
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
สมัยสามัญสมัยที่  ๒/๒๕๖1  ครั้งที่  ๑ 

วันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

**************************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ตรวจสอบรายละเอียดโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านการประชุม

ประชาคมเพ่ือจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.2 แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศท่ีดินให้ หรือกรณีเข้าไป

ด าเนินการในที่ดินของเอกชนเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
1.3 การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อแสดงเจตจ านงในการ

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                     -  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญสมัยที่  ๑/๒๕๖1   

วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖1 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑  การพิจารณาและเสนอความเห็นรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  ครั้งที่  ๑  (รอบเดือนตุลาคม  ๒๕60 - 
เดือนมีนาคม  ๒๕๖1) 

3.2  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อต าบล              
ศรีโพธิ์เงิน เงินประมาณ 300,000 บาท  ปรากฏในข้อบัญญัติ งปม.รายจ่ายประจ าปี             
งปม. 2561 หน้า 13/18  เป็นโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้าน
สันต้นแหน หมู่ที่ 9  ความกว้าง 8 เมตร สูง 4.40 เมตร ความยาว 12 เมตร 

3.3  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561              (มี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561) รายละเอียด ดังนี้ 

1)  โครงการขุดลอกห้วยบง ในพื้นที่บ้านห้วยแก้วหมู่ที่ 3 ถึงบ้านจ าปา หมู่ที่ 17 
ความกว้างเฉลี่ย 7 เมตร ยาว 3,250 เมตร ลึกเฉลี่ย  2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด          
ไม่น้อยกว่า 14,750 เมตร งบประมาณ 500,000 บาท มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี         
ปี 2561 หน้า 85  

2)  โครงการขุดลอกร่องยุง บ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 ระยะทาง 850 เมตร 
งบประมาณ 386,000 บาท มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561 หน้า 90 

3)  โครงการขุดลอกล าห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ระยะทาง 415 เมตร มีใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561 หน้า 84  

4)  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยตาดในพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร                    
บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9 งบประมาณ 500,000 บาท มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561
หน้า 71 

 



3.4  แนวทางการช่วยเหลือกรณีการขอรับความช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่  
แต่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 จึงไม่สามารถด าเนินการไดใ้นปีงปม. 2561 
รายละเอียด  ดังนี้ 

1)  โครงการขุดลอกหลงน้ าล้อม ช่วงที่ 2 บ้านกาดถี หมู่ที่ 8 งบประมาณ 
455,000 บาท กว้างเฉลี่ย 25 เมตร ยาว 650 เมตร ลกึเฉลี่ย 3 เมตร มีในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ปี 2563 หน้า 88   

2)  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ความกว้าง มีใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2562 หน้า 73   

3)  โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด  บ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่  16  ไม่มีในฯ  
 
3.5  ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ในพื้นที่ต าบลห้วยแก้ว (งบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ าภาค 1)   
 
ระเบียบวาระที ่ ๔   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่  สภา  ๒๕61/ว               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
              ๑๕๕  หมู่  ๔  ต าบลหว้ยแก้ว   

       อ าเภอภูกามยาว  จังหวดัพะเยา  ๕๖๐๐๐ 

                                                              ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ระเบียบวาระการประชุมฯ                  จ านวน  ๑  ฉบับ 

                             เนื่องด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  มีข้อราชการที่จะประชุมปรึกษาหารือ        
และพิจารณาลงมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ในสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร           
ส่วนต าบลห้วยแก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๑   

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแก้วทุกท่านเข้าร่วมประชุม  ในวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยแก้ว  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  แต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

 
                   (นายฐิติพงศ์  ช านาญกลิ้ง) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว   
                                           
กิจการสภาอบต.ห้วยแก้ว 
ส านักงานปลัด   
โทรศัพท/์โทรสาร  ๐-๕๔๔๘-๔๙๔๑ 
www.huaikaew.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.huaikaew.go.th/


 
ที่  สภา  ๒๕61/ว               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
              ๑๕๕  หมู่  ๔  ต าบลหว้ยแก้ว   

       อ าเภอภูกามยาว  จังหวดัพะเยา  ๕๖๐๐๐ 

                                                              1๑  เมษายน  ๒๕๖1 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖1 

เรียน ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง  และหัวหน้าส านักงานปลัด   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ระเบียบวาระการประชุมฯ                  จ านวน  ๑  ฉบับ 

                             เนื่องด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ได้ก าหนดการประชุมสภาองค์การบริหาร           
ส่วนต าบลห้วยแก้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖1  ครั้งที่  ๑  เพ่ือปรึกษาหารือและพิจารณาลงมติ
ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนงานราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วทุกท่านเข้ าร่วมประชุมฯ  ในวันที่   18  เมษายน  ๒๕๖1                    
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

 
                   (นายฐิติพงศ์  ช านาญกลิ้ง) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว   
                                           
กิจการสภาอบต.ห้วยแก้ว 
ส านักงานปลัด   
โทรศัพท์/โทรสาร  ๐-๕๔๔๘-๔๙๔๑ 
www.huaikaew.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.huaikaew.go.th/


 
หนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ที่  พย  73601/ว  ลงวันที่  10  เมษายน  2561 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 
เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วทุกท่าน 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย   1)  ระเบียบวาระการประชุมฯ           จ านวน  ๑  ฉบับ 
  2)  รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ     จ านวน  1  เล่ม 
 

ที ่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายฐิติพงศ์  ช านาญกลิ้ง ประธานฯ  
๒ นายสมพัต  สิงห์แก้ว รองประธานฯ  
๓ นายพุด  มีทอง ส.อบต.หมู่ ๑  
๔ นายประกายศรี  ปวงค ามา ส.อบต.หมู่ ๒  
๕ นายสิงห์หา  ไชยพรม ส.อบต.หมู่ ๒  
๖ นายเชาวลิต  ร าไพ ส.อบต.หมู่ ๓  
๗ นายพิช  อวดหาญ ส.อบต.หมู่ ๔  
๘ นายอธิลักษณ์  มุสุ ส.อบต.หมู่ ๔  
๙ นายสุพจน์  เบาใจ ส.อบต.หมู่ ๕  

