรางวัลธรรมาภิบาล

ประจาํป 2557 เพ่ือดําเนินการโครงการ 5 โครงการ ดังน้ี  
1. จัดซื้อรถตูจํานวน 1 คัน    จํานวนเงิน  1,294,000.-บาท 
2. โครงการกอสรางหองนํ้าสาธารณะ   จํานวนเงิน     500,000.-บาท 
3. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมตําบลหาดสองแคว จํานวนเงิน      500,000.-บาท 
4. กอสรางสระวายนํ้าขนาดเล็ก(ศพด.)           จํานวนเงิน   1,500,000.-บาท 
5. โครงการปรบัปรงุซอมแซมเสยีงตามสายในตําบลหาดสองแคว  

จํานวนเงิน    206,000.-บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  4,000,000.-บาท  

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท  
 

3.4  ญัตติ การโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 
1. โครงการขยายเขตไฟฟา (ไปพ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตร) บานแหลมคูณ หมูที่ 5 



๑๒ 

 

 

นายศุภรัตน พุมไสว การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559   
รองประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาช้ีแจงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ  
นายธีรศักด์ิ สนแยม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.  2541  หมวด  4  ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปน
รายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น และขอ 29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ช้ีแจงงบประมาณรายจายเงินในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง  ใหเปนอํานาจอนุมัติของ  สภา
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   

นายศุภรัตน พุมไสว การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559  ซึ่งญัตติที่ฝายบริหารได  
รองประธานสภาฯ เสนอมา และไดสงใหทานสมาชิกไดศึกษารายละเอียดลวงหนาแลวน้ัน มีรายละเอียด ตาม

บันทึกของสวนโยธา  ไดรับแบบคํารองขอความชวยเหลือจากประชาชนหมูที่ 5 บาน
แหลมคูณ โดยนายรังสรรค  โพธ์ิโม  รองขอความอนุเคราะหใหความชวยเหลือ เรื่อง การ
ขยายเขตไฟฟาเพ่ือจะไดสูบนํ้าเขาไปในพ้ืนที่ทําการ เกษตรกร จํานวน 1 11 ราย  พ้ืนที่ทํา
การเกษตรมากกวา 200 ไร 1 

หัวหนาสวนโยธา  งบประมาณเปนรายการใหม   โครงการขยายเขตไฟฟา  (ไปพ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตร) บาน
แหลมคูณ หมูที่ 5 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ  ปรากฏในแผนงานเคหะและ

 ประสบปญหาภัยแลง ไมสามารถประกอบอาชีพทางการ
เกษตรได เน่ืองจากขาดแคลนนํ้าเพ่ือทําการเกษตร ซึ่งเกษตรกรจะไดมีนํ้าทําการเกษตร
ปลูกพ้ืนที่ใชนํ้านอยชนิดอ่ืนๆ ทดแทนการทํานาเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัวในชวงฤดูแลง
ไมไดต้ังงบประมาณรายจายไว แตมีความจําเปนตองชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความรอน
จากภัยพิบัติแลงซึ่งมีผลตอการเกษตรกรรมจึงมีความจําเปนตองโอนเงินไปใหความ
ชวยเหลือเพ่ือขยายเขตไฟฟาเพ่ือจะไดสูบนํ้าโดยใชไฟฟาแทนการใชเครื่องไฟจากการเติม
นํ้ามันจะลดคาใชจายลงไดมาก รายละเอียดตามที่แนบในเอกสารประกอบการประชุมน้ัน 

 เรียนเชิญนายกไดช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม  
นายพงษเทพ ชัยออน จากแบบคํารองที่ไดยืนขอความชวยเหลือจากประชาชนหมูที่ 5 บานแหลมคูณที่ไดรับ  
นายก อบต. ความผลกระทบจากภัยพิบัติแลงอยูขณะน้ีและรัฐบาลไดรณรงคใหงดทํานาปรังในฤดูแลว

น้ี ประชาชนมีปญหาการประกอบอาชีพดานการเกษตรไมมีนํ้าทําการเกษตร   โดยเปนภัย
แลงที่เกิดจากขาดฝนหรือฝนแลงในชวงฤดูฝนและเกิดฝนทิ้ง พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยแลงเพราะประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ภัยแลงจึงสงผลเสียหาย
ตอกิจกรรมทางการเกษตร เชน พ้ืนดินขาดความชุมช้ืน พืชขาดนํ้า พืชชะงักการ
เจริญเติบโต ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพตํ่า รวมถึงปริมาณลดลง สวนใหญภัยแลงที่มีผลตอ
การเกษตร จึงมีความจําเปนตองขยายเขตไฟฟาไปชวยเหลือเกษตรกรที่จะใชพลังงานจาก
ไฟฟาแทนพลังงานจากนํ้ามัน ซึ่งจะทําใหราคาตนทุนการผลิตตํ่าลง ทําใหประชาชนลด
ตนทุนในการผลิตลง  สวนรายละเอียดขอใหเจาหนาที่ไดใหขอมูลแหลงที่มาของ
งบประมาณดังกลาว   

