
ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๐ 

วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

 
ผูมาประชุม   จํานวน  ๑๔ คน  
ผูไมมาประชุม จํานวน  -    คน 
ผูลาประชุม จํานวน   -  คน  
ผูเขารวมประชุม จํานวน ๑๑ คน 
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ผูเขาประชุม 
นางรัตนะ เสริมมา 
นายธนณิพิสิษฐ พุมไสว 
นายธีรศักดิ์  สนแยม 
นายจรัญธีระแนว 
นายวันชัย  รุงเรืองธรรม 
นางสาวกาญจนา  ประมาณ 
นางวันเพ็ญ  กลมดวง 
นายมาโนช  มาทองแดง 
นางสมบัติ  นนคลัง 
นายทรงวุฒิ  นอยทรัพย 
นายมานพ  โพธิ์โม 
นางสมพิศ  เรือนทะยา 
นางเสนอ   มีทวม 
นางเฉลิมรัตน  นิการแสน 
ผูเขารวมประชุม 
นายพงษเทพ  ชัยออน 
นายนเรศ  ทีระแนว 
นางอรุณีนันทโชติ 
นายภูวภณ ตรงตอกิจ 
นางสาววิภาพร ชันยาสูบ 
น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ 
นางกนกพร เฉิดพงษตระกูล 
นายรังสรรค    โพธิ์โม 
นายศักดิ์สิทธิ    ดิษฐวิถี 
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 
 
นายก อบต.หาดสองแคว 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายก อบต. 
ผูใหญบานหมู ๒ 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูใหญบานหมู 5 
ผูชวยผูใหญบานหมู 7 
นกัวิเคราะหฯ 

 
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 
นเรศ  ทีระแนว 
อรุณีนันทโชติ 
ภูวดล ตรงตอกิจ 
วิภาพร ชันยาสูบ 
ประภาพรรณ มากพันธุ 
กนกพร เฉิดพงษตระกูล 
รังสรรค    โพธิ์โม 
ศักดิ์สิทธิ    ดิษฐวิถี 
เพลินพิศ  ทิพยวงศ 
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นางรัตนะ เสริมมา เรียนทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควคณะผูบริหารรวมถึง  
ประธานสภาฯ เจาหนาท่ีหัวหนาสวนราชการทุกทานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  วันนี้เปนการ

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว มีมติกําหนดสมัยประชุมสมัย
วิสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัยท่ี ๒  เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๐ – ๒๔  เมษายน ๒๕๖๐ 
เปนตนไป มีกําหนด  ๑๕  วัน  เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการของสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามกฎหมายจึง
ขอประกาศมาใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  คณะผูบริหาร
ทองถ่ิน ผูนําทองถ่ิน  และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  ไดเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  
และสถานท่ีดังกลาวฯ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี
นางรัตนะ เสริมมา  

๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ      

ประธานสภา ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕๖๐  

 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

วัน ๘ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นางรัตนะ เสริมมา ตอไปเขาระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการ  
ประธานสภาฯ  สภาฯ รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา  
 
นายธีรศักดิ์  สนแยม       เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ           สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕๖๐ วัน ๘ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
นางรัตนะ เสริมมา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ          หรือไมเม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติท่ี

ประชุม สภาฯรับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ 
มติท่ีประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕๖๐  

วัน ๘ กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-ดวยมติยกมือ๑๓  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี๓
   3.1 ญัตติ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ.25๖๐ 

 เรื่องเพ่ือทราบ/พิจารณา 

นางรัตนะ เสริมมา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป พ.ศ.  25๖๐     
ประธานสภาฯ             เรียนเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดชี้แจงระเบียบฯ 
นายธีรศักดิ์  สนแยม      สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อาศัยอํานาจตามความแหง 
เลขานุการสภาฯ 
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 ร ะเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 25๕๙ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความใน( 3) ของขอ ๒๙ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และใหใชขอความตอไปนี่แทน (๓) รายงานผลและเสนอ
ความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในท่ี
เปดเผยในเวลาสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป  

นางรัตนะ เสริมมา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป พ.ศ.  25๖๐   ตามท่ีทาน       
ประธานสภาฯ         เลขานุการสภาได แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของไปแลวนั้น เรียนเชิญนายก ไดชี้แจง  
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
นายพงษเทพ ชัยออน     
นายก อบต.                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 