๑๐ นางวรัญญา  ล าดวน ส.อบต.หมู่ ๕  
๑๑ นายกิตติพงศ์  สิงห์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๖  
๑๒ นายเจมส์  พงษ์ค า ส.อบต.หมู่ ๖  
๑๓ นายสนั่น  หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ ๗  
๑๔ นายสุนัน  ไชยกุล ส.อบต.หมู่ ๘  
๑๕ นายทองสุข  ไชยกุล ส.อบต.หมู่ ๘  
๑๖ นายสุทิวัส  ธิตา ส.อบต.หมู่ ๙  
๑๗ นายสงคราม  สายอินต๊ะ ส.อบต.หมู่ ๑๐  
๑๘ นายสังคม  สายวงศ์เปี้ย ส.อบต.หมู่ ๑๐  
๑๙ นายสมพงษ์  ยังกองแก้ว   ส.อบต.หมู่ ๑๑  
๒๐ นายธีระพันธ์  ธนวัฒน์พัชร ส.อบต.หมู่ ๑๑  
๒๑ นายอดุลย์  วงศ์เปี้ย ส.อบต.หมู่ ๑๒  
๒๒ นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๑๒  
๒๓ นางแสงหล้า  สมเครือ ส.อบต.หมู่ ๑๓  
๒๔ นายนรินทร์  แสนจิต ส.อบต.หมู่ ๑๓  
๒๕ นางสุชาดา  ทะดวงสอน ส.อบต.หมู่ ๑๔  
๒๖ นายสรณ์  สอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๔  
๒๗ นายไกรพิพัฒน์  ยศกล้า ส.อบต.หมู่ ๑๕  
๒๘ นายพงศกร  สงวนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๕  
๒๙ นายมงคล  ฟองขาว ส.อบต.หมู่ ๑๖  
๓๐ นายศรีมา  วาสอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๗  
๓๑ นางรัชนี  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ ๑๗  

 
 



 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

สมัยสามัญสมัยท่ี  ๒/๒๕๖1 
วันที่  18  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖1 

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
 
ท่ี ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายฐิติพงศ์  ช านาญกลิ้ง ประธานฯ   
๒ นายสมพัต  สิงห์แก้ว รองประธานฯ   
๓ นายพุด  มีทอง ส.อบต.หมู่ ๑   
๔ นายประกายศรี  ปวงค ามา ส.อบต.หมู่ ๒   
๕ นายสิงห์หา  ไชยพรม ส.อบต.หมู่ ๒   
๖ นายเชาวลิต  ร าไพ ส.อบต.หมู่ ๓   
๗ นายพิช  อวดหาญ ส.อบต.หมู่ ๔   
๘ นายอธิลักษณ์  มุสุ ส.อบต.หมู่ ๔   
๙ นายสุพจน์  เบาใจ ส.อบต.หมู่ ๕   

๑๐ นางวรัญญา  ล าดวน ส.อบต.หมู่ ๕   
๑๑ นายกิตติพงศ์  สิงห์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๖   
๑๒ นายเจมส์  พงษ์ค า ส.อบต.หมู่ ๖   
๑๓ นายสนั่น  หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ ๗   
๑๔ นายสุนัน  ไชยกุล ส.อบต.หมู่ ๘   
๑๕ นายทองสุข  ไชยกุล ส.อบต.หมู่ ๘   
๑๖ นายสุทิวัส  ธติา ส.อบต.หมู่ ๙   
๑๗ นายสงคราม  สายอินต๊ะ ส.อบต.หมู่ ๑๐   
๑๘ นายสังคม  สายวงศ์เปี้ย ส.อบต.หมู่ ๑๐   
๑๙ นายสมพงษ์  ยังกองแก้ว   ส.อบต.หมู่ ๑๑   
๒๐ นายธีระพันธ์  ธนวัฒน์พัชร ส.อบต.หมู่ ๑๑   
๒๑ นายอดุลย์  วงศ์เปี้ย ส.อบต.หมู่ ๑๒   
๒๒ นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๑๒   
๒๓ นางแสงหล้า  สมเครือ ส.อบต.หมู่ ๑๓   
๒๔ นายนรินทร์  แสนจิต ส.อบต.หมู่ ๑๓   
๒๕ นางสุชาดา  ทะดวงสอน ส.อบต.หมู่ ๑๔   
๒๖ นายสรณ์  สอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๔   
๒๗ นายไกรพิพัฒน์  ยศกล้า ส.อบต.หมู่ ๑๕   
 
 



 
ท่ี ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๒๘ นายพงศกร  สงวนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๕   
29 นายมงคล  ฟองขาว ส.อบต.หมู่ ๑๖   
๓๐ นายศรีมา  วาสอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๗   
๓๑ นางรัชนี  บุญเรือง ส.อบต.หมู่ ๑๗   
๓๒ นายชัยพร  โรจนสินธุ เลขาสภาฯ   
 
รายชื่อผู้ร่วมเข้าประชุม 
ที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑ นายสมศักดิ์  กะทง นายก อบต.   
๒ นายเสาร์  ไชยกุล รองนายกฯ   
๓ นางนันทิยา  สิงห์แก้ว รองนายกฯ   
๔ นายประยงค์  บุญตา เลขานายกฯ   
๕ น.ส.วลัยลักษณ์  ฟักแก้ว หัวหน้าส านักปลัด   
๖ นายพินัย  ทิพย์ค า ผอ.กองช่าง   
๗ นางวาสนา  ธรรรมชัยกุล ผอ.กองคลงั   
๘ นางนิรมล  วงศ์สม นักวิเคราะห์ฯ   
๙     

