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บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒ประจาํป 25๖๑ 

วันท่ี  ๒๔เมษายน ๒๕๖๑เวลา  09.๓0น.  
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

 

ผูมาประชุม   จํานวน  1 ๒ คน  
ผูไมมาประชุม จํานวน   2  คน 
ผูเขารวมประชุม  จํานวน 8  คน 

 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
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ผูเขาประชุม 
นางรัตนะ  เสริมมา 
นายธนินพิสิษฐ  พุมไสว 
นายธีรศักดิ์  สนแยม 
นายจรัญธีระแนว 
นายวันชัย  รุงเรืองธรรม 
นางสาวกาญจนา  ประมาณ 
นางวันเพ็ญ  กลมดวง 
นายมาโนช  มาทองแดง 
นางสมบัติ  นนคลัง 
นายทรงวุฒิ  นอยทรัพย 
นายมานพ  โพธิ์โม 
นางสมพิศ  เรือนทะยา 
นางเสนอ   มีทวม 
นางเฉลิมรัตน  นิกรแสน 
ผูเขารวมประชุม 
นางอรุณีนันทโชติ 
นายนเรศ  ทีระแนว 
นายภูวภณ ตรงตอกิจ 
นายอภิเดช อินตะวิชัย 
นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ 
นางกนกพร  เฉิดพงษตระกูล 
นางเพลินพิศ  ทิพยวงศ 
น.ส.รจนารถ   เจียมบรรจง 
 

 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 1 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 1 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 3 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 3 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 4 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 4 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 5 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 5 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 6 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 6 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูท่ี 7 
 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายก อบต. 
ปลัด อบต. 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองคลัง 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
นกัวชิาการศึกษา 

 
รัตนะ  เสริมมา 
ลาปวย 
ธีรศักดิ์  สนแยม 
จรัญธีระแนว 
วันชัย  รุงเรืองธรรม 
กาญจนา  ประมาณ 
วันเพ็ญ  กลมดวง 
มาโนช  มาทองแดง 
สมบัติ  นนคลัง 
ลากิจ 
มานพ  โพธิ์โม 
สมพิศ  เรือนทะยา 
เสนอ  มีทวม 
เฉลิมรัตน  นิกรแสน 
 
อรุณีนันทโชติ 
นเรศ  ทีระแนว 
ภูวภณ ตรงตอกิจ 
อภิเดช อินตะวิชัย 
ประภาพรรณ มากพันธุ 
กนกพร เฉิดพงษตระกูล 
เพลินพิศ  ทิพยวงศ 
รจนารถ   เจียมบรรจง 

 
 
 
 
 

 



2 
 

 
เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น. 
นายธีรศักดิ์  สนแยม 
เลขานุการสภาฯ เม่ือท่ีประชุมพรอมเรียนเชิญ นางรัตนะ เสริมมา ประธานสภา อบต.หาดสองแควเปดประชุม 

และดําเนินการประชุมสภาฯตามระเบียบ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เม่ือท่ีประชุมพรอม  ขอเปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ  
  สมัยท่ี  ๒ ประจําป ๒๕๖๑ 

ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

เรื่อง  การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว สมัยสามัญ 
สมัยท่ี๒ ประจําป พ.ศ.๒๕6๑ 
ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว มีมติกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัย แรก 
ประจําป พ.ศ. ๒๕ 6๑ เริ่มตั้งแตวันท่ี๑- 15เมษายน ๒๕6๑  มีกําหนด  ๑๕  วัน  ในครั้งการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  สมัยสามัญ  สมัย แรก  ประจําป ๒๕ ๖๑  
เม่ือวันท่ี   ๘  กุมภาพันธ พ.ศ. 25๖๑ นั้น  
เพ่ือประโยชนในการบริหารกิจการของสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควเปนไปดวย
ความเรียบรอยถูกตองตามกฎหมาย 
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๕๗ หมวด ๒  การประชุม ขอ ๒๐,๒๒ จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาด
สองแคว สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕6๑  ในวันท่ี  ๒๔ เมษายน  ๒๕6๑ ณ หอง
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ตั้งแตเวลา  ๐๙.3๐ น. เปนตนไป   
จงึขอประกาศมาใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  คณะผูบริหารทองถ่ิน  
ผูนําทองถ่ิน  และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  ไดเขารวม ประชุม ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี
ดังกลาวฯ 
จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ  ณ   วันที่  1๑ เดือน  เมษายน    พ.ศ.๒๕6๑ 
(นางรัตนะ  เสริมมา) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ .ไมมี. 
  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ประจําป ๒๕๖๑วันท่ี ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาฯ กลาวรายงานการประชุมสมัยท่ีผานมา  
นายธีรศักดิ์  สนแยม 
เลขานุการสภาฯ เรียนเชิญทานสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  