 ทองถ่ินพ.ศ. 2548 ขอ 29 และ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13   รายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบใน
ท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลแสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป” 
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควจึงไดดําเนินการจัดทํา
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้ึน 
เพ่ือเปนการติดตามผลการดําเนินงาน รับทราบปญหา อุปสรรค และความพึงพอใน
ของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การติดตาม
และประเมินผลท่ีไดจะเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตําบลหาดสองแคว 
ตอไป 

 
นางเพลินพิศ ทิพยวงศ 
นักวิเคราะหฯ     องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดกําหนดทิศทางบริหารราชการตามวิสัยทัศน 
( Vision ) ดังนี้  ตําบลนาอยูเรียนรูรวมกันสรางสรรคสังคมชุมชนเขมแข็ง 
รวมแรง   พัฒนาประชาชนสุขใจและกําหนดยุทธศาสตร 6  ยุทธศาสตรคือ  

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม  ไฟฟา  น้ําประปา  แหลงน้ํา 
เพ่ือการเกษตร การอุปโภค-บริโภค  เพียงพอตอความตองการ 

2. การพัฒนาตําบลนาอยู  สูเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. การพัฒนาสังคมแหงความสงบสุข  รมเย็น  มีความม่ังคงในการดําเนินชีวิต 

อยางม่ันใจ 
4. การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู  รวมดวยการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
5. การพัฒนาดานการทองเท่ียว และอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 
6. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  ใหมีดุลยภาพท่ียั่งยืน 
ซ่ึงในการติดตามประเมินผลครั้งนี้   ใชแบบสอบถามตามคูมือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  โดยกลุมตัวอยาง 365  ตัวอยาง สุม
ตัวอยางจากกลุมเปาหมายคือประชาชน ในตําบลหาดสองแควและนําผลมา
วิเคราะหขอมูล เปาหมาย คาความถ่ีรอยละ คาเฉลี่ย ท่ีไปทําการตรวจติดตามแผน
ประเมินผล การบรรลุแผน ข้ันตอนติดตามแนวทางการจัดการแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สรุปผลไดดังนี้ในภาพรวม ประชาชน มี
ความพึงพอใจตอการจัดทําแผนพัฒนาและนําแผนไปสูการปฏิบัติ  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาพรวม มีความพึงพอในอยูในระดับ พอใจมากและพอใจรวมกันคิดเปน
รอยละ  97.58   เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอในมากและพอใจ
รวมกันโดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ขอท่ี 1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในโครงการ/กิจกรรม   คิดเปนรอยละ 98.6 รองลงมา ขอ 3 มีการเปดโอกาส
ใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คิดเปนรอยละ 98.4 และ ขอ 
2  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  คิดเปนรอย
ละ 98.3   ตามลําดับ 
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
ในแตละยุทธศาสตร (คะแนนความพึงพอใจเต็ม 10 คะแนน) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา คะแนน เฉล่ีย 

x  

ระดบั 
ความพึงพอใจ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 8.77 มาก 
2. ดานการศึกษา 8.74 มาก 
3. ดานการเกษตร 8.81 มาก 
4. ดานศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ การ
ทองเท่ียวและภูมิปญญาทองถ่ิน 

8.87 มาก 

5. ดานสาธารณสุข 9.16 มากท่ีสุด 
6. ดานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8.72 มาก 

รวมท้ัง 6 ดาน 8.84 มาก 
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1. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควใน

ภาพรวม 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/ 
กิจกรรม 

50.7 47.9 1.4 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/ 
กิจกรรม 

46.8 51.5 1.6 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

47.7 50.7 1.6 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

47.1 51.0 1.9 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

46.6 51.5 1.9 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 43.6 54.5 1.9 
7) ผลการดําเนินโครงการมีการติดตาม / กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน       