๑๐     
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
- ผู้มาประชุม    3๑  คน 

1) สมาชิกสภาอบต.ห้วยแก้ว    3๐  คน 
2) เลขาสภาอบต.ห้วยแก้ว (ปลัดอบต.)    ๑  คน 

- ผู้ไม่มาประชุม    ๑  คน   
1) นายสนั่น  หน่อแก้ว  สมาชิกสภาอบต.ห้วยแก้วหมู่ที่  ๗ 

- ผู้เข้าร่วมการประชุม   7  คน 
เลขานุการสภาฯ  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วคณะผู้บริหาร 

ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน วันนี้
เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ.2561 และตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
มาตรา 56 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุม                  
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม                 
ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วเข้าประชุม จ านวน 31 ท่าน จาก 31 ท่าน ถือ ว่ามา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาฯ  ทั้ งหมด  จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่ท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วจะเปิดประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยแก้วจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ 

ประธาน ฯ   ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  
ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2561 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ประกาศอ าเภอภูกามยาว เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2  ประจ าปี  
2561  ตั้งแต่วันที่  16  เมษายน  2561  เป็นต้นไปมีก าหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น นายอ าเภอภูกามยาว
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว จึงอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 55 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงจนถึงปัจจุบัน จึงเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 ในวันที่  18  
เมษายน  2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว   

1.2 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 2561 เพ่ือให้สภาพิจารณาการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือน
เมษายน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)   

-  ระเบียบวาระการประชุม    
-  ส าเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561  
-  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) 
 
 
 

/1.3 ตรวจสอบ... 
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1.3  ตรวจสอบรายละเอียดโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้สรุปโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ผ่านการ
ประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้านที่มีล าดับที่จะด าเนินการและบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 ที่ได้แจกส าเนาให้ทุกท่านได้ตรวจสอบความถูกต้อง มีหมู่บ้านไหนไม่ถูกต้อง ผิดพลาดขอให้
แก้ไขส่งให้นักวิเคราะห์ฯ เพื่อจะได้แก้ไขก่อนส่งให้กองช่างด าเนินการส ารวจประมาณราคา และส่งให้ปลัดและ
หัวหน้าส านักงานปลัดจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ต่อไป   

สรุปมีการเปลี่ยนแปลงเพียงบ้านม่วงค า หมู่ที่ 14 เปลี่ยนแปลงจากโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าฯ  
เป็นโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) นักวิเคราะห์ฯ ได้ตรวจสอบจากแผน พัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2562) 
ปรากฏว่ามีในแผนฯ สามารถด าเนินการได้  ส่วนหมู่บ้านอ่ืน ๆ ถูกต้องเป็นไปตามเอกสารส่วนในรายละเอียด
ฝ่ายช่างจะด าเนินการส ารวจอย่างละเอียดอีกครั้ง  โดยจะนัดวันออกส ารวจพ้ืนที่ขอให้สมาชิกสภาอบต.แต่ละ
หมู่บ้านให้ความร่วมมือร่วมส ารวจพื้นที่กับช่าง ส่วนวันเวลาช่างจะแจ้งนัดหมายให้ทราบอีกครั้ง 

ที่ประชุมฯ   รับทราบ 
 

1.4  แนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไป
ด าเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

นิติกร    เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการฟ้องร้อง หรือข้อพิพาทระหว่างประชาชนและหน่วยงานใน
การด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะเรื่องที่ดินด าเนินการหากราชการจะด าเนินการในที่ดินของ
เอกชนหรือประชาชนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองโดยมีเอกสารเป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือปัองกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นผมจึงได้ส าเนาเอกสารแนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศ
ที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไปด าเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนตัวอย่างหนังสือ
แสดงความประสงค์ เรื่องการอุทิศท่ีดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปด าเนินการเพ่ือให้มี
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้ท่านสมาชิกทุกท่านใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาท 
ฟ้องร้อง 

ที่ประชุมฯ   รับทราบ 
 

1.5  การประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อแสดงเจตจ านงในการ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 

นิติกร    ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วได้ประกาศนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใส เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยแก้ว ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะให้อบต.ห้วยแก้ว
ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมปราศจากการทุจริต
เพ่ือให้บรรจุตามเจตนารมณ์ จึงก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 

1) บริหารและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนด้วยบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 

2) ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิต 

/3) ด าเนินการ... 
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3) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินงานภายในองค์กรให้เกิดความ
โปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน             
ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

5) กรณีพบเห็นการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษกับผู้ที่ทุจริตอย่าง
เคร่งครัด 

นิติกร   กระผมจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วได้รับทราบ และ
ฝากน าไปติดประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านด้วย ขอขอบคุณครับ 

ที่ประชุมฯ   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. ๒๕61 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยแก้ว  ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ                
ทุกท่านทราบแล้ว  ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม  รายงานการ
ประชุมสภาฯ ก็เป็นอ านาจของมติสภาฯ แห่งนี้เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติมขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงาน
การประชุมสภาฯ  หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญน าเสนอต่อที่ประชุม       
สภาฯ  เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ  ให้แก้ไขเพ่ิมเติม  หากไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม  ผมจึงอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  จ านวน  30  เสยีง  ไม่มาประชุม 1 เสียง 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.1  เรื่องการพิจารณาและเสนอความเห็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  ครั้งที่  ๑  (รอบเดือนตุลาคม  ๒๕60 - เดือนมีนาคม  ๒๕๖1) 

ประธานฯ   ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วเป็นผู้เสนอญัตติ  รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)  และก่อนที่จะด าเนินการขอให้ท่าน เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ
และกฎหมายวิธีการจัดท างบประมาณและข้ันตอนการ พิจารณาให้ที่ประชุมสภาฯ  ทราบ  

เลขาสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และ หัวหน้า
ส่วนราชการ ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕60 ผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้นะครับ  

 
 

/ระเบียบ... 
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๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๕๙  หมวดที่   ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ  ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวน  ๓  คน  ซึ่งได้แก่  นายสุทิวัส  ธิตา  นายอธิลักษณ์  มุสุ  และนายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว  ผู้แทนประชาคม
ท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๒ ท่าน ได้แก่ นายสวัสดิ์ อินยาศรี และนายทองเปลว สุรยุทธพงษ์ 
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน ๒ คน ได้แก่ นายเวชยันต์ วรรณแก้ว  
นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพระดับต าบลบ้านป่าฝาง  และนายรัฐวัฏ ผาแสนเถิน 
นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพระดับต าบลห้วยแก้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวน  ๒  คน  ได้แก่  อาจารย์ประเสริฐ  รูปศรี  และผู้ใหญ่บรรดิษฐ์  หล่อวงศ์  โดยคณะกรรมการ 
มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  (พ.ศ.
๒๕๕๙)  หมวดที่  ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ  ๒๙  ให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และรายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเ พ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  
๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  ๑๓  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี   

๒)  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕61  พิจารณาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน  (E-plan)  ไปใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓) รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  
ลงวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙    

ประธานฯ   ในส่วนของรายละเอียดรายงานผลการติดตามและประเมินผลท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยแก้วจะเป็นผู้น าเสนอ  ขอเรียนเชิญครับ   

นายกฯ อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วจึงจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วเพ่ือรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ จากการด าเนินงานน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างาน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จากการด าเนินงานด้านการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานด้านการจัดท าแผนพัฒนาของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนมีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตามท่ีวางไว้   

 
/รายละเอียด... 
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นายกฯ อบต. รายละเอียดในรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ประกอบด้วย 7 ส่วน 
คือ ส่วนที่ ๑  บทน าก็จะกล่าวถึงที่มาที่ไป วัตถุประสงค์ในการจัดท า ส าหรับผู้ที่ยังไม่ทราบและไม่เข้าใจเขาได้
อ่านแล้วจะได้เข้าใจดีขึ้นนะครับ ส่วนที่  ๒  ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก็จะเป็นระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด และท้องถิ่น  
ส่วนที่  ๓  วิธีการด าเนินการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ส่วนที่  ๔  ผลการด าเนินงาน ในส่วน
นี้คือเนื้อหาที่มีคามส าคัญและเกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลในส่วนที่ 3 ได้มาจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน ( E-
plan) และผลการด าเนินงานตามแบบรายงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ส่วนที่  ๕  ผลการติดตาม
และประเมินผลทรัพย์สิน ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และส่วนที่ 7 สรุปผล ปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ เป็นส่วนที่มีความส าคัญ   
 ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ประจ าปีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.256งบประมาณ พ.ศ.25611  ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 
(เดือนตุลาคม 25(เดือนตุลาคม 256060 --มีนาคม 256มีนาคม 25611)) และได้รายงานให้ผู้บริหารเพ่ือรายงานผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้
ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

ดังนั้นกระผมในฐานะผู้บริหารจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256งบประมาณ พ.ศ.25611  ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน (เดือนตุลาคม 25ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน (เดือนตุลาคม 256060--มีนาคม 256มีนาคม 25611) ที่คณะกรรมการ) ที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้จัดท าขึ้น ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ซึ่งการติดตามและติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้จัดท าขึ้น ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลแผนถือประเมินผลแผนถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานเพ่ือพัฒนาองค์กรให้
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลสามารถน ามาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วให้บรรลุเป้าหมายสามารถตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานในภาพรวมว่าประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดหรือไม่และน าผลที่ได้จากการติดตามมาใช้ในการ
ตัดสินใจก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในครั้ง
ต่อไป 

การด าเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการท างานด้านการจัดท าแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนมีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่วางไว้และจะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีได้   

/รายละเอียด... 
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 นายกฯ อบต. ส่วนรายละเอียดของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน ซึ่งเป็นการติดตามผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 จนถึงเดือน
มีนาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลไว้
สองแนวทางคือการติดตามประเมินผลด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน (E-plan) และการติดตาม
ประเมินผลตามแบบติดตามของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและแบบอ่ืน ๆ รายละเอียดจะปรากฏใน
ส่วนที่ 4  ผลการติดตามและประเมินผล ในส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 3 จะเป็นที่มาที่ไป ความหมายของการติดตาม          
ประเมินผลแผน ขั้นตอน วิธีการติดตามประเมินผลแผน ซึ่งก็ปรากฏตามที่กระผมได้น าเสนอมาแล้วข้างต้น 
ส่วนในรายละเอียดท่านก็สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองในส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 3 ได้นะครับ แต่ที่ส าคัญอยู่ที่              
ส่วนที่ 4 คือผลการด าเนินงานด้วยระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน (E-plan) แบบสรุปผลการด าเนินงานจะ
ปรากฏในหน้า 12 ดังนี้ครับ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมีจ านวนโครงการทั้งหมด  87  โครงการ   สามารถ
จัดท างบประมาณประจ าปี 2561 จ านวน 19  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  21.83  และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 
– เดือนมีนาคม 2561 สามารถด าเนินการเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญาได้ 3 โครงการคิดเป็นร้อยละ 
3.45 ของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ส าหรับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
ไม่สามารถบรรจุเป็นงบประมาณรายจ่ายได้เป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ชุมชนส่งมาจ านวนมาก
แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดเนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
      ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาสังคม  การศึกษา  และวัฒนธรรม  มีจ านวนโครงการทั้งหมด  28  
โครงการ  สามารถจัดท างบประมาณประจ าปี 2561 จ านวน 24  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 85.71 และตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 สามารถด าเนินการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญาได้จ านวน 
3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ส าหรับโครงการ
ในแผนพัฒนาสามปีที่ไม่สามารถบรรจุเป็นงบประมาณรายจ่ายได้จ านวน 4 โครงการ เป็นโครงการซึ่งไม่
สามารถด าเนินการได้ได้เนื่องจากใช้งบประมาณค่อนข้างสูง 
    ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจ านวน
โครงการทั้งหมด  8  โครงการ  สามารถจัดท างบประมาณประจ าปี 2561 จ านวน 3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
37.50  และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 ด าเนินการเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
สัญญาได้ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  
ส าหรับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถบรรจุเป็นงบประมาณรายจ่ายได้จ านวน  6  โครงการ 
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีจ านวนโครงการทั้งหมด  11  
โครงการ  สามารถจัดท างบประมาณไประจ าปี 2561 จ านวน  ๑ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100  และตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 สามารถด าเนินการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญาได้จ านวน 
1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  มีจ านวนโครงการทั้งหมด  13  โครงการ  
สามารถจัดท างบประมาณประจ าปี 2561 จ านวน 12  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  92.03  และตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 สามารถด าเนินการเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญาได้จ านวน 1 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

