
๑ 
-ส ำเนำ- 

บันทึกรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
สมัยประชุมสำมัญสมัยท่ี 4 (ครั้งที่ 1) ประจ ำปี พ.ศ. 2563 

เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 24  เดือน  ธันวำคม พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 

เวลำ  09.30   นำฬิกำ 
**************************** 

ผู้มำประชุม 
ล ำดับ

ที่ 
ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1. นำยประมูล  พุฒพันธ์ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ประมูล   พุฒพันธ์  
2. นำยค ำหล้ำ   สำยบุปผำ  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ค ำหล้ำ   สำยบุปผำ         
3. นำยบุญเริ่ม  พงษ์อ่อน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 1 บุญเริ่ม  พงษ์อ่อน  
4. นำยปัญญำ   คงสิม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 1 ปัญญำ คงสิม  
5. นำยค ำผัน  อำรีย์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 3 ค ำผัน  อำรีย์  
6. นำยทองดี   หมื่นสุข สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 3 ทองดี  หมื่นสุข  
7. นำงบังอร   ศรเพ็ชร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 4 บังอร   ศรเพชร  
8. นำงค ำสิงห์   พรมเสนำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 7 ค ำสิงห์  พรมเสนำ  
9. นำยบัลลังก ์ ทองสุ        สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 7 บัลลังก์  ทองสุ         

10. นำยธงชัย  โสลุน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 8 ธงชัย  โสลุน  
11. นำยประดิษฐ์  วงศ์ใหญ่ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 10 ประดิษฐ์ วงศ์ใหญ่  
12. น.ส.สำยสมร  นนใส             สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 10 สำยสมร    นนใส              
13. นำยณรงค ์ แสงผำลำ        สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 11 ณรงค์  แสงผำลำ         
14. นำงคมข ำ อัมภรัตน์                          สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน   หมู่ที่ 14 คมข ำ  อัมภรัตน์                           
15 นำงผ่องพรรณ  พละศักดิ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  หมู่ที่ 14 - ลำป่วย 

ผู้ไม่มำประชุม 
- - - - - 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นำยทองแดง แก้วมณี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ทองแดง แก้วมณี  
2 นำยบุญมำ  ไชยเชษฐ์ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน (1) - ลำกิจ 
3 นำงสุภัทรำ  เลิศล  ำ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน (2) สุภัทรำ  เลิศล  ำ  
4 นำงหม่วย  กันภัย เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน หม่วย  กันภัย  
5 นำงปนัดชญำ นำมวงศ์ ปลัด อบต./เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน ปนัดชญำ  นำมวงศ์  
6 นำงสำวบุณยนุช พลศักดิ์ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด อบต.ดูน บุณยนุช  พลศักดิ์  
7 นำงสำวเกษมณี  แสงสกุล ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เกษมณี  แสงสกุล  
8 นำยรังสรรค์  บุษบำ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง รังสรรค์  บุษบำ  
9 นำยส่งสุข  สมบูรณ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ฯ ส่งสุข  สมบูรณ์  

10 นำงผกำกรอง  ไหวดี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ผกำกรอง  ไหวดี  



๒ 
    เมื่อถึงก ำหนดเวลำนัดประชุมแล้ว เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน ได้ตรวจสอบรำยชื่อสมำชิกสภำ  
    อบต.ดูน ที่ได้ลงชื่อไว้ เมื่อมีผู้มำประชุมครบองค์ประชุม เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน จึงได้ให้ 
    สัญญำณ เรียกสมำชิกสภำ อบต.ดูน เข้ำห้องประชุม 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

- ได้ตรวจดูสมำชิกสภำ อบต .ดูน  ที่ เข้ำประชุมว่ำครบองค์ประชุมหรือไม่  (ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 2  กำรประชุม  
ข้อ 25 วรรคสอง)   เมื่อครบองค์ประชุมจึงได้ด ำเนินกำรประชุม  ตำมระเบียบต่ำง ๆ  ดังนี  
 

