
  
รายงานการประชุมประชาคมต าบล 

ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ปี 2564  
และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ประจ าปีงบประมาณ 2564  

  วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา  09.00 น. 
ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว   

*************************************** 
เริ่มประชุมเวลา  09.0๐  น. 
 

นางเพลินพิศ  ทิพย์วงศ ์             -  สวัสดี.....ท่านก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
 วันนี้ อบต.หาดสองแคว   มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้เสียสละเวลา

มาร่วมประชุมประชาคมกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  
วัตถุประสงค์หลักที่มีการจัดประชุมประชาคมต าบลในครั้งนี้ ก็เพ่ือร่วมคิดร่วม
ท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ปัญหาปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลระหว่างอบต. ร่วมกับ หมู่บ้าน ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจต่างๆ เพ่ือน าบรรจุโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564  และ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   
           การประชุมประชาคมต าบลในครั้งนี้  เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชาคม  ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร อบต. ต าบลหาดสองแคว 
สมาชิกสภา อบต. ปลัด อบต.  ผู้อ านวยการกองทุกกอง  เจ้าหน้าที่ อบต.หาด
สองแควทุกคน คณะกรรมการพัฒนา อบต.  คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา อบต. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต. 
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการ
หมู่บ้านทุกคน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน  แพทย์ประจ าต าบล  อสม. 
อปพร. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทุกคน กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรี  กลุ่ม
เกษตรทุกกลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ  ปราชญ์หมู่บ้านทุกคน อาสาพัฒนาชุมชน 
อาสาสมัครประชาสังเคราะห์  เยาวชน  หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืนๆ 
ผู้สูงอายุทุกคน เจ้าของร้านค้า กลุ่มบุคคลอ่ืนๆ  ประชาชนทุกคนหรือทุก
ครัวเรือน 
 เนื่องจากท่านนายกติดภารกิจในช่วงเช้า จึงมอบหมายให้ รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว เปิดเวทีไปก่อน   และจะเข้า
มาร่วมในช่างปิดเวทีประชาคม             
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉัน จึงขอเรียนเชิญท่านรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  นางอรุณี   นันทโชติ  ให้เกียรติกล่าว
เปิดเวทีประชาคม เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้ งที่  1  ประจ าปีงบประมาณ 2564  และการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ขอเรียนเชิญ ค่ะ 

ที่ประชุม    -  ปรบมือและรบัทราบ 
 
 



 

 
 
นางอรุณี  นันทโชติ  กล่าวเปิดเวทีประชาคม ตามโครงการเวทีประชาคมการจัดท าแผนแบบบูรณา 
นายก อบต.หาดสองแคว  การ  เรียน ท่านคณะผู้บริหาร  ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน   

ท่านสมาชิกสภา  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และพ่ีน้องประชาชนต าบล 
หาดสองแควทุกท่าน ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความส าคัญของการ 
จัดท าแผนพัฒนาต าบล  เพราะจ าเป็นมากในการเตรียมวางแผนการพัฒนา
ต าบลของเรา เมื่อเราจะของบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการใดๆ กับทุกหน่วย 
งานต้องมีในแผนชุมชน และแผนพัฒนา ของ อบต. จึงขอเปิดเวทีประชาคม 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
ประจ าปีงบประมาณ 2564 และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570)   ณ บัดนี้ 
 

พิธีกร   กล่าวเชิญ ท่าน ปลัด วสิน  พุ่มเทียน  ปลัด อ าเภอตรอน  และ  ท่านก านัน 
ต าบลหาดสองแคว  ได้พูดคุยในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

นางเพลินพิศ  ทิพย์วงศ์         กล่าวสวัสดี ท่านรองนายก อบต.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้อ านวยการ 
นักวิเคราะห์ฯ  โรงเรียน ปลัดอ าเภอ  ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และพ่ีน้องประชาชนต าบล 

หาดสองแควทุกท่าน ก่อนที่จะเข้าเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
2564  ดิฉัน ขอชี้แจง เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าประชาคมในครั้งนี้ 
เนื่องจากประชาชนมีความเดือดร้อนในเรื่องไฟฟ้า และความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพย์สิน และโครงการที่ต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ 
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของต าบลหาดสองแคว โครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณจกหน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องมีโครงการบรรจุอยู่ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจะสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และ 
ด าเนินการได้   

ต้องขอขอบคุณอีกครั้งที่ทุกท่านได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมกับ
ทาง อบต. ในครั้งนี้ ซึ่งถือว่ามีผู้เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วนที่
ก าหนด ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นแต่ละระดับโดยจะต้องด าเนินการตาม
รูปแบบที่  กระทรวงมหาดไทยก าหนด  และตามระเบียบว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

   ซึ่งในวันนี้  จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็น 2 วาระ  คือ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ประจ าปี 2564 
และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 