 
น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ เพ่ือแกไขปญหาเรงดวนใหกับประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน สวนโยธาจึงขอต้ัง 



๑๓ 

 

 

ชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามป 
(2559-2561) ยุทธศาสตรที่ 6 แนวทางที่ 1 หนาที่ 69 ลําดับที่ 4   ตามรายละเอียด 
แจงคาใชจายในการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาแรงตํ่า ของการไฟฟาสวนภูมิภาค    
สาขาพิชัย  ดังแนบมาพรอมหนังสือน้ี  จํานวนเงิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถวน)  
รายละเอียดดังแนบมาพรอมน้ี    โดยโอนลดมาจาก  เงินเดือน (ฝายประจํา522000)
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล สวนโยธา เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมทั้ง
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) แผนพัฒนาสามป (2559-2561) ยุทธศาสตรที่ 6 
แนวทางที่ 1 หนาที่ 69 ลําดับที่ 4  

นายศุภรัตน พุมไสว ขอบคุณนายก และหัวหนาสวนโยธาที่ไดช้ีแจงเพ่ิมเติม   ในการโอนงบประมาณไปชวย 
รองประธานสภาฯ เหลอืประชาชนทีไ่ดรบัความเดือดรอน เพ่ือไปขยายเขตไฟฟาเขาพ้ืนทีก่ารเกษตร  

- มีสมาชิกทานใดสอบถามหรือใหขอมูลเพ่ิมเติมขอเรียนเชิญ 
นายทรงวุฒิ นอยทรัพย   ประชาชนหมูที่ 5 ที่ไดรวมตัวกันเพ่ือย่ืนคํารองขอความชวยเหลือเปนเพียงตัวแทนของผู 
สมาชิก อบต.หมู 5 ไดรับความเดือนรอนเทาไร ซึ่งพ้ืนที่ทําการเกษตรในจุดน้ันมีผูไดรับผลกระทบเยอะมาก  

คนทั้งตําบลหาดสองแคว มีพ้ืนที่ทําเกษตรอยูตรงน้ันเกือบทั้งตําบล  เห็นใจประชาชนที่มี
ความเดือดรอนเรื่องนํ้าทําการเกษตร ปจจุบันน้ีใชวิถีใชเครื่องสูบนํ้าขนาดเล็กและเติม
นํ้ามัน ซึ่งตองเสียคาใชจายสูงนํ้ามันแพง และสูบไดนํ้านอยเครื่องยนตเสียบอยตองเสียเงิน
ซอมเครื่องสูบนํ้า ทําใหรายจายดานตนทุนการทําเกษตรสูงมาก ทําแลวขาดทุน แตไมทํา
เกษตรก็ไมรูจะทําอาชีพอะไรทดแทน ถามีไฟฟาเขามา ใชพลังงานไฟฟาจะลดคาใชจาย
ไดมากประชาชนสามารถลดตนทุนการผลิตได  มีเงินใชจายเลี้ยงดูครอบครัวไดมากขึ้น 

นายมานพ โพธ์ิโม ขอเสริมทานทรงวุฒิ  นอยทรัพย  ประชาชนมีความเดือดรอนมากจริงๆ ถาอบต.เราได  
สมาชิก อบต.หมู 5 ขยายเขตไฟฟาไปชวยพ่ีนองจุดน้ัน คนที่มีพ้ืนที่อยูใกลก็สามารถตอไฟฟาไปใชได เพราะถา  

จะแกไขปญหาตองขยายเขตไปไกลมากตองใชงบประมาณมาก ซึ่ง อบต.เราไมมีเงิน
เพียงพอก็แกปญหาเฉพาะหนาไปกอน ถามีงบประมาณก็คอยขยายเขตไฟฟาใหเกษตรกร
ตอไปใหสุดพ้ืนที่ทําเกษตรได 

นางวันเพ็ญ กลมดวง เห็นดวยในการชวยเหลือเกษตรกร  ดวยการโอนงบประมาณไปชวยเปนกรณีเรงดวนกอน  
สมาชิก อบต.หมู 3 เพราะเปนปญหาปากทองของประชาชน เปนอาชีพหลกัของพวกเราประชาชนจะไดทาํ

เกษตรแบบใชนํ้านอยได  พืชอายุสั้น มีหลายอยาง ขาวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ผักกาด 
หอมแดง หรืออ่ืนๆ   