รองประธำนสภำ อบต.
ดูน 
(นำยค ำหล้ำ   สำยบุปผำ)  
 

- ได้เชิญประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนจุดธูปเทียน  บูชำพระรัตนตรัย   
 

ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน 
  

- เคำรพประธำนสภำ อบต.ดูน  ไหว้พระ เสร็จแล้วนั่งประจ ำที่เตรียมให้ 

เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน 
(นำงปนัดชญำ   นำมวงศ์)            
 

-ได้อ่ำนประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  เรื่อง นัดประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  
สมัยประชุมสำมัญสมัยที่ 4  (ครั งที่ 1) ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
 

เริ่มกำรประชุมเวลำ  09. 30 นำฬิกำ 
 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งให้ทรำบ 
   - นำงผ่องพรรณ  พละศักดิ์ สมำชิกสภำ อบต.ดูน หมู่ที่ 14 ขอลำป่วย 

ที่ประชุม -รับทรำบ 
ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ดังนี้ 
 รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  สมัยประชุมวิสำมัญสมัยที่ 3 ครั งที่ 1 

ประจ ำปีพุทธศักรำช 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 7  เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2563 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

    - คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ อบต.ดูน ได้ตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำ 
อบต.ดูนดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วว่ำถูกต้อง เลขำนุกำรสภำ อบต.ดูน จึงได้ส ำเนำรำยงำนกำรประชุม
สภำ อบต.ดูน ดังกล่ำว ให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน ไปแล้วเมื่อวันที่ 18 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563 
เพ่ือให้สมำชิกสภำ อบต.ดูน ได้มีโอกำสตรวจดูก่อนเวลำประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่งวัน และเพ่ือให้
สภำ อบต.ดูน รับรองรำยงำนกำรประชุม นั น  (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับ
กำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 2 กำรประชุมข้อ 33 วรรคแรก) 
 

มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน - รับทรำบ และไม่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่ำงใด  และมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง  
13  เสียงมีสมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 14 คน 
  รับรองรำยงำนฯ   จ ำนวน 13 เสียง 
  ไม่รับรองรำยงำนฯ  จ ำนวน    - เสียง 
  งดออกเสียง   จ ำนวน   1 เสียง 
 

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบและพิจำรณำ 
 3.1 เรื่อง รำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่แถลงไว้ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลดูน ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 

      ในกำรนี   ขอเชิญนำยทองแดง  แก้วมณี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ชี แจง
รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่แถลงไว้  ให้ที่ประชุมสภำ
องค์กำรริหำรส่วนต ำบลดูน เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ขอเชิญครับ      



๓ 
  
นำยก อบตดูน  
(นำยทองแดง  แก้วมณ)ี 

 

     เรียนประธำนสภำ อบต.ดูน สมำชิกสภำ อบต.ดูน ทุกท่ำนที่เคำรพ ตำมพระรำชบัญญัติสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) มำตรำ 58/5 
วรรค 5  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำย
ที่ได้แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นประจ ำทุกปี กระผมนำยทองแดง  แก้วมณี 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน จึงขอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 (รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ส่งพร้อมระเบียบวำระกำรประชุม) ดังต่อไปนี          

ส่วนที่ 1 
สรุปรำยรับจริง รำยจ่ำยจริง ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม  2562-30 กันยำยน 2563) 
1.สรุปรำยรับ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 

ประเภทรำยรับ ประมำณกำร รับจริง ปี 2563 
หมวดภำษีอำกร 220,000 00 51,680 48 
หมวดค่ำธรรมเนียม 105,900 00 45,132 40 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 122,000 00 133,521 28 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำนิชย์ 7,000 00 27,322 86 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 63,000 00 67,090 50 
หมวดรำยได้จำกทุน 2,000 00 - - 
หมวดภำษีจัดสรร 17,680,100 00 13,886,669 66 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,000,000 00 10,703,128 00 
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  - - - - 

รวมรำยรับทั้งสิ้น 29,200,000 00 24,914,545 18 
 

 2.สรุปรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 
ประเภทรำยจ่ำย ประมำณกำร จ่ำยจริง ปี 2563 