45.5 52.3 2.2 

8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

48.8 48.8 2.5 

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

43.6 52.9 3.6 

10) บริหารงบประมาณตามโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสม 

44.9 51.5 3.6 

11) มีพนักงานดําเนินงานตามแผนท่ีวางไวอยางเหมาะสม 39.5 56.7 3.8 
12) ความเหมาะสมของพนักงานกับตําแหนงท่ีปฏิบัติ 40.0 57.8 2.2 
13) จัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงการพัฒนาและ
ผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก 

48.8 47.9 3.3 

คะแนนความความพึงพอใจในภาพรวม 45.66 51.92 2.42 
 

ซ่ึงจากเกณฑในการพิจารณาตามคูมือการติดตามประเมินผลฯของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดวา หากสัดสวนของประชาชนท่ีพอใจ และพอใจมากมี
มากกวารอยละ 50 แสดงวาองคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินงานไดบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีกําหนด ซ่ึงจากผลการประเมินขององคการบริหารสวนตําบลหาด
สองแควดังกลาวขางตนปรากฏวา ประชาชนพอใจ และพอใจมากรวมกันอยูท่ีระดับ  
รอยละ 97.58   ซ่ึงแสดงวาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด  
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาประจําป 2560 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 31  มีนาคม 
2560  เพ่ือประเมินความถึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหาดสองแควท้ังในภาพรวมและในแตละยุทธศาสตร  ปรากฏวา  ประชาชน
กลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นในแตละยุทธศาสตร   ดังนี้ 
ขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานในภาพรวม 
1. ขอใหทําโครงการเพ่ือแกไขปญหาของประชาชนตอไป 
2. ขอใหจัดงบประมาณใหท่ัวทุกหมูบาน 
3. ขอใหดูแลคนชราและเด็ก 
4. ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการของแตละโครงการโปรงใส

กวานี้ควรมีการประชาสัมพันธ 
5. ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการแบบใหม ๆ บาง 
6. พอใจทุกอยาง ไมมีขอเสีย 
ขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. จัดสรรงบประมาณไมเหมาะสมขอใหตรวจสอบยอนหลังของโครงการวาทานทํา

หรือไมตามแผน 3 ป 
2. การเสนอโครงการแตละโครงการควรใหประชาชนมีสวนรวมในแตละโครงการ

ควรประชาสัมพันธใหประชาชนรูลวงหนากอนจะมีโครงการขอใหพนักงานท่ีมี
หนาท่ีเขาหาประชาชนเวลามีงบประมาณเม่ือไดรับงบประมาณขอใหมีการ
พัฒนาอยางเรงดวน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการศึกษา 
1. จัดสรรงบประมาณใหสมดุลภายในตําบล หมู 1-7 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการเกษตร 
1. จัดสรรงบประมาณโยคํานึงถึงความตองการแตละหมูโดยทําตามแผนความ

ตองการของประชาชน 
2. ตองพบประชาชน ใหคําแนะนํา ใหมากกวานี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ การทองเท่ียว และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
1. ขอใหการฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมเดิม ๆ และควรใหมีการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุน 
2. ยังจัดสรรงบประมาณไดเหมาะสมขอใหตรวจสอบยอดหลังงบประมาณท่ีลงไป

ในแตละหมูบาน ตางกันเยอะมาก 
ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานสาธารณสุข 
1. ขอใหดูแลคนแกและคนพิการผูอยากไร และเด็ก 
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ยุทธศาสตรท่ี 6   ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
1. ควรมีถังขยะใหหมูบานจะไดถูกสุขลักษณะ 
2. อบต. ควรทําโครงการมีกิจกรรมการมีสวนรวมกันบอย ๆ โดยเฉพาะกลุม