นางเพลินพิศ   ทิพย์วงศ์  -  ดิฉันขอชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
นักวิเคราะห์ฯ ท าไมการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน  จึงต้องเอาไปจัดท างบประมาณ

รายจ่าย  เพราะการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนนั้นก็เพราะต้องการทราบถึง
ปัญหาความต้องการของประชาชนและก็ไม่มีกฎหมายระเบียบบังคับว่าต้อง
น าไปจัดท างบประมาณ  หลักการส าคัญก็คือ  มีแผนจึงจะต้องมีงบประมาณ 
งบประมาณต้องมาจากเพราะว่าแผนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น  การที่
จะพัฒนาท้องถิ่นได้ก็ต้องน าแผนหรือแปลงแผนให้เป็นงบประมาณรายจ่าย  



 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงต้องด าเนินการน ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายหรือตามแนวทางที่ก าหนด
เอาไว้ในแผน  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน  เป็นการด าเนินการที่
นอกเหนือจากที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมรู้สถานะ การคลังของตนเองว่าเป็นอย่างไร การเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนจึงมีเจตนาเพ่ือที่จะเล็งเห็นผลในการพัฒนาท้องถิ่น  จึงต้อง
น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายจริง เพราะว่าในระเบียบนั้นได้ก าหนดเอาไว้  
ซึ่งประชาชนต้องการเห็นผลที่จะเกิดขึ้นในโครงการดังกล่าว  ไม่ใช่เพ่ือจะน า
บรรจุเอาไว้เฉยๆ จากที่กล่าวมานั้นถ้ามีแผนเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงจะต้อง
น าไปจัดท างบประมาณ  หากไม่ด าเนินการก็อาจถือได้ว่า 
เราละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและเห็นควรถือปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ ด้วยค่ะ ส าหรับในส่วนของนักวิเคราะห์นั้นไม่ได้มีอ านาจหน้าที่
ในการพิจารณาด าเนินการ เป็นเพียงผู้ พิมพ์ รวบร วมเอกสาร ให้กับ
คณะกรรมการในแต่ละคณะเท่านั้น  

    -  ล าดับต่อไปจะเป็นการการพิจารณา โครงการที่จะด าเนินการ เพ่ิมเติมใน 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ  หน้าที่ 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ระหว่าง อบต. ร่วมกับหมู่บ้าน ส่วนราชการ 
    และ รัฐวิสาหกิจต่างๆ เพ่ือน าบรรจุโครงการในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม  
 
นางเพลินพิศ  ทิพย์วงศ ์  การร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก ้
นักวิเคราะห์ฯ  ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา 

ท้องถิ่นตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าบรรจุโครงการ  
 ใน 
-  ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม ประจ าปี 
งบประมาณ 2564  โดยการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑  
– ๒๕๖5) เพ่ิมเติม  ในกระดาษชาร์ท และน าเสนอให้กับตามโครงการ  
วัตถุประสงค์โครงการและที่มาของงบประมาณที่จะด าเนินการ ให้ประชาชน 
ได้รับทราบ  เพ่ือพิจารณา 

 
   และจากการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน   ได้มีการเสนอโครงการ  
   เพ่ิมเติมจากร่างแผนเดิม  ดังนี้ 

1. โครงการขยายระบบไฟฟ้าแรงต่ าต าบลหาดสองแคว 
2. โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าโซล่าเซลต าบลหาดสองแคว   
3. โครงการปรับปรุงพ้ืนผิวสนามฟุตซอลแบบยางธรรมชาติแบบพาราพร้อม

อุปกรณ์และลั่วล้อม 
4. โครงการก่อสร้างต่อเติมผนังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดสองแคว 

 
 

   ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบโครงการเพื่อเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
 



  
    
   นางเพลินพิศ ทิพย์วงศ ์  -  มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
   นักวิเคราะห ์
   นายวันชัย  รุ่งเรืองธรรม เห็นด้วยกับโครงการที่จะเพ่ิมเติมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และหาก อบต.มี

งบประมาณอยากให้พิจารณา เพิ่มเติมโครงการที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนที่เสนอผ่านเวทีหมู่บ้านด้วย 

    
   นางเพลินพิศ  ทิพย์วงศ ์  -  มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
   นักวิเคราะห์ฯ 
   ที่ประชุม  -  ไม่มี 
   ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม 
        ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   ล าดับต่อไป  จะเป็นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
 

- ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(๒๕66-๒๕70) ของ อปท. ที่ก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ต้องสอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์  แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  และแผนชุมชน ได้สนองต่อการ
แก้ไขปัญหาและตรงกับความต้องการของประชาชน เพ่ือเป็นข้อมูลน าเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว ในการพิจารณาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขอให้ประชาชนได้ทบทวนโครงการที่มีอยู่เดิม และ
น าเสนอปัญหาความเดือนร้อน  แสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือ
เป็นข้อมูลในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานด้านการคมนาคมและการขนส่งให้น าข้อมูล
สภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้าให้ทราบว่าอยู่ในสภาพใด 
จ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อใด, ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เน้นการบริการจัดการน้ าแบบบริหารแบบบูรณาการเพื่อป้องกันน้ าท่วมในฤดู
น้ าหลาก และขาดน้ าอุปโภค-บริโภค,งานด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร 
๒. ด้านการศึกษา ส่งเสริมเด็กเยาวชนโดยให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ฯ การพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กเยาวชน 
๓. ด้านการเกษตร  ควรมีการส่งเสริมการลงทุนเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน
,ด้านพาณิชยกรรมให้หาสถานที่เพ่ือส่งเสริมการขายของในชุมชน ส่งเสริมการ
ท าการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการท าเกษตรแบบอินทรีย์ 
๔. ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม นันทนาการ การท่องเที่ยว ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ควรเน้นการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเป็นองค์ความรู้และ
เผยแพร่ สนับสนุนต่อยอดจุดเด่นแก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬา,
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท่องถิ่น 
๕. ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพอานามัย การควบคุมโรคระบาด 
 
 
 



 

 
๖. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การรักษาความสงบเรียบร้อย ควร
ให้ความส าคัญด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย, ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ให้น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางการป้องกัน, ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ให้ส ารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้ายภัยอันตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพมาหา
มาตรการป้องกัน การบริหารจัดการในองค์กร  
มีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.หาดสองแคว 
ต าบลน่าอยู่   เรียนรู้ร่วมกัน  สร้างสรรค์สังคม  ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา 
ประชาชนสุขใจ 
- ประชาชน ระดมความคิด โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในปี ๒๕66 – ๒๕70 
ในกระดาษชาร์ทที่ทีมวิทยากรได้ชี้แจงโครงการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์  ที
ละโครงการ   
- ให้แต่ละท่านได้น าเสนอแผนงานโครงการ ที่ยังเป็นปัญหาความเดือดร้อน  
และยังไม่มีบรรจุไว้ในแผนเดิม 

นายอริยะ  นพเทศน์  - โครงการโซล่าเซล ทั้งต าบล งบประมาณ 1,000,000 บาท คงไม่พอ ขอเพ่ิม 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1  งบประมาณ เป็น 7,000,000 บาท  

และโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 3,5,6,7  ไปอยู่ในแผน 
เพ่ิมเติม พ.ศ.2561-2565 ซึ่งได้ส่งโครงการดังกล่าว เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 

นายวิเชียร   พุ่มห่าน  -อยากให้โซล่าเซล ติดตั้งตามจุดเสี่ยง ครอบคลุมทั่วถึงท้ังต าบล ครับ 
นางมะยม  ดีวิจิตร  -ขอไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟรายทาง) ถนนซอยหลังโรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต าบลหาดสองแคว  หมู่ที่ 2 
นายไพบูลย์  เจริญศิลป์  -ขอไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นบ้านยายหยวก  หมู่ที่ 2 
นายสุเทพ  ไพรสุข  -จะมีงบประมาณของประชารัฐเข้ามา จะสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

และถ้ามีโครงการท าถนน ขอให้มีรางระบายน้ าด้วย  
นายด ารงค์  พะตัน  -โครงการคลองส่งน้ าได้ท าการส ารวจไปแล้ว การขุดลอกบึงพาด ไม่ได้เอาน้ าไป 

ลงแม่น้ า แต่จะเอาน้ าบึงพาดไปลงหนองตะเข้ และขอหนังสือเรื่องคลองส่งน้ า 
นายบัว  นันตา  -ประปาหมู่ที่ 7 มี 3 ตัว  ถ้าอยากจะลดรายจ่ายค่าหน่วยน้ า อยากให้ติดตั้ง 

แผงโซล่าเซล 
  
   เวลา  12.00  น.  พักรับทางอาหารกลางวัน 
 

- สรุปแผนงาน/โครงการ ที่จะบรรจุเข้าแผนพัฒนา  จัดเรียงตามล าดับโดยใช้
เทคนิคการติดดวงดาวประจ าใจ “ หนึ่งเสียง  หนึ่งสิทธิ หนึ่งดาวประจ าใจ ” 
จัดเรียงล าดับโดยการนับจ านวนดวงดาวโครงการที่ประชาชนติดดาวจ านวน
มากที่สุด – ไปหาน้อยที่สุด   ตามล าดับ 
1.  โครงการก่อสร้าง คสล. ซอย 7 จากสวนนายประยูร - ซอย 9 ศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพฯ 
2.  ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7    
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นายบุญลือ  ดีวิจิตร  ถึง ที่นางอ าภัย  
เม่นแต้มพร้อมรางระบายน้ า 
 