งบกลำง 5,865,101 00 5,177,010 00 
เงินเดือนฝ่ำยกำรเมือง 2,225,520 00 2,225,520 00 

 

 เงินเดือนฝ่ำยประจ ำ 7,809,235 00 7,688,810 00 
ค่ำตอบแทน 1,142,765 00 913,440 00 
ค่ำใช้สอย 4,370,700 00 2,566,248 88 
ค่ำวัสดุ 2,099,879 00 1,123,527 36 
ค่ำสำธำรณูปโภค 313,000 00 262,676 20 
ค่ำครุภัณฑ์ 483,800 00 438,800 00 
ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 2,951,000 00 2,723,000 00 
หมวดรำยจ่ำยอื่น 25,000 00 25,000 00 
หมวดเงินอุดหนุน 1,914,000 00 1,661,078 53 

รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น 29,200,000 00 24,805,110 97  
  

 
 
 



๔ 
 

ส่วนที่ 2 
โครงกำร/กิจกรรมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 

2563 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม  2562-30 กันยำยน 2563) ดังนี  

1.กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ จ ำนวน 2 โครงกำร งบประมำณตำมข้อบัญญัติ 200,000 บำท 
งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย 91,710  บำท 

 2.กำรพัฒนำด้ำนสังคมและกำรสำธำรณสุข จ ำนวน 12 โครงกำร งบประมำณตำมข้อบัญญัติ 
5,901,200 บำท   งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย 5,237,980  บำท 

 3.กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน จ ำนวน 10 โครงกำร งบประมำณตำมข้อบัญญัติ 
3,494,000 บำท  งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย 3,281,958.53  บำท 

 4.กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร จ ำนวน 20 โครงกำร งบประมำณตำมข้อบัญญัติ 
653,800 บำท   งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย 598,946  บำท 

 5.กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม จ ำนวน 10 โครงกำร งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ 1,321,400 บำท  งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย  1,217,620  บำท 

 6.กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 3 โครงกำร งบประมำณตำม
ข้อบัญญัติ 496,000 บำท  งบประมำณท่ีเบิกจ่ำย 145,160  บำท 

        กระผมขอเรียนให้ทรำบว่ำ กำรปฏิบัติงำนที่ท ำไปแล้วนั น เป็นไปด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
และจะได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขให้นโยบำยทุกประกำรที่ได้แถลงต่อสภำไปแล้ว ประสบ
ควำมส ำเร็จ สมดังควำมมุ่งมั่นตั งใจที่จะพัฒนำให้ท้องถิ่นมีควำมเจริญก้ำวหน้ำ และท ำให้ชำว
ต ำบลดูนมีควำมสุข และควำมภำคภูมิใจ ทั งนี  โดยยึดประโยชน์สุขของประชำชนเป็นที่ตั งอย่ำง
แท้จริง    ทั งนี   กำรด ำเนินกำรพัฒนำในปีที่ผ่ำนมำนั น  จะประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยควำม
ร่วมมือของทุกฝ่ำยทั งผู้น ำและสมำชิกสภำท้องถิ่น พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 
หน่วยงำนรำชกำรในพื นที่ หน่วยงำนภำคเอกชน และประชำชนตลอดทั งองค์กรต่ำง ๆ ที่ได้
ร่วมมือร่วมใจกันท ำงำนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรของ
ประชำชนชำวต ำบลดูนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งขึ น กระผมในนำมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดูน พร้อมคณะผู้บริหำร พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง จึงขอขอบคุณทุกท่ำน ทุก
หน่วยงำนที่ได้ให้ควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี ด้วย 

  

มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน        -ที่ประชุมสภำ ฯ แสดงควำมคิดเห็นรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่แถลงไว้
ต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน เป็นเวลำนำนพอสมควร  โดยไม่มีสมำชิกสภำ อบต.ดูน 
สอบถำมหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีก และได้มีกำรขอมติที่ประชุม ขอควำมเห็นชอบเรื่องดังกล่ำว 
-มติเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง     13  เสียง  
สมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน 14 คน 
 เห็นชอบ   จ ำนวน 13 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  จ ำนวน    - เสียง 
 งดออกเสียง  จ ำนวน 1 เสียง 
 

 3.2 กำรพิจำรณำเรื่อง กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  



๕ 
ประธำนสภำ อบต.ดูน  
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 

    - ส ำหรับวำระที่ 3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - ขอเชิญนำงผกำกรอง ไหวดี นักวิเครำะห์นโยบำยแผน
ช ำนำญกำร ชี แจงรำยละเอียด ให้ที่ประชุมสภำ อบต.ดูน พิจำรณำด้วย ขอเชิญครับ  
 

นักวิเครำะห์ ฯ 
(นำงผกำกรอง  ไหวดี) 

          เรียนประธำนสภำ อบต.ดูน สมำชิกสภำ อบต.ดูน ทุกท่ำนที่ เคำรพ ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ได้มีก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมกำรจะต้องด ำเนินกำร
ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถิ่นต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นและ
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น
ให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็น
ดังกล่ำว และต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ สำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละครั ง
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  จึงขอรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลดูน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รำยละเอียดตำมเอกสำรที่ส่งพร้อม
ระเบียบวำระกำรประชุม) 
        รำยละเอียดกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ส่วนที่ 3  
เป็นต้นไป 
        1. แบบติดตำมกำรประเมินผลกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน 10 ข้อ  มีกำรด ำเนินงำนครบถ้วน 
       2. แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           2.1 จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
 จ ำนวน 6 ยุทธศำสตร์            

            2.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
               1.จ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวน 110 โครงกำร 
               2.จ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมำณ 2563 จ ำนวน 63 
โครงกำร 
               3.จ ำนวนโครงกำรที่ท ำได้  จ ำนวน 57 โครงกำร 
 สรุป  โครงกำรที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 51.82% 

             2.3 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2563  ทั งสิ น 24,805,110.97 บำท 
      สรุป ผลกำรติดตำมและประเมินผลและข้อเสนอแนะ 
 1.สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 

       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน มุ่งเน้นกำรพัฒนำตำมกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในแต่ละ
ด้ำน  โดยมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และผลผลิตอย่ำงชัดเจน เพ่ือแสดงให้เห็นกำร
พัฒนำที่เป็นรูปธรรมมำกที่สุด โครงกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้จริงและบรรลุวัตถุประสงค์แสดง
ให้เห็นถึงควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ของท้องถิ่น ในทำงกลับกันโครงกำรที่ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ก็ไม่ได้แสดงถึงควำมล้มเหลวของกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ เนื่องจำก
โครงกำรที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้นั น  เป็นผลมำจำกควำมต้องกำรแก้ไขปัญหำของคนใน
ท้องถิ่นนั นมีมำก จึงก ำหนดโครงกำรขึ นได้มำก แต่งบประมำณที่มีไม่เพียงพอ  ซึ่งเป็นผลให้กำร



๖ 
พัฒนำเคลื่อนตัวได้ช้ำ  แต่ถึงอย่ำงนั นก็ไม่ใช่ตัวชี วัดว่ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกิดควำมล้มเหลว  
เพรำะโครงกำรที่ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ  ก็ยังสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็น
อย่ำงดี รวมถึงกำรประเมินโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร  และคุณภำพกำร
ให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  อยู่ในระดับมำกที่สุด  ก็ถือเป็นควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำยุทธศำสตร์  และยังมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด  ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกลุ่มจังหวัด และยุทธศำสตร์ชำติ   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูนมุ่งเน้นหลักกำรมีส่วนร่วม 
กำรจัดท ำประชำคมท้องถิ่น  เพ่ือแสดงถึงปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน  ที่จะน ำไปสู่
กำรแก้ไขที่เป็นรูปธรรม ได้อย่ำงชัดเจน  โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น   

