
ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป ๒๕๖๐ 

วันท่ี 24ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

 
ผูมาประชุม   จํานวน  ๑ 2 คน  
ผูไมมาประชุม จํานวน  -    คน 
ผูลาประชุม จํานวน   2  คน  
ผูเขารวมประชุม จํานวน   8คน 

 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
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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 
นายสมภพ   ตรีพุฒ    
นางกนกพร เฉิดพงษตระกูล 
นายรังสรรค    โพธิ์โม 
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 1 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูใหญบานหมู 5 
นกัวิเคราะหฯ 

 
รัตนะ เสริมมา 
ธนินพิสิษฐ พุมไสว 
ธีรศักดิ์  สนแยม 
จรัญธีระแนว 
วันชัย  รุงเรืองธรรม 
กาญจนา  ประมาณ 
วันเพ็ญ  กลมดวง 
มาโนช  มาทองแดง 
- 
ทรงวุฒิ  นอยทรัพย 
มานพ  โพธิ์โม 
- 
เสนอ  มีทวม 
เฉลิมรัตน นิกรแสน 
 
พงษเทพ  ชยัออน 
นเรศ  ทีระแนว 
อรุณีนันทโชติ 
ภูวภณ ตรงตอกิจ 
สมภพ   ตรีพุฒ 
กนกพร เฉิดพงษตระกูล 
รังสรรค    โพธิ์โม 
เพลินพิศ  ทิพยวงศ 
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นางรัตนะ เสริมมา เรียนทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควคณะผูบริหารรวมถึง  
ประธานสภาฯ เจาหนาท่ีหัวหนาสวนราชการทุกทานและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามท่ี

นายอําเภอตรอนไดอนุมัติเปดประชุมวิสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ สมัยท่ี 3  เริ่ม
ตั้งแตวันท่ี 13 – 27ตุลาคม  ๒๕๖๐ เปนตนไป มีกําหนด  ๑๕  วัน  เพ่ือ รายงาน
การติดตามและเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป 2560 และ ประโยชนในการ
บริหารกิจการของสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  เปนไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองตามกฎหมายจึงขอประกาศมาใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสองแคว  คณะผูบริหารทองถ่ิน ผูนําทองถ่ิน  และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  
ไดเขารวมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานท่ีดังกลาวฯ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี
นายรัตนะ เสริมมา  

๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา ประสานเรื่องงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ในวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามเอกสารท่ีแจกใหกับทุกทาน 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๒
รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป  ๒๕๖๐  

 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

วัน 15 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
นางรัตนะ เสริมมา ตอไปเขาระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ขอเชิญเลขานุการ  
ประธานสภาฯ  สภาฯ รายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา  
นายธีรศักดิ์  สนแยม       เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ           สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําป  ๒๕๖๐ วัน 15  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐                      

นางรัตนะ เสริมมา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ          หรือไมเม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติท่ี

ประชุม สภาฯรับรองรายงานการประชุมดวยการยกมือ 
มติท่ีประชุมสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัย ท่ี 3  ประจําป  ๒๕๖๐  

วัน 15  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-ดวยมติยกมือ๑1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี๓
   3.1 ญัตติ  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ. 

 เรื่องเพ่ือทราบ/พิจารณา 

   25๖๐ครั้งท่ี 2 
นางรัตนะ เสริมมา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป พ.ศ.  25๖๐ ครั้งท่ี 2  
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 ครั้งท่ี 2   
ประธานสภาฯ         ตามท่ีทานเลขานุการสภาได แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของไปแลวนั้น เรียนเชิญนายก  

ไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 
นายพงษเทพ ชัยออน     
นายก อบต.                 องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดดําเนินการจัดทําสรุปผลการ 
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 2 ข้ึน  
 เพ่ือเปนการติดตามผลการดําเนินงาน รับทราบปญหา อุปสรรค และความพึงพอใน 
 ของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การติดตาม 
 และประเมินผลท่ีไดจะเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาตําบลหาดสองแคว 
 ตอไป 
 