สมัยท่ี  ๒ ประจําป ๒๕๖๑วันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ใหสมาชิกฯ พิจารณาตามไปดวย  
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นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒ 

ประจําป ๒๕๖๑วันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ หรอืไม 
นางรัตนะ  เสริมมา 
ประธานสภาฯ เม่ือไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม  จึงขอมติท่ีประชุมสภาฯรับรอง

รายงานการประชุมดวยการยกมือ 
 
มติท่ีประชุมสภาฯ -รับรองผลการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒ ประจําป ๒๕๖๑วันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  

ดวยมติยกมือ   ๑๑    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ / พิจารณา  
   3.1 ญัตติ  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําป พ.ศ.25๖๑ 
นางรัตนะ เสริมมา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป พ.ศ.  25๖๑ 
ประธานสภาฯ             เรียนเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดชี้แจงระเบียบฯ 
นายธีรศักดิ์  สนแยม      สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อาศัยอํานาจตามความแหง 
เลขานุการสภาฯระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 25๕๙ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความใน( 3) ของขอ ๒๙ ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
และใหใชขอความตอไปนี้แทน (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในท่ีเปดเผยในเวลาสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป  

นางรัตนะ เสริมมา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประจําป พ.ศ.  25๖๑   ตามที่ทาน       
ประธานสภาฯ         เลขานุการสภาได แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของไปแลวนั้น เรียนเชิญ รองนายยก ไดชี้แจง  
 รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 
นางอรุณีนันทโชติ 
รองนายก อบต.    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 

 สวนทองถ่ินพ.ศ. 2548 ขอ 29 และ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13   รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป” 
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควจึงไดดําเนินการจัดทําสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ข้ึน เพ่ือเปนการติดตามผลการ 
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ดําเนินงาน รับทราบปญหา อุปสรรค และความพึงพอใจของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ ผลจาก
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การติดตามและประเมินผลท่ีไดจะเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาตําบลหาดสองแคว ตอไปสวนรายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนฯ มอบให
เจาหนาท่ีรับผิดชอบไดชี้แจงคะ 

 
นางเพลินพิศ ทิพยวงศตามเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (2561- 
นักวิเคราะหฯ               2564)รอบเดือนเมษายน  (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
  สวนท่ี  1  บทนํา   
   ในเรื่องของความสําคัญของการติดตามและประเมินผล  วัตถุประสงค ข้ันตอน  
   เครื่องมือ และประโยชนของการติดตามและประเมินผลแผน ซ่ึงรายละเอียดอยูใน  
   หนาท่ี 1 – 9 
   สวนท่ี  2  การติดตามและประเมินผล   
   สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
         เพ่ือใหทราบถึงการพัฒนาท่ีผานมาวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดนําโครงการไป  
         ปฏิบัติมากนอยเพียงใดและบรรลุวัตถุประสงคมาพัฒนาหรือไม โดยมีลกัษณะ 
         องคประกอบ คือ เปนการประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ  
         การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

จากการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประจําป  2557– 
2560   องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดมีการนําแผนงาน / งานท่ีทําท่ีปรากฏใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  มาปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตามวงเงิน
งบประมาณท่ีมีอยู 

 
ปพ.ศ. 
รายการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ประมาณการ 18,500,000.00 20,000,000.00 21,500,000.00 35,039,360.00 
รายรับจริง 17,560,056.78 18,663,788.41 18,693,082.59 29,693,535.78 
รายจายจริง 17,010,134.79 17,253,420.17 17,380,067.89 24,803,903.06 