ผูสูงอายุ 
3. การจัดสรรงบประมาณควรคํานึงถึงการพัฒนาและประโยชนท่ีไดรับ 
สําหรับความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เห็นวาในการดําเนินงาน/โครงการตาง ๆ ควรสงเสริมใหประชาชน และองคกรทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการดําเนินการ ใหหมูบานสามารถกําหนดทิศทางการ
ดําเนินการประกอบกับการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม โดยการจัดสรร
งบประมาณ จะตองมีหลักเกณฑการพิจารณาตามความตองการของหมูบาน 
เรียงลําดับความสําคัญของปญหาในแตละดานใหมีความสมดุล ครอบคลุมทุกดาน 
สําหรับดานศาสนาวัฒนธรรมตองใหการสนับสนุนสงเสริมอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้
การใหความสําคัญของการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ  ทีมีคุณภาพพรอมท้ัง
เสริมสรางภาพแวดลอมแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีเหมาะสมและเพียงพอสําหรับ
ประชาชนทุกระดับ เปดโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพ่ือกาวไปสูสังคมแหงการเรียนรู 
สําหรับในดานของการประชาสัมพันธควรเพ่ิมประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธให
ท่ัวถึงโดยการใชชองทางในการสื่อสารท่ีหลากหลาย  เพ่ือใหประชาชนสามารถ
เขาถึงไดทุกกลุม องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว เปนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีอยูในความสนใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ดังจะเห็นไดจากการท่ี
หนวยงานราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนไดมาเยี่ยมเยือนและแสวงหา
ความรู  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเห็นวาควรมีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหดียิ่งข้ึน ประกอบกับยึดม่ันในกร
บริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล และหลักวิชาการท่ีดี พยายามสรางนวัตกรรม
การบริหารจัดการใหม ๆ เนนการมีสวนรวม การจัดทําแผนชุมชน อาศัยหลัก
วิชาการ จะเปนประโยชนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตอไป 
สรุปปญหา อุปสรรคในภาพรวมของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล ประจําป 2560 
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ประจําป 
2560 เปนการดําเนินการตามโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-
2562) ซ่ึงการจัดทําแผนพัฒนาเปนไปตามแนวนโยบายท่ีกําหนดข้ึนภายใตกรอบ
ยุทธศาสตรของจังหวัดอุตรดิตถ นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและนโยบายผูบริหาร 
จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสองแคว พบวามีปญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องความ
ซํ้าซองของการดําเนินการของอบต. กับหนวยงานระดับตาง ๆ ปญหาขอกฎหมาย 
การประสานงาน กลุมเปาหมาย และความสอดคลองของระยะเวลาดําเนินงานของ
โครงการ ซ่ึงสามารถสรุปเปนปญหาอุปสรรคและขอแนะนําไดดังนี้ 
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1. งบประมาณยังมีไมเพียงพอตอการบริหารงานในรอบป 
ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรในหนวยงานขังขาดการสนับสนุนเพ่ิมพูนความรูและประสบการในการ
ทํางาน 

3. โครงการ/แผนงาน ท่ีจัดทํามีปริมาณมากเกินกวางบประมาณท่ีตั้งไวและไดรับ  
4. การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางลาชา ทําใหระยะเวลาในกรดําเนินการเขา

สูชวงฤดูฝน 
5. การของบประมาณเพ่ิมเติมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของยังไมเพียงพอกับภารกิจท่ี

ไดรับการถายโอนมา 

1. ประสานสวนราชการตาง ๆ เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน 
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 

2. สรางความกระตือรือรนใหแกบุคลากรในการสงเขารับการศึกษาเพ่ิมเติมการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานใหมากข้ึน 

3. วางแผนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและจัดทําลําดับความสําคัญโครงการ
ในแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนและ
งบประมาณของทองถ่ิน 

4. ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม
อยางตอเนื่องตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนมา 

จากคะแนนการประเมินความพึงพอใจท่ีได เปนการประเมินในภาพรวม ซ่ึงอาจจะ
ไมตรองกับความตองการของประชาชน ถากลุมท่ีประเมินความพึงพอใจนั้นไมใช
กลุมเปาหมายท่ีแทจริง ควรมีการปรับปรุงวิธีการประเมินผล โดยใหกําหนดตัวชี้วัดท่ี
ชัดเจน และควบคุมตอเนื่องท่ีจะทําการประเมินผลกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะตอบ
แบบประเมินผล ซ่ึงตองเปนผูท่ีไดรับประโยชนในการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบล เพ่ือใหไดผลตามความเปนจริงตองมีการประเมนผลเปนรายโครงการ 
เพ่ือจะไดทราบผลวา แตละโครงการท่ีไดทําไปมีประโยชนและมีประสิทธิภาพมาก
นอยเพียงใด โครงการใดควรดําเนินการตอไปโครงการใดตองมีการปรับปรุงแกไข 
และโครงการใดควรจะยุติโครงการ เพราะทําไปแลวไมกอใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชน 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