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดกําหนดทิศทางบริหารราชการตามวิสัยทัศน 
( Vision ) ดังนี้  ตําบลนาอยูเรียนรูรวมกันสรางสรรคสังคมชุมชนเขมแข็ง 
รวมแรง   พัฒนาประชาชนสุขใจและกําหนดยุทธศาสตร 6  ยุทธศาสตรคือ  

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ดานการศึกษา 
3. ดานการเกษตร 
4. ดานการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการการทองเท่ียวและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 
5. ดานสาธารณสุข 
6. ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
สวนในรายละเอียดมอบใหเจาหนาท่ีรับผิดชอบไดรายงานใหกับสภา 
 
 
 
 



นางเพลินพิศ ทิพยวงศ 
นักวิเคราะหฯ      

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  98.67   เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความพึงพอในมากและพอใจ
รวมกันโดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ขอท่ี 1 มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในโครงการ/กิจกรรม   คิดเปนรอยละ 100 รองลงมา ขอ 2  มีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  คิดเปนรอยละ 99.7
และขอ 3 มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม คิด
เปนรอยละ 99.5   ตามลําดับ 
 
 
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
ในแตละยุทธศาสตร (คะแนนความพึงพอใจเต็ม 10 คะแนน) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา คะแนน เฉล่ีย 

x  

ระดบั 
ความพึงพอใจ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 7.79 มาก 
2. ดานการศึกษา 7.80 มาก 
3. ดานการเกษตร 7.81 มาก 
4. ดานศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ การ
ทองเท่ียวและภูมิปญญาทองถ่ิน 

7.96 มาก 

5. ดานสาธารณสุข 7.93 มาก 
6. ดานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7.78 มาก 

รวมท้ัง 6 ดาน 7.85 มาก 
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1. ความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควใน

ภาพรวม 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/ 
กิจกรรม 

36.0 64.0 0 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/ 
กิจกรรม 

53.7 46.0 0.27 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

55.9 43.6 0.5 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

44.7 54.5 0.8 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

39.2 58.3 2.5 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 36.7 60.6 2.7 
7) ผลการดําเนินโครงการมีการติดตาม / กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน       

37.0 61.1 1.9 

8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

44.4 54.5 1.1 

9) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

37.0 61.6 1.4 

10) บริหารงบประมาณตามโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสม 

39.7 58.9 1.4 

11) มีพนักงานดําเนินงานตามแผนท่ีวางไวอยางเหมาะสม 42.5 56.2 1.3 
12) ความเหมาะสมของพนักงานกับตําแหนงท่ีปฏิบัติ 36.4 61.4 2.2 
13) จัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงการพัฒนาและ
ผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก 

42.7 56.2 1.1 

คะแนนความความพึงพอใจในภาพรวม 44.3 54.4 1.3 
 

ซ่ึงจากเกณฑในการพิจารณาตามคูมือการติดตามประเมินผลฯของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ินกําหนดวา หากสัดสวนของประชาชนท่ีพอใจ และพอใจมากมี
มากกวารอยละ 50 แสดงวาองคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินงานไดบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีกําหนด ซ่ึงจากผลการประเมินขององคการบริหารสวนตําบลหาด
สองแควดังกลาวขางตนปรากฏวา ประชาชนพอใจ และพอใจมากรวมกันอยูท่ีระดับ  
รอยละ 98.7   ซ่ึงแสดงวาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควไดดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด  
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาประจําป 2560 ครั้งท่ี 1 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 31 
มีนาคม 2560 และครั้งท่ี 2 ตั้งแต 1 เมษายน 2560 – 30กันยายน 2560  
เพ่ือประเมินความถึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหาด
สองแควท้ังในภาพรวมและในแตละยุทธศาสตร  ปรากฏวา  ประชาชนกลุมตัวอยาง
ไดใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นในแตละยุทธศาสตร   ดังนี้ 
ขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานในภาพรวม(ครั้งท่ี 1) 
1. ขอใหทําโครงการเพ่ือแกไขปญหาของประชาชนตอไป 
2. ขอใหจัดงบประมาณใหท่ัวทุกหมูบาน 
3. ขอใหดูแลคนชราและเด็ก 
4. ควรเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการของแตละโครงการโปรงใส

กวานี้ควรมีการประชาสัมพันธ 
5. ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการแบบใหม ๆ บาง 
6. พอใจทุกอยาง ไมมีขอเสีย 
7. ขอใหพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตําบลใหมากยิ่งข้ึน 
ขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานในภาพรวม(ครั้งท่ี 2) 
1. ขอใหพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตําบลใหมากยิ่งข้ึน 
 
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 
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2. ยังจัดสรรงบประมาณไดเหมาะสมขอใหตรวจสอบยอดหลังงบประมาณท่ีลงไป

ในแตละหมูบาน ตางกันเยอะมาก 
ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานสาธารณสุข 
1. ขอใหดูแลคนแกและคนพิการผูอยากไร และเด็ก 
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 
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ซํ้าซอนของการดําเนินการของอบต. กับหนวยงานระดับตาง ๆ ปญหาขอกฎหมาย 
การประสานงาน กลุมเปาหมาย และความสอดคลองของระยะเวลาดําเนินงานของ
โครงการ ซ่ึงสามารถสรุปเปนปญหาอุปสรรคและขอแนะนําไดดังนี้ 

   
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 



9 
 
 ดําเนินการประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล  และเห็น

ควรใหผูใหญบานชวยประชาสัมพันธ และปดประกาศ  เพ่ือใหประชาชน  หรือผูท่ี
สนใจไดขอตรวจดูตอไป 

ท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  4
นางรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะแจงเรื่องอ่ืนๆ หรือไม  

 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  
นายธีรศักดิ์ สนแยม 
เลขานุการสภาฯ ๑.แจงเรื่องการซอมถนนลูกรังสายหลังโรงเรียนหาดสองแคว โดยใชงบประมาณของ

หมูบานหมูท่ี ๒  
 ๒.แจงเรื่องน้ําทวมบริเวณทายบึงพาดพ้ืนท่ีของหมูท่ี ๒ เนื่องจากบึงพาดมีน้ําไหลเขา

เปนจํานวนมากทําใหลนออกตรงทอระบายน้ําทวมพ้ืนท่ีการเกษตร และน้ําทวม
บริเวณถนนคอนกรีตหนาศูนยฝกพัฒนาอาชีพบริเวณชายแดน  

 ๓.แจงเรื่องการมีการท้ิงขยะบริเวณขอบบึงพาด  
 ๔.แจงเรื่องจุดเสี่ยงบนสะพานขามแมน้ํานาน ซ่ึงมีการรวมกลุมของเยาวชนในยาม

วิกาล ทําใหกีดขวางการจราจร  
นายวันชัย รุงเรืองธรรม 
ส.อบต.หมูท่ี ๑ ๑.แจงเรื่องการหารือของผูนําหมูบานและประชาชนหมูท่ี๑ ในเรื่องการจัดการขยะท่ี

หนองวัวแดง สรุปไดวาจะมีการจัดการขยะหลังจากน้ําในหนวงบัวแดงลดลง  
 ๒.เรื่องการเปดปดการสูบน้ํา โดยสวนมากคณะกรรมการจะไมคอยไดรับทราบเรื่อง

การขอเปดปดน้ํา อยากใหเจาหนาท่ีสูบน้ําไดแจงการขอเปดปดสูบน้ําแก
คณะกรรมการดวย 

 ๓.แจงเรื่องพบเห็นการท้ิงสิ่งปฏิกูลจากรถดูดสวมในพ้ืนท่ีตําบลหาดสองแคว  
นายธนินพิสิษฐ พุมไสว 
รองประธานสภาฯ ๑.เรื่องการพนหมอกควัน ระหวางเจาท่ีพนหมอกควันกับชาวบานอยากใหมีการ

สื่อสารกันใหเขาใจกอนมาการพนหมอกควัน 
 ๒.สอบถามเรื่องทุนการศึกษาท่ี อบต.หาดสองแคว เคยมอบใหกับเยาวชนท่ีเรียนตอ