 
   การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
   ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดมีการกําหนดวิสัยทัศนไววา  ตําบลนาอยู เรียนรูรวมกัน 
สรางสรรคสังคม ชุมชนเขมแข็ง รวมแรงพัฒนา ประชาชนสุขใจ   แสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันในการพัฒนา
ทองถ่ินใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการสภาวการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน
ในตําบลหาดสองแคว  ใหเปนพลเมืองท่ีดี เปนบุคคลท่ีสามารถแสดงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตอ
สังคม  มีจิตสาธารณะ มีความซ่ือสัตวสุจริต  และเปนชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

   1) วิสัยทัศน  
   ตําบลนาอยู เรียนรูรวมกัน สรางสรรคสังคม  
   ชุมชนเขมแข็ง รวมแรงพัฒนา ประชาชนสุขใจ  
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   2) ยุทธศาสตร 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ดานการศึกษา 
3. ดานการเกษตร 
4. ดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม นันทนาการ การทองเท่ียว และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. ดานสาธารณสุข 
6. ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
จดุยืนทางยุทธศาสตร  
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับท่ี 12ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยาง

ชัดเจนในการนํามาเปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ซ่ึงการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีชัดเจนจะเปนการเตรียมการ

พัฒนา  เปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในทองถ่ินใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือ

เตรียมความพรอมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ

จากการสภาวะการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใน

ตําบลใหเปนพลเมืองท่ีดี เปนบุคคลท่ีสามารถแสดงบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

ตนเองตอสังคมอีกท้ังดํารงตนเปนประโยชนตอสังคมชวยเหลือเก้ือกูลกันมีจิตสาธารณะ มี

ความซ่ือสตัยสุจริต  มีจิตสํานึกท่ีดี  และเปนชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว จึงไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ  

การสรางคนในตําบลใหมีความเปนพลเมือง ท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน สังคม 

ดวยความซ่ือสัตย  และมีจิตสาธารณะ 

       ยุทธศาสตร และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนดําเนินงาน  
       และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ  

ยุทธศาสตร 
อบต.หาดสองแคว 

โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

ตามแผน ดําเนินการจริง 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 78 2 
ดานการศึกษา 21 4 
ดานการเกษตร 9 1 
ดานศาสนาวัฒนธรรม 18 7 
ดานสาธารณสุข 30 4 
ดานสรางความเขมแขงของชุมชน 28 6 

รวม 184 24 
    

1. โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินดําเนินการจริงตามยุทธศาสตรในภาพรวมท่ีได 
     กําหนดไว จํานวน   65   โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด184  โครงการ  
     คิดเปนรอยละ  35.33 
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2. โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   โครงการ ดําเนินการจริง  24  
โครงการ หรือคิดเปนรอยละ  36.92  ของจํานวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 

สวนรายละเอียดโครงการท่ีไดรับอนุมัติ ท้ัง 65 โครงการ อยูในเอกสารท่ีแจกใหทานสมาชิก
แลวนั้น 

สวนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการติดตามและประเมินผล 
   ผล การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง 
   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
    1.1สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
    ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเตม็ 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  

20 18.71 93.57 

2 การวเิคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 12.86 85.73 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 57.14 87.91 
 3.1 ยุทธศาสตรของ องคการบริหารสวนตําบลหาด

สองแคว 
10 9.14 91.43 

 3.2 ยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด  

10 8.71 87.14 

 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 8.57 85.71 
 3.4 วิสัยทัศน  5 4.86 97.14 
 3.5 กลยุทธ   5 4.57 91.43 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5 4.29 85.71 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  5 4.57 91.43 
 3.8 แผนงาน  5 4.29 85.71 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  5 4.43 88.57 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 3.71 74.28 

รวมคะแนน  100 88.71 88.71 

 
 

 
   ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง 
   แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
   2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
    ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว   
  

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเตม็ 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 8.71 87.14 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ  
10 8.71 87.14 



7 
 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ  

10 8.71 87.14 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 8.43 84.28 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 50.70 84.50 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 4.71 94.28 
 5.2 กําหนดวตัถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 4.71 94.28 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการ

ตั้งงบประมาณไดถูกตอง  
5 4.14 82.86 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 4.14 82.86 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 4.00 80.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 3.71 74.28 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 4.14 82.86 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 4.29 85.71 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.00 80.00 

 5.10 มกีารประมาณการราคาถูกตองตามหลกัวธิกีาร
งบประมาณ  

5 4.14 82.86 

 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ 

5 4.29 85.71 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 4.43 88.57 
รวมคะแนน  100 85.26 85.26 

 
 
 
 
      การประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

วิธีการดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ไดใชแบบประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ขององคการบริหารสวนตําบลหาดสอง

แควในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตรและ

ประเด็นการพัฒนา ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวเปนเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  พ.ศ. 2561 ซ่ึงการ

ประเมินความพึงพอใจนั้นเปนการประเมินในภาพรวม  ระหวางวันท่ี  1 ตุลาคม 2560 – 31 

มีนาคม 2561   มีรายละเอียด  ดังนี้  

ยุทธศาสตรท้ังหมด  6  ยุทธศาสตร 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ดานการศึกษา 
3. ดานการเกษตร 
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4. ดานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมนันทนาการ การทองเท่ียว และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. ดานสาธารณสุข 
6. ดานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

แหลงขอมูลและกลุมตัวอยาง 
   สุมประเมินประชากรท่ีมีสวนไดสวนเสียในดานยุทธศาสตรท้ัง 6 ยุทธศาสตร  

ใน7หมูบาน รวมเปน 150คน 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่อง มือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม  จัดทําข้ึน เพ่ือประเมินความพึง
พอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควในภาพรวม 
แบบสอบถามมีลักษณะเปนคะแนนความพึงพอใจ  

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
   เก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชน หนวยงานองคกรท่ีเก่ียวของ 

วิธีการจัดทําขอมูล 
1. นําผลตอบแบบสอบถามมาแจกแจงความถ่ี หาคารอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบ

ความเรียง 
2. สวนความพึงพอใจในภาพรวมหาไดจากการนําเอาคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีไดท้ัง 

13ขอมารวมกันแลวหารได 13(จํานวนขอ) 
ผลการดําเนินงานจากการเก็บรวบรวมจากประชาชนและผูเก่ียวของ จํานวน  150คน  โดยได
ดําเนินการวิเคราะหขอมูล  ดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS 
(sstatisticpacdage for the social sciences) ดังนี้ 
- การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ใช

การวิเคราะหหาความถ่ีและคารอยละ 
- การวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหาดสอง

แควในภาพรวม (แบบท่ี 3/2) ใชการวิเคราะหคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑการประเมิน ระดับ
คุณภาพ  กําหนดคําบรรยายคุณภาพตามประเด็นท่ีตองการประเมิน จําแนกตามระดับ 3 
ระดับ ความหมายของระดับ  เปนดังนี้ 
ระดับ 0 ไมพอใจ 
ระดับ 1 พอใจ 
ระดับ 2 พอใจมาก 

- การวิเคราะหความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหาดสอง
แคว ในแตละยุทธศาสตร (แบบท่ี 3/3) ใชการวิเคราะหหาคะแนนเฉลี่ย แปลความหมาย
ของคะแนนเฉลี่ย คือ 

1.00 – 2.99 คะแนน หมายถึง  พึงพอใจนอยท่ีสุด  
3.00 – 4.99 คะแนน หมายถึง  ความพึงพอใจนอย  
5.00 – 6.99 คะแนน หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง  
7.00 – 8.99 คะแนน  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก  
9.00 – 10.00 คะแนน หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสดุ 
-ผูตอบแบบสอบถามรวมท้ังสิ้น 150 คน แยกเปนเพศชาย 98 คน คิดเปนรอยละ 
65.3 เพศหญิง52 คน คิดเปนรอยละ 34.7 
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-ผูตอบแบบสอบถามรวมท้ังสิ้น 150 คน สวนใหญมีอายุมากกวา 60 ป  มีจํานวน 41 คน คิด
เปนรอยละ  27.3 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ป มีจํานวน  33  คน คิดเปนรอยละ  22  และ
อายุระหวาง 31-40 ป มีจํานวน  28  คน คิดเปนรอยละ 18.6  
-ผูตอบแบบสอบถามรวมท้ังสิ้น 150 คน สวนใหญการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา มีจํานวน 
79 คน คิดเปนรอยละ 52.7รองลงมาคือ มัธยมหรือเทียบเทา มีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 
21.3และปริญญาตรี มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 19.3 
-ผูตอบแบบสอบถามรวมท้ังสิ้น 150 คน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร มีจํานวน 60 คน 
คิดเปนรอยละ 40  รองลงมาคือ อาชีพรับจาง มีจํานวน  42  คน  คิดเปนรอยละ  28  และ
อาชีพคาขาย ธุรกิจสวนตัว มีจํานวน27 คน คิดเปนรอยละ 18 
 