(สวนรายละเอียดเพ่ิมเติมอยูในเอกสารแนบหมายเลข ๑) 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดชี้แจง และมอบใหเจาหนาท่ี

ไดรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดสอง
แคว  ประจําป พ.ศ.25๖๐    ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล แลว ตอไปจะได
ดําเนินการประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล  และเห็น
ควรใหผูใหญบานชวยประชาสัมพันธ และปดประกาศ  เพ่ือใหประชาชน  หรือผูท่ี
สนใจไดขอตรวจดูตอไป 
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ที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๓.๒ การโอนงบประมาณรายจายประจําปปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
   เรื่องการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพ จํานวนเงิน ๘๒,๐๐๐บาท  
นางรัตนะ เสริมมา  
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ อานระเบียบท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมสภาไดรับทราบ  
นายธีรศักดิ์ สนแยม 
เลขานุการสภาฯ อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2541  หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 

27การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ

อนุมัติของ สภาทองถ่ิน 

นางรัตนะ เสริมมา เรียนเชิญนายกไดใหรายละเอียดเพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ   
นายพงษเทพ  ชัยออน  
นายก อบต. เนื่องจากครุภัณฑคอมพิวเตอรในสวนของกองชางท่ีใชอยูเกิดการชํารุด และ เสื่อม

คุณภาพตามการใชงานมาเปนเวลานาน ประกอบกับไดรับถายโอนภารกิจงานเขียน

แบบและประมาณการงานกอสรางเพ่ิมมากข้ึน จึงทําใหคอมพิวเตอรท่ีมีใชใน

ปจจุบันซึ่งมีหนวยประมวลผล ( CPU) นอย เพียง 1 แกนหลัก จึงทําใหการใช

โปรแกรมในการคํานวณและเขียนแบบมีความลาชา จึงทําใหการดําเนินงานของกอง

ชางไมทันตอระยะเวลาในการดําเนินงานและสงผลเสียตอองคกรได ดังนั้นจึงมีความ

จําเปนในการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีหนวยประมวลผล ( CPU) ไมนอยกวา 4 

แกนหลัก เพ่ือรองรับโปรแกรมเขียนแบบ และคํานวณ ใหใชงานไดดีและรวดเร็วทัน

ตอระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการตางๆขององคกร และ การใหบริการ

ประชาชน ไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

น.ส.ประภาพรรณ มากพันธุ 
ผอ.กองชาง  กองชาง มีความประสงค 

ขอโอนงบประมาณรายจาย  
ครภุณัฑคอมพิวเตอร  
1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 

29,000.- บาท จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑหรือราคาตามทองตลาด เพ่ือ
เปนการบริการประชาชน ไดสะดวก และรวดเร็วในการเขียนแบบแปลนการกอสราง 
เนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณรายจายไว จึงขอโอนเพ่ิม จํานวน 29,00๐.-บาท  ซ่ึง
ขอโอนลดจาก  เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวน 
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ตําบลพรอมท้ังปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงาน
เคหะและชมุชน(00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
ลําดับท่ี 3  จํานวน 29,000.-บาทซ่ึงเหลือจายสามารถโอนลดได 
2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพชนิดเลเซอร LED สี จํานวน1  เครื่อง  ราคา

เครื่องละ 12,000.- บาท  จัดซ้ือตามราคามาตรฐานครุภัณฑหรือราคาตาม
ทองตลาด เพ่ือเปนการบริการประชาชน ไดสะดวก และรวดเร็ว เนื่องจากไมไดตั้ง
งบประมาณรายจายไว จึงขอโอนเพ่ิม จํานวน 12,00๐.-บาท  ซ่ึงขอโอนลดจาก  
เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมท้ัง
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ลําดับท่ี 3  จํานวน 
12,000.-บาท  ซ่ึงเหลือจายสามารถโอนลดได 

  กองคลัง 

   ครภุณัฑคอมพิวเตอร 
1. ครภุณัฑคอมพิวเตอร เครือ่งคอมพิวเตอรจัดซ้ือครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอร 