 2.ข้อเสนอแนะจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
      1.โครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณให้ด ำเนินกำรแล้ว  ไม่ควรอนุมัติงบประมำณ
เพ่ิมเติมในภำยหลัง เพรำะสะท้อนให้เห็นถึงควำมล้มเหลวในกำรบริหำรงบประมำณที่ผิดพลำด
อันเนื่องมำจำกกำรวิเครำะห์กำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงรอบด้ำน  ควรมีกำรตั งงบประมำณให้
สอดคล้องกับกำรเบิกจ่ำยจริง 
      2.โครงกำร/กิจกรรม ที่ได้ตั งงบประมำณในข้อบัญญัติแล้ว  ควรเร่งรัดด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรมให้เสร็จสิ น ภำยในงบประมำณนั น ๆ     

       3.โครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปีงบประมำณ ควรมีกำร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรจัดงำนที่แตกต่ำงไปจำกเดิมบ้ำง  โดยเน้นประโยชน์ของหมู่บ้ำนเป็น
ส ำคัญ 

       4.ทุกแผนงำน/โครงกำร ที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นควรค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นไปได้ ใน
เรื่องของควำมพร้อมด้ำนพื นที่ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  ผลกระทบทั งทำงตรงและทำงอ้อม  
และสถำนะทำงกำรเงิน กำรคลังของท้องถิ่นเป็นส ำคัญ ทั งนี เพ่ือประโยชน์ในกำรขอรับสนับสนุน 

 งบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอก 
       5.ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน 

มำกขึ น  ทั งก่อนกำรด ำเนินโครงกำร ระหว่ำงด ำเนินโครงกำร และเมื่อเสร็จสิ นโครงกำรโดยหำ
แนวทำง วิธีกำรให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในทุกขั นตอนของกำรด ำเนิน
โครงกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน  รวมถึงเปิดโอกำสให้ประชำชนได้รับรู้  ตรวจสอบกำร
ด ำเนินโครงกำรให้มำก 
 

  
 

-  ให้เวลำสมำชิกสภำ อบต.ดูน ได้พิจำรณำในรำยละเอียดเกี่ยวกับ กำรให้ควำมเห็นชอบกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563  
 

มติที่ประชุมสภำ อบต.ดูน -ที่ประชุมสภำ ฯ แสดงควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็นชอบกำรกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
เป็นเวลำนำนพอสมควร  โดยไม่มีสมำชิกสภำ อบต.ดูน สอบถำมหรือแก้ไขเพ่ิมเติมอีก และได้มี
กำรขอมติที่ประชุม ขอควำมเห็นชอบเรื่องดังกล่ำว 
-มติเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนนเสียง     13  เสียง  
สมำชิกสภำ ฯ เข้ำร่วมประชุม  จ ำนวน 14 คน 
 เห็นชอบ   จ ำนวน 13 เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  จ ำนวน    - เสียง 
 งดออกเสียง  จ ำนวน 1 เสียง 



๗ 
 

ระเบียบวำระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ำมี) 
  

 
 
 

ประธำนสภำ อบต.ดูน 
(นำยประมูล   พุฒพันธ์) 
 

-สมำชิกสภำ ฯ ท่ำนใดมีอะไรสอบถำมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ  หำกไม่มีกระผมขอปิดกำร
ประชุมสภำ อบต.ดูน ในครั งนี  
 

เลิกประชุมเวลำ  
   

12.30  นำฬิกำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)           ปนัดชญา  นามวงศ์     ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 

                  (นางปนัดชญา  นามวงศ์) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

(ลงชื่อ)        ณรงค์  แสงผาลา      ผูต้รวจรายงานการประชุม 
               (นายณรงค์   แสงผาลา) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 

(ลงชื่อ)      ประดิษฐ์  วงศ์ใหญ่    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายประดิษฐ์   วงศ์ใหญ่) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 

(ลงชื่อ)        ปัญญา  คงสิม         ผูต้รวจรายงานการประชุม 
              (นายปัญญา  คงสิม) 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดูน 
 