 
 
 
 
ผลการดําเนินงาน 
ความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควในภาพรวม 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/ 
กิจกรรม 

57.3 40.7 2 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/ กิจกรรม 

48.7 50.7 0.6 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

44.7 54 1.3 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม
ตอสาธารณะ 

39.3 57.4 3.3 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

39.3 56.7 4 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 40.7 54 5.3 
7) ผลการดาํเนนิโครงการมกีารตดิตาม / กิจกรรมนาํไปสู
การแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 

32.7 66 1.3 

8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

40.6 56.7 2.7 

9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

32.7 63.3 4 

10) บริหารงบประมาณตามโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และเหมาะสม 

36.7 58.7 4.6 

11) มีพนักงานดําเนินงานตามแผนที่วางไวอยางเหมาะสม 39.3 58 2.7 
12) ความเหมาะสมของพนักงานกับตําแหนงที่ปฏิบัต ิ 40.7 56 3.3 
13) จัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงการพัฒนาและ
ผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก 

48.7 47.3 4 

คะแนนความความพึงพอใจในภาพรวม 41.6 55.3 3.1 
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ซ่ึงจากเกณฑในการพิจารณาตามคูมือการติดตามประเมินผลฯของกรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถ่ินกําหนดวา หากสัดสวนของประชาชนท่ีพอใจ และพอใจมากมีมากกวารอยละ 50 

แสดงวาองคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด ซ่ึงจาก

ผลการประเมินขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควดังกลาวขางตนปรากฏวา ประชาชน

พอใจ และพอใจมากรวมกันอยูท่ีระดับ  รอยละ 96.9ซ่ึงแสดงวาองคการบริหารสวนตําบลหาด

สองแควไดดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 

ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
โดยผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตร  
โดยแตละยุทธศาสตรไดประเมินความพึงพอใจในประเด็นตาง ๆ  จํานวน 13 ประเด็น  โดย
ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความพึงพอใจในแตละประเด็น (คะแนนเต็ม 10) และนาํคะแนน
ท่ีไดจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมาคิดคาเฉลี่ย และสรุปเปนภาพรวมของความพึงพอใจใน
แตละยุทธศาสตร  ดังนี้ 
ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ในแตละ
ยุทธศาสตร (คะแนนความพึงพอใจเต็ม 10 คะแนน) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา คะแนน เฉล่ีย 

x  

ระดบั 
ความพึงพอใจ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 8.22 มาก 
2. ดานการศึกษา 8.22 มาก 

3. ดานการเกษตร 8.07 มาก 

4. ดานศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ การทองเท่ียว
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

8.31 มาก 

5. ดานสาธารณสุข 8.16 มาก 

6. ดานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8.21 มาก 

รวมท้ัง 6 ดาน 8.20 มาก 

สวนท่ี  4สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
1. ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 

   ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล  
   แผนพัฒนาประจําป 2561 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31  มีนาคม 2561  เพ่ือประเมินความถึง 
   พอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควท้ังในภาพรวมและในแต  
   ละยุทธศาสตร  ปรากฏวา  ประชาชนกลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นในแตละ  
   ยุทธศาสตร   ดังนี้  

ขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานในภาพรวม 
1. อยากใหสงเสริมอาชีพใหเยาวชนและเปดโอกาสใหประชาชนท่ีจบการศึกษาท่ีเปนคนใน