/สรุปผล... 
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         นายกฯ อบต.  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕61 ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (งบประมาณ  ๒๕61)  มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น  146  
โครงการ  สามารถน าบรรจุเข้าในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี  ๒๕6๑  ได้จ านวนทั้งสิ้น  69  โครงการ                
คิดเป็นร้อยละ  47.26  และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561 สามารถด าเนินการเบิกจ่ายและ
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญาได้จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.84 ของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561  ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ต่ า การด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ต้องเร่งด าเนิน
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ในไตรมาสที่ 3 ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ในเดือนกันยายน 2561 
 และในส่วนการติดตามประเมินผลด้วยตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ปรากฏรายละเอียดตั้งแต่หน้า 40 ก็จะเป็นการประเมินคุณภาพของแผน
ประมาณว่าการจัดท าแผนของเรานั้นมีคุณภาพเป็นไปตามรูปแบบเค้าโครงเป็นไปตามที่กรมก าหนดหรือไม่ เช่น 
มีการแต่งตั้งคณะกรรรมการในการจัดท าแผนหรือไม่ เช่น คณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้นั้นท่านสมาชิกเองก็ได้รับทราบและได้มีส่วนร่วมถึงขั้นตอน
การด าเนินการเป็นอย่างดีซึ่งบางท่านอาจจะมองว่าขั้นตอนยุ่งยากซ้ าซาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่วางไว้ แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิกทุกท่านด้วยดีมาโดยตลอดกระผม
ต้องขอขอบคุณท่านที่เสียสละเสนอตัวเข้ามาร่วมกันด าเนินกิจกรรมทุก ๆ อย่าง  
 ส าหรับในส่วนที่ 5 ก็เป็นการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน เช่น อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างของ
อบต. ครุภัณฑ์ส านักงาน ถนนและรางระบายน้ า ที่เป็นเขตความรับผิดชอบของอบต.เป็นต้น และส่วนที่ 6 เป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคือการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ซึ่งทั้งส่วนที่ 5 และ 6 นั้นไม่ได้มีก าหนดในรูปแบบไว้เราจะมีหรือไม่มีก็
ไม่ได้ผิดอะไร สุดท้ายส่วนที่ 7 เป็นสรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
ด าเนินงานของอบต.ห้วยแก้ว ดังนี้ 
สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวมของอบต.ห้วยแก้ว 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของอบต.ในภาพรวมแบ่งออกเป็น 3 
ระดับ คือระดับพอใจมาก ระดับพอใจ และระดับไม่พอใจ สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
ต าบลห้วยแก้วต่อการด าเนินงานในภาพรวมของอบต.ห้วยแก้วสรุปได้ดังนี้  ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับพอใจมากร้อยละ 47.91 ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจร้อยละ 41.11 และประชาชนไม่มี
ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในภาพรวมของอบต.ห้วยแก้วร้อยละ 10.98  ตามล าดับรายละเอียด ดังนี้ 

ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด  
ร้อยละ  55.88  รองลงมาคือด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชนชรรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรมคิด
เป็นร้อยละ  54.70  และด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็น
ร้อยละ  54.12  ตามล าดับ  ส่วนด้านที่ประชาชนไม่พอใจมากที่สุดคือ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนกรณีเร่งด่วน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมาคือด้านการด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาก าหนดคิดเป็นร้อยละ 18.82 

 
/ปัญหา... 
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นายกฯ อบต.  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ตาม

กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
และน าโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งสามารถ
จ าแนกตามปัญหา  ได้ดงันี้ 

1. จากการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  2561 ผลการด าเนินโครงการ
ของทุกยุทธศาสตร์ในภาพรวมสามารถจัดท างบประมาณได้ร้อยละ 47.26  คิดเป็น  69  โครงการ  จากโครงการ
ทั้งหมด  146  โครงการ  ซึ่งมีอัตราส่วนที่น้อยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี  ปัญหาอุปสรรคที่
ส าคัญคือปัญหาด้านข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

2. จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวนมากเกินกว่างบประมาณที่ได้จะด าเนินการได้ 
ท าให้อัตราความส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า  และไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่มีอย่าง
จ ากัด 

3. ประชาชนเสนอโครงการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจ านวนมากแต่ไม่สามารถด าเนินการได้
ทั้งหมดและขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

4. การใช้งบประมาณของและการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณบางโครงการขาดการวางแผนที่ดี 
5. การเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการ 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. ให้หมู่บ้านเสนอปัญหาให้ครอบคลุมทุกประเด็น และประชาสัมพันธ์การประชาคมให้ทั่วถึงทุก

หมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมให้มากที่สุด 
2. จัดท าโครงการ เสนอของบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีงบประมาณในการ

ด าเนินงานโครงการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
3. ควรเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับแผนชุมชน  และ

ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชนในภาพรวมมากกว่าความคนเพียงบางกลุ่ม และค านึงถึงโครงการ/
กิจกรรม  ที่เกิดจากปัญหาในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญ  ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  และมีความ
สอดคล้องกับนโยบายระดับต่าง ๆ 

4. ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการด าเนินการจริง 
5. ควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน  เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า

ในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
6. ปรับทัศคติและแนวคิดของผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้น าชุมชน  และประชาชนให้มีความคิดเห็นสอดคล้อง

กันและเข้าใจหลักการบริหารจัดการและการก าหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ  
7. ควรใช้ข้อมูลที่เกิดจากการบูรณาการและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

องค์กร  เพ่ือเป้าหมายสูงสุดคือการบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 
8. จัดการอบรมให้แก่ประชาคมระดับต าบลเพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกให้แก่กลุ่มผู้น าทุกระดับ

รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจและความส าคัญของการประชาคมและการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชน 

 
/การสรุปผล... 
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นายกฯ อบต.  การสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและสรุปผลการด าเนินงาน รวมถึง
รวบรวมปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมของอบต.ห้วยแก้ว และข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
หากท่านสมาชิกต้องการศึกษาด้วยตนเองอีกครั้งสามรถดูรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารตั้งแต่หน้า 55 
กระผมขอจบการน าเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
ประประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256จ าปีงบประมาณ พ.ศ.25611  ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน (เดือนตุลาคม 25ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน (เดือนตุลาคม 256060--มีนาคม 256มีนาคม 25611)) ไว้เพียง
เท่านีท้่านสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมขอเรียนเชิญครับ 

นายสุทิวัส  ธิตา  ส.อบต.หมู่ที่  9   
๑) กระผมเองในฐานะได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ปัญหาที่แผนพัฒนาฯ  ไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้
เท่าที่ควรนั้นสาเหตุจากการบรรจุจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีจ านวนมากจนเกินไป  ซึ่งเราก็
ทราบดีว่าในปีงบประมาณหนึ่งหนึ่งเราไม่สามารถที่จะด าเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ทั้งหมดน้อยกว่า
โครงการ  ตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วนั้นอย่างมากก็สามารถด าเนินการได้ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยโครงการ  แต่โครงการที่แต่ละหมู่บ้านส่งมานั้นมีจ านวนมากทั้ง ๆ  ที่ทราบดีว่าไม่สามารถด าเนินการได้
ทั้งหมด  ในปีงบประมาณต่อไปเราควรลดจ านวนโครงการในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีลงตามความต้องการ
และความจ าเป็นและที่ส าคัญคือค านึงถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วเป็นส าคัญ 

๒) ควรจัดท าแผนชุมชนให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมใน
แผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนมาบรรจุเสนอเข้าในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว   

นายพุด  มีทอง  ส.อบต.หมู่ที่  ๑   
ตอนนี้จะท าอะไรไม่ว่าโครงการอะไรเขาก็จะเน้นให้มีในแผนผมเห็นว่าโครงการที่ประชาคมคัดเลือกเพ่ือ

บรรจุในแผนพัฒนาของอบต.ก็สามารถใส่ไปได้ใส่ไปก่อนหากอบต.ไม่ได้ด าเนินการก็ไปขอหน่วยงานอ่ืน 
ประธานสภาฯ ผมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ท าหน้าที่เป็นอนุกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนของอบต.ห้วยแก้วได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของท่านสมาชิก 
นางนิรมล  วงศ์สม  นักวิเคราะห์ฯ   
 ขอขอบคุณที่ท่านสมาชิกท่ีได้กรุณาเสนอความเห็นเพ่ิมเติมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือท่านสมาชิก

ให้ท าความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการเสนอโครงการให้สอดคล้องกับศักยภาพของอบต.และขีดจ ากัดด้าน
งบประมาณท่ีเราประสบอยู่ในขณะนี้ และค านึงถึงความเป็นไปได้ที่จะสามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณหนึ่ง
ซึ่งสังเกตว่าในปีงบประมาณนี้เราสามารถที่จะด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561 ได้มากข้ึนตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เพราะมีเงินอุดหนุนเข้ามาเร็วขึ้นกว่าปีที่แล้วหมู่บ้านที่ด าเนินการไปแล้วก็มี
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 และหมู่บ้านที่ก าลังด าเนินการในช่วงนี้ก็มี หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 16 

สุดท้ายขอฝากให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วให้ประชาชนในพ้ืนที่ของท่านไม่ว่าจะน าไปวางไว้ ณ หอหนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน หรืออาคารประชาคมหมู่บ้านก็ได้นะคะ  ขอบคุณค่ะ 

มติทีป่ระชุม   มีมติให้ความเห็นชอบ  30  เสียง ไม่มาประชุม 1  เสียง  และได้ให้ความเห็นต่อการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)  ดังนี้ 

1) ขอให้แก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะและน าส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) ให้หน่วยงาน
ตรวจสอบดูแล (อ าเภอภูกามยาว) เพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว
ต่อไป  

/2) ขอให้เร่ง... 
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2) ขอให้เร่งด าเนินการตามโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 

ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3-4 ก่อนสิ้นปีงบประมาณโดยเร็วเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี 
3) ขอให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ได้จากรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ และพิจารณาน าไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
4) ขอให้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเร่งด่วน ภัยพิบัติต่าง ๆ 