จอขนาดไมนอยกวา  18.5 นิ้วราคา  29,000.-บาท  จัดซ้ือตามราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพ่ือเปนการปฎิบัติงานของกอง
คลัง   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป(๐๐๑๑๐)  งาน
บริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  แผนงานพัฒนาสามป  (๒๕60-๒๕62) 
ยุทธศาสตรท่ี  ๖  แนวทางท่ี ๑หนาท่ี 44  ลําดับท่ี 6  เนื่องจากไมไดตั้ง
งบประมาณตั้งไว  จึงขอโอนตั้งเปนรายการใหม  จํานวนท้ังส้ิน  29,0๐๐.-
บาท (สองหม่ืนเกาพันบาทถวน)  โดยขอโอนลดจาก เงินเดือน เจาพนักงาน
พัสดุ เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมท้ังปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป จํานวน  ๑  อัตรา  ในตําแหนงเจาพนักพัสดุ  ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  
รวมเปนเงินขอโอนลดจํานวน  29,๐๐๐.-บาท (สองหม่ืนเกาพันบาทถวน) 
ซ่ึงเหลือสามารถโอนลดได 

2. ครุภัณฑเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนดิ LED  สีแบบ Network  จัดซ้ือ
ครุภัณฑเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED  สีแบบ Network  จัดซ้ือตามราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  เพ่ือเปนการปฎิบัติงานของ
กองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป(๐๐๑๑๐)  งาน
บริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  แผนงานพัฒนาสามป  (๒๕60-๒๕62) 
ยุทธศาสตรท่ี  ๖  แนวทางท่ี  ๑หนาท่ี 44   ลําดับท่ี 6   เนื่องจากไมไดตั้ง
งบประมาณตั้งไว  จึงขอโอนตั้งเปนรายการใหม  จํานวนท้ังส้ิน  12,0๐๐.-
บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน)  โดยขอโอนลดจาก เงินเดือน เจาพนักงาน
พัสดุ เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมท้ังปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป จํานวน  ๑  อัตรา  ในตําแหนงเจาพนักพัสดุ  ตั้งจายจากเงินรายได  
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ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (๐๐๑๑๐) งานบริหารงานคลัง (๐๐๑๑๓)  
รวมเปนเงินขอโอนลดจํานวน  12,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถวน) 
ซ่ึงเหลือสามารถโอนลดได 

  รวมงบประมาณท่ีจะทําการโอนในครั้งนี้ท้ังสิ้น ๘๒,๐๐๐ บาท  
 
นางรัตนะ เสริมมา  
ประธานสภาฯ  จากท่ีนายก อบต.และเจาหนาท่ีไดชี้แจง มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม  
 
นางรัตนะ เสริมมา ถาไมมีทานใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  
ประธานสภาฯ  หาดสองแควพิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําป  

งบประมาณ 25๖๐ ตามรายการท่ีนําเสนอมาขางตน  
จํานวนเงิน  8๒,000.-บาท 

   -  ขอมติอนุมัติการโอนงบประมาณดวยการยกมือ  
ท่ีประชุม  มีมติอนุมัติจํานวน  1๓  เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ 
นางรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะแจงเรื่องอ่ืนๆ หรือไม  
ประธานสภาฯ  
นายวันชัย รุงเรืองธรรม 
ส.อบต.หมูท่ี ๑ ๑.สอบถามเรื่องการใชจายเงินธรรมมาภิบาลสรางสระวายน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตอนนี้การดําเนินการเปนไปอยางไรบาง  
 ๒.ประสานเรื่องขอเครื่องเสียงของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยการของบประมาณ

สนับสนุนจาก อบต.หรือ การจัดผาสามัคคีเพ่ือจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงเพ่ือใชใน
กิจกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

นายธนินพิสิษฐ พุมไสว 
ส.อบต.หมูท่ี ๗ ๑.สอบถามเรื่องการจายขาดเงินสะสมการซอมแซมถนนลูกรังท่ีมีการอนุมัติไปแลว 

ตอนนี้เรื่องดําเนินการถึงไหนแลว 
 ๒.ประสานเรื่องไฟฟารายทางสายใน หมูท่ี ๗ มีปญหาติดๆดับๆ ทําใหเกิดความ