พ้ืนท่ีไดมีงานทําในถ่ินกําหนด 

ขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร  ไมมีผูตอบแบบสอบถามไดเขียน 
ขอเสนอแนะแตอยางใด 
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สําหรับความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เห็น
ควรใหมีการจัดทําสรุปผลการดําเนินของโครงการในแตละโครงการทุกโครงการเพ่ือจะไดทราบ
ผลการดําเนินงาน วาในการดําเนินงาน/โครงการตาง ๆ  

โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน มีมากเกินไปทําใหแผนการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแคว ขาดประสิทธิภาพ เอาโครงการท่ีสามารถดําเนินการไดจริง มี
คุณภาพ  และมีประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ินเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

ควรมีการดําเนินการในเรื่องการฝกอาชีพเพ่ือใหประชาชนในตําบลหาดสองแคว มี
ความเปนอยูท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหดียิ่งข้ึน ประกอบกับ
ยึดม่ันในการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล และหลักวิชาการท่ีดี พยายามสรางนวัตกรรม
การบริหารจัดการใหม ๆ เนนการมีสวนรวม การจัดทําแผนชุมชน อาศัยหลักวิชาการ จะเปน
ประโยชนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตอไป 
2. สรุปปญหา อุปสรรคในภาพรวมของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน 

ตําบล  ประจําป 2561 
    การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ประจําป  

2561 เปนการดําเนินการตามโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ซ่ึง
การจัดทําแผนพัฒนาเปนไปตามแนวนโยบายท่ีกําหนดข้ึนภายใตกรอบยุทธศาสตรของจังหวัด
อุตรดิตถ นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและนโยบายผูบริหาร 

   จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
หาดสองแคว พบวามีปญหาและอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องการดําเนินการของ
อบต. กับหนวยงานระดับตาง ๆ ปญหาขอกฎหมาย การประสานงาน กลุมเปาหมาย และความ
สอดคลองของระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ ซ่ึงสามารถสรุปเปนปญหาอุปสรรคและ
ขอแนะนําไดดังนี้ 

   
1. งบประมาณยังมีไมเพียงพอตอการบริหารงานในรอบป 
ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากรในหนวยงานยังขาดการสนับสนุนเพ่ิมพูนความรูและประสบณการในการทํางาน  
3. โครงการ/แผนงาน ท่ีจัดทํามีปริมาณมากเกินกวางบประมาณท่ีตั้งไวและไดรับ  
4. การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางลาชาทําใหระยะเวลาในกรดําเนินการเขาสูชวงฤดูฝน 
5. การของบประมาณเพ่ิมเติมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของยังไมเพียงพอกับภารกิจท่ีไดรับการ

ถายโอนมา 

1. ประสานสวนราชการตาง ๆ เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน 
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 

2. สรางความกระตือรือรนใหแกบุคลากรในการสงเขารับการศึกษาเพ่ิมเติมการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานใหมากข้ึน 

3. วางแผนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและจัดทําลําดับความสําคัญโครงการใน
แผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนและงบประมาณของ
ทองถ่ิน 

4. ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง
ตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนมา 

   3. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
3.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
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  ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ตองผานกระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซอน 
  ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
  ๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยาก  
  และบางเรื่องอาจทําไมได   

3.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ๑)  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนนท่ีไดมาตรฐาน ไฟฟาเพ่ือการเกษตร ยังคงเปน  
  ปญหาความตองการของคนในพ้ืนท่ี ดังนั้นนโยบายการบริหารดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
  ท่ีมีอยูยังมีความสําคัญและจําเปนของตําบลหาดสองแควท่ีควรใหความสําคัญ และควรพัฒนา  
  ใหตอเนื่องตอไป  

๒)  การนําโครงการในแผนพัฒนาสี่ปมาจัดทํางบประมาณ ควรนําลําดับความสําคัญจากการ
ประชาคมมาพิจารณาประกอบดวย เพ่ือใหสอดคลองกับความจําเปนเรงดวนตามความตองการ
ของประชาชนและคํานึงถึงสถานะทางการคลังดวย 
3)  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานท่ีจะตอง
ดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดชี้แจง และมอบใหเจาหนาท่ีไดรายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว  ประจําป พ.ศ.
25๖๑รอบเดือนเมษายน ระหวาง 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561  ตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบล แลว ตอไปจะไดดําเนินการประกาศไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบล  และเห็นควรใหผูใหญบานชวยประชาสัมพันธ และปดประกาศ  เพ่ือให
ประชาชน  หรือผูท่ีสนใจไดขอตรวจดูตอไป 