โดยเฉพาะเหตุวาตภัย อุทกภัย  เป็นต้น  เนื่องจากในช่วงนี้เป็นฤดูฝนและเกิดพายุบ่อยครั้ง  
5) ให้พิจารณาแก้ไขและปรับปรุงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วให้รวดเร็ว

ทันเหตุการณ์ขึ้นกว่าเดิมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค 
โปร่งใสและเป็นธรรม   
 

๓.๒  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อต าบลศรีโพธิ์เงิน เงินประมาณ 300,000 
บาท  ปรากฏในข้อบัญญัติ งปม.รายจ่ายประจ าปีงปม. 2561 หน้า 13/18  แก้ไขเป็นโครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9  ความกว้าง 8 เมตร สูง 4.40 เมตร           
ความยาว 12 เมตร 

ประธานฯ   ขอเชิญนายก ฯ ชี้แจงครับ 
นายกฯ  กระผมขอชี้แจงดังนี้ 

เรื่องเดิม  ตามรายละเอียดโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว หน้า ๑๓/๑๘  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อต าบลศรีโพธิ์เงิน เงิน
ประมาณ 300,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 300,000 บาท 

ข้อกฎหมาย     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  หมวด  ๔  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อพิจารณา  เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความส าคัญล าดับที่ 1 ของ
หมู่บ้านบ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ในหมู่บ้านนั้นได้ใช้งบประมาณจากโครงการไทย
เข้มแข็งซึ่งมีงบประมาณมากพอที่จะด าเนินการจนสุดซอยจึงด าเนินการไปก่อน  และโครงการที่มีความส าคัญ
ล าดับรองลงมาคือโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9 งบประมาณ 
300,000 บาท เพ่ือใช้เป็นสถานที่ประชุม ประชาคมของหมู่บ้านเพราะบ้านสันต้นแหนยังไม่มีอาคาร
อเนกประสงค์ปัจจุบันใช้สถานที่วัดเป็นที่ประชุมประชาคมและท ากิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน และเกรงจะ
รบกวนพิธีกรรมทางศาสนาจึงขอด าเนินการโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน 
                ข้อความใหม่  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9 ความกว้าง 8 เมตร สูง 4.40 เมตร ความยาว 
12 เมตร งบประมาณ 300,000 บาท  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 63,540 บาท เงินรายได้ 236,460 บาท)  

 
/ประธานฯ... 
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ประธานฯ   มีสมาชิกท่านใดสงสัย และมีข้อซักถามอ่ืนใดหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมใคร่ขอ
ความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วขอให้สมาชิกสมาชิกฯ ทีใ่ห้ความเห็นชอบ โปรดยกมือ
ครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 30 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

3.3  ขออนุมัติจ่ายขาดเงนิสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561              
(มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ.2561) รายละเอียด ดังนี้ 

นายกฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน     
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ข้อ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติ จากสภาทองถิ่นภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  

(๑) ใหกระท าไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอ านาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน ทองถิ่นซึ่งเกี่ยวกับดาน
การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น หรือกิจการที่
จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดรอนของประชาชน ทั้งนี้ตองเปนไป ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด  

(๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทตามระเบียบ
แลว 

(3) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิน่ตอง ด าเนินการกอหนี้
ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมด าเนินการภายใน ระยะเวลาที่ก าหนดให              
การใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพนัไป 

ทั้งนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจาย คาใชจายประจ าและกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใชจายเงินสะสมใหค านึงถึงฐานะ การคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

โดยให้ความส าคัญกับโครงการที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อ
การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ และการด าเนินนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น การก่อสร้างและซ่อมแซม
ถนนโดยใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ  โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น สร้าง/
ซ่อมระบบประปา   ถังน้ ากลางประจ าหมู่บ้าน ท าฝายน้ าล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ธนาคารน้ าใต้ดิน ขุดลอกห้วย
หนองคลองบึง  การจัดการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดในท้องถิ่น  และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ด้านการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตอปท.ฯ 

ทั้งนี้เราก็ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้เงินสะสมด้วย ซึ่งได้รับหนังสือขอรับความ
ช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่จ านน 9 หมู่บ้าน ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์และสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้จ านวน 4 
โครงการ ซึ่งจะขอความเห็นชอบจากสภาฯ รายละเอียดราคาการประมาณการได้แนบให้ท่านสมาชิกพิจารณา
แล้วสรุปรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 
/1) โครงการ... 
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1)  โครงการขุดลอกห้วยบง ในพื้นที่บ้านห้วยแก้วหมู่ที่ 3 ถึงบ้านจ าปา หมู่ที่ 17 ความกว้างเฉลี่ย 7 

เมตร ยาว 3,250 เมตร ลึกเฉลี่ย  2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 14,750 ลูกบาศก์เมตร 
งบประมาณ 490,000 บาท มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปี 2561 หน้า 85 ล าดับที่ 50 

2)  โครงการขุดลอกร่องยุง บ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 ระยะทางรวม 850 เมตร งบประมาณ 
386,000 บาท มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561 หน้า 90 ล าดับที่ 60 

3)  โครงการขุดลอกล าห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ระยะทางรวม 415 เมตร งบประมาณ431,000 บาท            
มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561 หน้า 84 ล าดับที่ 48  

4)  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยตาดในพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9 
งบประมาณ 490,000 บาท มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561 หน้า 71 ล าดับที่ 1 

นายสิงหา ไชยพรม  ส.อบต. หมู่ที่ 2  
เห็นด้วยในการพัฒนาล าห้วยบงเพราะเป็นล าห้วยที่ไม่เคยได้รับการพัฒนาเลยขอฝากส.อบตหมู่ที่ 3 

และ 17 ผลักดันโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ดเพ่ือให้ประชาชนใช้ผ่านเพราะประชาชนหมู่ที่ 2 ก็มีพ้ืนที่
การเกษตรติดล าห้วยบงแต่ไม่มีถนนตัดผ่าน 