เสียหายบอยครั้งและสิ้นเปลืองงบประมาณในการซอมแซม จึงอยากใหมีการออก
สํารวจปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือจัดการแกไขตอไป 

นายทรงวุฒิ นอยทรัพย 
ส.อบต.หมูท่ี ๕ ๑.ไดรับการประสานจากผูใหญบานหมูท่ี ๕ เรื่องหอกระจายเสียงของหมูท่ี ๕ 

เนื่องจากมีการผลัดเปลี่ยนผูใหญบานใหมของหมูท่ี ๕ จึงอยากมีการยายหอกระจาย
เสียงมาไวยังบานผูใหญใหมเพ่ือใหสะดวกตอการประชาสัมพันธขาวสารใหกับ
ประชาชนหมูท่ี ๕ เนื่องจากไมมีงบประมาณในการยายและซอมแซม จึงขอความ
สนับสนุนมายัง อบต. เพ่ือชวยเหลือตอไป 
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นายพงษเทพ ชัยออน 
นายก อบต. ๑.เรื่องการจัดสรางสระวายน้ําของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดมอบหมายใหกองชางเปน

ผูสํารวจการจัดสราง เพ่ือออกแบบการกอสรางใหแลวเสร็จตามกําหนด โดยคาดวา
จะเปนการจัดซ้ือเปนสระสําเร็จรูปพรอมอุปกรณบําบัดน้ํา และ สรางโครงหลังคากัน
แดดกันฝน  

 ๒.ในสวนของการขอสนับสนุนเครื่องขยายเสียงของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จะตองให
สวนการศึกษาตั้งงบประมาณข้ึนมายังฝายบริหารเพ่ือการพิจารณาตอไป  

 ๓.เรื่องหอกระจายขาวของผูใหญบานหมูท่ี ๕ จะใหกองชางไดไปสํารวจความ
เสียหายเพ่ือซอมบํารุง และการยายสถานท่ีตอไป 

นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ 
ผอ.กองชาง ๑.เรื่องหอกระจายขาวของหมูท่ี ๕ มีการออกไปสํารวจเบื้องตนแลว สรุปวาอุปกรณ

เครื่องขยายเสียงสมารถใชได แตตัวหอกระจายขาวมีสภาพชํารุดเปนอยางมาก จึง
อยากใหมีการสรางใหมดีกวา  

 ๒.เรื่องไฟฟารายทางของหมูท่ี ๗ จะไดมีการประสานงานผูเชี่ยวชาญสํารวจปญหา
ตอไป 

 ๓.ประชาสัมพันธเรื่องการขออนุญาตปลูกสราง กอนจะมีการปลูกสรางอะไรในพ้ืนท่ี 
ขอใหมาติดตอทําเรื่องปลูกสรางยัง อบต. เพ่ือให อบต.ไดทําการสํารวจและอนุญาต
ตอไป 

นางกนกพร เฉิดพงษตระกูล 
ผอ.กองคลงั ๑.เรื่องจายขาดเงินสะสมเพ่ือซอมแซมถนนลูกรัง ตอนนี้กําลังทําการเรียกผูรับเหมา

มาทําสัญญา หลังจากนั้นสามารถลงมือซอมแซมไดทันที 
 ๒.ประสานไปยังผูใหญบานเรื่องการสงรายงานเงินสนับสนุนหมูบาน ขอใหหมูบาน

จัดทําสงใหกับ อบต. เปนการดวน เพราะเลยกําหนดการสงรายงานแลว 
 ถาไมมี  ขอปดการประชุมสภา  
นางเพลินพิศ ทิพยวงศ 
นักวิเคราะหฯ ประสานทานผูนําชุมชนชวยทบทวน โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-

2564)  ของหมูบาน เพ่ือ อบต.จะไดนํามาปรับปรุง และกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาตําบลตอไป  

ประธานสภาฯ ขอปดสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒   ประจําป 25๖๐ ณ บัดนี้ 
ปดการประชุม  เวลา  ๑๒.30 น.   

(ลงชื่อ)    ผูจดบันทึกการประชุม 
  ( นายธีรศักดิ์  สนแยม ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
 
(ลงชื่อ)    ผูตรวจรายงานการประชุม 

  ( นางรัตนะ เสริมมา ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
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