ท่ีประชุม  รับทราบ     

3.๒ญัตติ แกไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2561 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบท่ีเก่ียวของ  
นายธีรศักดิ์ สนแยม 
เลขานุการสภาฯ  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2541 หมวด 4  ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

ขอกฎหมาย 

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2541 หมวด 4  ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 
 
นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ  เชิญฝายบริหารชี้แจงรายละเอียดการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณคะ  
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นางอรุณีนันทโชติ 
รองนายก อบต เนื่องจาก กองคลัง อบต.หาดสองแคว มีความจําเปนท่ีจะขอแกไขเปลี่ยนแปลคําชี้แจง

งบประมาณ เพ่ือใหสอดคลองกับชนิดของครุภัณฑ และการใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด มอบ
ใหเจาหนาท่ีไดชี้แจงตอท่ีประชุมสภาตอไป 

 
นางกนกพร เฉิดพงษตระกูล 
ผอ.กองคลงั  ขอความเดมิ 

จัดซ้ือตูเก็บสันแฟม  จํานวน  5,000.-บาท  เพ่ือจ  ายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารสันแฟม 
กวาง  2 ชั้น จํานวน  16  ชอง จํานวน  1 หลังตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑชนิด
นี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2560  สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก
งบประมาณ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113) บัญชีครุภัณฑ ผ08 หนา 149 ลําดับท่ี  26 
ขอความใหม 

จัดซ้ือตูเก็บสันแฟม  จํานวน  5,000.-บาท  เพ่ือจ  ายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารสันแฟม 

กวาง  2 ชั้น จํานวน  20  ชอง จํานวน  1 หลังตั้งตามราคาทองตลาด เนื่องจากครุภัณฑชนิด

นี้ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑป 2560  สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานัก

งบประมาณ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งาน

บริหารงานคลัง (00113) บัญชีครุภัณฑ ผ08 หนา 149 ลําดับท่ี  26 

นางรัตนะ เสริมมา 
ประธานสภาฯ มีทานใดจะซักถามหรือไม  
 เม่ือไมมีทานใดซักถาม จึงขอมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควในการ

อนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ดวยมติยกมือ  
มติท่ีประชุม มีมติยกมือ  ๑๑  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
นางรัตนะ เสริมมา มีทานใดจะประสานงานเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  
ประธานสภาฯ   
นายวันชัย รุงเรืองธรรม 
ส.อบต.หมูท่ี ๑ ประสานเรื่องน้ําทวมขังบริเวณบานนายโดม เชื้อประเสริฐ ถึง บานนายเนตร ลินศรี เนื่องจาก

ไมมีทางระบายน้ําเวลาฝนตกมาเปนปริมาณมากจะทําใหทวมขังเปนประจํา  
 
 
 
 
 
 
 
 
นายมานพ โพธิ์โม 
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ส.อบต.หมูท่ี ๕ ประสานเรื่องน้ําทวมขังบริเวณบานนางฉโลม อุนแกว ซ่ึงไดมีการเขียนคํารองเขามายัง อบต.

หาดสองแควเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงอยากใหมีการสํารวจและแกไขตอไป  
ถาไมมีทานใดจะประสานงานขอปดการประชุมสภา 

   สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒   ประจําป ๒๕๖๑ ณ บัดนี้ 
ปดการประชุม  เวลา  ๑๒.30  น.   

 
(ลงชื่อ)     ธีรศักดิ์  สนแยม       ผูจดบันทึกการประชุม 

  ( นายธีรศักดิ์  สนแยม ) 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 
 
 
(ลงชื่อ)      รัตนะ  เสริมมา        

  ( นางรัตนะ  เสริมมา ) 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว 

 

ตรวจรายงานการประชุม 

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

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

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