นายมาโนช มาทองแดง   เห็นดวยในการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน  อาชีพเกษตรกร ที่ตองพ่ึงพา 
สมาชิก อบต.หมู 4  ฝนฟาตามฤดูกาล  ก็จะมีปญหากรณีถาฝนไมตกตามฤดูกาลแบบน้ี ฤดูแลงยาวนานมาก  
 ทําการเกษตรไมได วางงาน ไมมีรายได จะเกิดปญหาตางๆ ตามมาอีกเยอะ   
นายศุภรัตน พุมไสว มีทานใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ก็ขอเรียนเชิญได  
รองประธานสภา ถาไมมีทานใดสงสัยหรือซักถามเพ่ิมเติม จะทําการขอมติที่ประชุมสภาใหความเห็นชอบใน

การอนุมัติการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โครงการขยายเขตไฟฟา (ไปพ้ืนที่เพ่ือทําการเกษตร)  บานแหลมคูณ หมู5 ต.หาดสองแคว 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ตามแบบประมาณราคาของการไฟฟา  จํานวนเงิน 200,000.- บาท 
(สองแสนบาทถวน)    
- ขอมติสภาฯ ดวยการยกมือ 



๑๔ 

 

 

มติที่ประชุม มติที่ประชุมสภา อบต.หาดสองแคว มีมติเห็นชอบในมีการโอนงบประมาณรายจาย
ประจาํป ๒๕๕๘  
- มีมติอนุมัติดวยการยกมือ จํานวน  11 เสียง   

ระเบียบวาระที ่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ  
นายศุภรัตน พุมไสว       ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ   มีทานใดจะประสานงานเรื่องตางๆ เพ่ือประโยชนสุขของ 
รองประธานสภาฯ ประชาชนก็ขอเรียนเชิญ  
นายวันชัย รุงเรืองธรรม - ประสานงานการติดต้ังระบบไฟฟาแสงสวางรายทาง จดุลอดใตสะพานบานหาดสองแคว  
สมาชิก อบต. หมู 1 บาน นายสมศักด์ิ  มาประสพ   
นางวันเพ็ญ  กลมดวง     ขอติดตามโครงการทําถนนสายบานนางสิริ  คําออง  หมูที่ 3 ซึ่งไดย่ืนคํารองผานศูนยดํารง 
สมาชิก อบต. ม.3 ธรรมตําบลหาดสองแคว  และไดรับอนุมัติงบประมาณผานสภาองคการบริหารสวนตําบล

หาดสองแคว ไปแลวน้ัน  อยากทราบวาดําเนินการถึงขั้นตอนไหนแลวเพราะประชาชน
ถามและติดตามโครงการฯตลอด จะไดบอกกบัพ่ีนองประชาชนไดถกูตอง 

นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ  เรื่องการติดต้ังระบบไฟฟาแสงสวางของหมูที่ 1 น้ันจะตองใชงบประมาณมาก และตอง 
หัวหนาสวนโยธา ประสานการประมาณราคาจากไฟฟาซึ่งยังไมไดต้ังงบประมาณไวในขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป พ.ศ.2559   และโครงการกอสรางถนนจุดบานนางสิริ   คําออง  หมูที่ 
3 น้ัน วิธีงบประมาณไดดําเนินการเรียบรอยแลว อยูระหวางการกําหนดราคากลางใหเปน
ปจจุบันและดําเนินการจัดซื้อจัดจางตอไป 

นายชยุต ทองพุทธมงคล  - ขอประสานฝากเรื่องการขอให อบต.ไดชวยสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาดาน 
ผอ.รร.บานบึงพาด การศึกษาเพ่ือเปนการเพ่ิมประสบการดานการเรียนรูการพัฒนานักเรียนใหสมวัย เพราะ 

งบประมาณที่ไดรับจาก กระทรวงศึกษาธิการนอยมาก  
-แจงเรื่องการประสานขอใชพ้ืนที่โรงเรียนบานแหลมคูณเกา เปนสถานที่กอสรางระบบ
ประปาประจาํหมู 5 แหลมคูณ การขออนุญาตใชพ้ืนดังกลาวไดรับการอนุมัติจาก สพฐ.
เขต 1 เรียบรอยแลว  

นายศุภรัตน พุมไสว มีทานใดจะแจงเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  
รองประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอปดการประชุมสภา  
  สมัยสามัญ   สมัยที่  4   ประจาํป 2558 ณ บัดน้ี 
ปดการประชุม  เวลา  ๑๒.30 น.   
 

(ลงช่ือ)     ธีรศักด์ิ  สนแยม       ผูจดบันทึกการประชุม 
       ( นายธีรศักด์ิ  สนแยม ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
 
(ลงช่ือ)      ศุภรัตน  พุมไสว      ผูตรวจรายงานการประชุม 

       ( นายศุภรัตน  พุมไสว ) 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 