ในระดับอุดมศึกษา ยังมีการดําเนินการอยูหรือไม 
 ๓.ปญหาการท้ิงขยะตามขางทางในพ้ืนท่ีหมูท่ี ๖ และ ๗ เริ่มมีปริมาณมากข้ึน  
 ๔.เรื่องคากะแสไฟฟาคลองสงน้ําหมูท่ี ๓ ทางการไฟฟาไดติดตอใหมีการชําระคา

ไฟฟาท่ียังคางอยูใหเรียบรอย 
นายสมภพ ตรีพุฒ 
ผูใหญบานหมูท่ี ๑ ๑.เรื่องน้ําในหนองวัวแดง ไดมีการพูดคุยกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี ในการแกปญหาน้ําลน

หนอง โดยการใชรถแมคโคขุดเปนคันกันน้ําเพ่ือปองกันน้ําลน โดยใชงบประมาณไป  
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 ท้ังหมด ๓,๕๐๐ บาท ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากชมรมกํานันผูใหญบานและ

เกษตรกรในพ้ืนท่ี 
 ๒.แจงเรื่องจุดเสี่ยงบริเวณเข่ือนกันตลิ่งหลังวัดหาดสองแคว มีการรวมกลุมของวัยรุน

เปนจํานวนมาก อยากใหมีการประสานเจาหนาท่ีตํารวจเขามาตรวจเปนประจํา 
 
นายรังสรรค  โพธิ์โม 
ผูใหญบานหมูท่ี ๕ ๑.แจงเรื่องขอความอนุเคราะหสรางรางระบายน้ําบริเวณบานนางฉโลม  ซ่ึงน้ําทวม

เปนประจํา โดยวางทอระบายน้ําจากบานถึงรางระบายน้ําของหมูบาน 
นายพงษเทพ ชัยออน 
นายก อบต. ๑.แนวทางแกไขปญหาน้ําทวมจะตองประสานยังอําเภอเพ่ือใหลงมาสํารวจพ้ืนท่ี

รับทราบปญหาและหาแนวทางแกไขปญหารวมกันตอไป 
 ๒.เรื่องรถดูดสวมท่ีเขามาบริการในพ้ืนท่ีจะตองมีการขออนุญาตกับทาง อบต. กอนท่ี

จะเขามาบริการได สวนเรื่องการท้ิงสิ่งปฏิกูลนั้นไมสามารถนํามาท้ิงไดท้ังในพ้ืนท่ี
สาธารณะ หรือท่ีของประชาชนเองก็ตาม เพราะผิด พรบ.สาธารณสุขสามารถ
ดําเนินการตามกฏหมายได 

 ๓.แจงเรื่อง พรบ.การจัดเก็บขยะโดยมีคาบริการหลังคาเรือนละ ๓๐๐ บาท ถาพ้ืนท่ี 
อบต.หาดสองแควมีการจัดเก็บขยะก็จะตองมีการเก็บคาดําเนินการจากประชาชน 
ซ่ึงไมทราบวาประชาชนจะเขาใจและรับไดกับคาบริการหรือไม และอีกปญหาหนึ่ง
คือบอท้ิงขยะไมมีบอท้ิงขยะไหนรับท้ิงขยะของพ้ืนท่ีอ่ืนแลว  

 ๔.เรื่องทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ี อบต.หาดสองแควไดทํามา
ตลอดนั้น ตอนนี้ตองรอระเบียบการคลังฉบับใหมวาจะมีแนวทางออกมาอยางไร ถา
สามารถทําไดก็จะมีการดําเนินการตอไป 

 ๕.เรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทง อบต.จะงดการจัดกิจกรรมลอยกระทงท่ีเคย
ไดปฎิบัติมา   

ประธานสภาฯ ขอปดสมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  3   ประจําป 25๖๐ ณ บัดนี้ 
ปดการประชุม  เวลา  ๑๒.30 น.   

(ลงชื่อ)      ธีรศักดิ์  สนแยม ผูจดบันทึกการประชุม 
  ( นายธีรศักดิ์  สนแยม ) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
 
(ลงชื่อ)      รัตนะ   เสริมมา ผูตรวจรายงานการประชุม 

  ( นางรัตนะ เสริมมา ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

 
 
 
 

ตรวจรายงานการประชุม 

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

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

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

 