 



 

3.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
     - ซอยรุ่งเรือง ระยะทางยาว 270 เมตร   
     - ซอยประสพโชค ระยะทางยาว 300 เมตร   
     - และซอยบ้านผู้ใหญ่ทรงวุฒิ ระยะทางยาว 200 เมตร 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านนายศิริชัย  จิ๋วอยู่ - บ้านนางอ๊ิต  
บัวอ่วม 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.5 - ซ.6 บ้านนางอ๊ิต  บัวอ่วม - บ้านนาง
ระวิง  ยั่งยืน 
5. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7  โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์  จ านวน  3  แห่ง 
6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ  หมู่ที่ 4 
7. โครงการจัดหาที่ดินท ากิน  หมู่ที่ 6 
8.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากแหลมคูณ ไปไผ่สว่าง(บ้านนายวารินทร์  โชติ
ช่วง ถึงบ้านนายทองแดง 
9. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านแหลมคูณ - บ้านต้นนา (จาก
บ้านนางจ าเนียน  สุขเกษม ถึงสะพานคลองละมุง) 
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยาง-บานนางพรหม เรือนทะยา 
หมู่ที่ 6 
11. ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านนางอ๊ิด บัวอ่วม - บ้านนายสิน  สีหะวงค์ 
12. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณจุดเสี่ยง     
 
ในส่วนของโครงการที่ไม่ได้มีการจัดล าดับโดยการติดดาว  ทุกโครงการก็ให้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของต าบลหาดสองแคว ทุกโครงการ  โดยให้ใส่ไว้
ในปีงบประมาณถัดไป และมอบหมายให้กองช่างได้ส ารวจและประมาณราคา
โครงการที่มีการเพิ่มเติมจากเวทีประชาคม เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ของคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

วิทยากร   
 
 
นายพงษ์เทพ   
ชัยอ่อน 
นายก อบต. 
 
 

                           เรียนเชิญ ท่านพงษ์เทพ ชัยอ่อน นายก อบต. พบปะพ่ีน้องประชาชนและซักถาม 
                           ปัญหาข้อสงสัยในการบริหารงานต่าง ๆ ของ อบต.  พบปะประชาชน  และกล่าว 
                           ปิดเวทีประชาคมประจ าปี 2564 
                           ชี้แจงเกี่ยวกับวิสัยทัศการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  ได้ 
                           การด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  ในการพัฒนาต าบลหาดสองแควเพ่ือให้บรรลุ 
                           ตามวัตถุประสงค ์
                           - สรุปผลการใช้งบประมาณ/และแผนงาน โครงการที่ ประจ าปี ๒๕63 
                           - ชี้แจงสถานะทางการคลังในปี ๒๕64 ซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ได้ไม่ครบ 
                            ตามท่ี อบต. ได้ตั้งรับไว้ในข้อบัญญัติต าบล ท าให้ อบต. ต้องประหยัดรายจ่าย 
                            อย่างที่สุด และต้องกระทบโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ และ อบต. จะประกาศ 
                            ให้ประชาชนทุกท่านทราบอีกครั้ง 
                            - สรุปแนวทางการด าเนินงาน จากปัญหาความต้องการ ที่ประชาชนต้องได้จัด 
                            เรียงล าดับความส าคัญไว้  ซึ่งตามโครงการที่ท่านได้กล่าวมามีบรรจุอยู่ใน 
                            แผนพัฒนาท้องถิ่น  อยู่แล้ว เพียงแต่รองบประมาณเพ่ือจะด าเนินการ 
 
 



 

                            ส่วนโครงการที่ยังไม่มีบรรจุอยู่ในแผน จะได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา 
                            ว่ามีงบประมาณที่จะแก้ไขหรือไม่ ต่อไป 
                            และขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเวทีประชาคมในวันนี้ 
                            ปิดเวทีประชาคม เวลา 14.3๐ น. 

  
   นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน  -  เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้วล าดับต่อไปผมในฐานะประธานในที่ 
   นายก อบต.  ประชุมจะได้ส่งสรุปผลการประชุมต่อคณะกรรมการสนับสนุนและ 
                                                  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป  
        ปิดประชุม   เวลา   14.3๐  นาฬิกา 

(ลงชื่อ) .......เพลินพิศ  ทิพย์วงศ.์....... ผู้จดรายงานการประชุม  
                 (นางเพลินพิศ  ทิพย์วงศ์) 

        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           

(ลงชื่อ) ..ประภาพรรณ  มากพันธุ์...... ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวประภาพรรณ มากพันธุ์) 
      ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว  

  
     (ลงชื่อ) ......พงษ์เทพ  ชัยอ่อน...... ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                  (นายพงษ์เทพ  ชัยอ่อน)   

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว 