นายไกรพิพัฒน์  ยศกล้าง  ส.อบต. หมู่ที่ 15   
ผมเห็นด้วยที่จะพิจารณาน าเงินสะสมมาใช้แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ แต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการด าเนินการ

คัดเลือกโครงการ ท าไมผู้บริหารไม่แจ้งให้ส.อบต.ทุกหมู่บ้านให้ท าหนังสือมาเพ่ือขอรับความช่วยเหลือซึ่ง
หมู่บ้านของกระผมเองก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันแต่ไม่ทราบว่าจะจ่ายขาดเงินสะสมได้ จึงไม่ได้ส่งหนังสือ
เข้ามา ผมเห็นว่าโครงการทั้ง 4 โครงการไม่มีความเร่งด่วนเลย 

นายสุทิวัส  ธิตา  ส.อบต. หมู่ที่ 9   
เดิมทีการจ่ายขาดเงินสะสมต้องเป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน ต้องมีการประชาคม น าความเดือดร้อน

ของชาวบ้านเสนอแก่ผู้บริหารจากนั้นเป็นเรื่องของบริหารที่จะพิจารณาว่าจะด าเนินการช่วยเหลือประชาชน
อย่างไร ในเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนเราพอมีงบประมาณก็เห็นด้วยที่จะช่วยเหลือประชาชน ไม่ใช่จะจ่ายพร่ าเพรื่อ
แต่ก็เป็นไปตามขั้นตอนและเห็นว่าเป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องทั้งต าบล และการด าเนินการโครงการทั้ง 4 
โครงการนั้นผลประโยชน์ก็ครอบคลุมไปหลายหมู่บ้านด้วยเช่นกัน 

นายชัยพร  โรจนสินธุ  ปลัดอบต.   
การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นกรณีเร่งด่วนทุกคนทราบดีแต่หากทั้งต าบลทุกหมู่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้านอ้างว่า

ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นกรณีเร่งด่วนเช่นกันแล้วส่งโครงการมาเพ่ือขอจ่ายขาดเงินสะสมท่านลอง
พิจารณาดูเถอะนะครับว่ามันจะเร่งด่วนยังไง มันเป็นการสุ่มเสี่ยงมากที่จะจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดท า
โครงสร้างพื้นฐานทั้งต าบลทุกหมู่บ้าน ยกตัวอย่างหมู่ที่ 8 ก็พ่ึงจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดลอกหลงน้ าล้อมไป
เมื่อปี 59 แล้วจะท าอีกในปีนี้ก็ถือเป็นการซ้ าซ้อนไม่สมควรท านะครับ ผมเองก็พยายามช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในต าบลอย่างเท่าเทียมกัน เราก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกหมู่บ้าน เพราะต าบลเรา
มีพ้ืนที่มากมีหลายหมู่บ้าน ต้องทยอยให้ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน 

นายสุนัน ไชยกุล  ส.อบต.หมู่ที่ 8   
หลงน้ าล้อมหมู่ท่ี 8 ไม่ได้ท าซ้ าซ้อนครับ เพราะเป็นรูปเลข 6 ตอนท าในปี 59 เราท าไปแค่ส่วนหนึ่ง

เพียงฝั่งเดียวไม่ได้ท าทั้งหมด ที่เสนอมาคือประชาชนเขาเดือดร้อนจริง ๆ จึงแจ้งให้ทราบว่าไม่ได้ท าซ้ าซ้อนครับ 
หากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยังไงขอฝากให้ด าเนินโครงการในข้อบัญญัติปี 2561 ด้วยนะครับ และในส่วนตัวผมเห็น
ด้วยที่จะน าเงินสะสมมาใช้ช่วยเหลือประชาชน 

/นายพิช... 
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นายพิช  อวดหาญ  ส.อบต.หมู่ที่ 4   
- ขอถามปลัดฯ ว่าในขณะนี้เงินสะสมของเราเหลือเท่าไหร่มีมากพอท่ีจะสามารถจ่ายขาดทั้ง 4 

โครงการนี้ได้หรือไม่ ผมเป็นห่วงว่าพักหลังมานี้เราใช้จ่ายเงินสะสมไปก็ไม่ใช่น้อยแล้วเงินสะสมก็ร่อยหรอลง 
เพราะในปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ไม่ถึง 500,000 บาทก็ใช้วิธีตกลงราคา เมื่อก่อนมีการฟันราคา
กันซึ่งมีเงินเหลือพอมารวมกับเงินสะสม แต่ตอนนี้ไม่มีการแข่งขันราคาเงินที่จะตกเป็นเงินสะสมก็ไม่ค่อยจะมี  

- โครงการขุดลอกนี่มันส าคัญเร่งด่วนขนาดว่าต้องใช้เงินสะสมจ่ายเลยหรือครับ แล้วโครงการอื่น ๆ    
ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนท าไมท่านไม่จ่าย ไม่ว่าจะเป็นถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ที่น้ าท่วมทุกปี นี่ก็เข้า
ฤดูฝนแล้วชาวบ้านก็ต้องไปท านาอีก แล้วถ้าหากว่าเกิดเหตุภัยธรรมชาติเกิดข้ึนครั้งใหญ่ท่านจะเราเงิน
งบประมาณท่ีไหนมาใช้แก้ไขปัญหาครับ 

- โครงการที่ได้บรรจุในข้อบัญญัติที่ผมส่งมา ปี 2561 ของผมเป็นโครงการปรับปรุงถนนสู่พ้ืนที่
การเกษตร (หินคลุก) ซึ่งเป็นโครงการที่ส าคัญเร่งด่วน ชาวบ้านเสนอมาเป็นล าดับแรกส าคัญกว่าขุดลอกเป็น
ไหน ๆ ท าไมท่านไม่ท า 

- การขุดลอกในครั้งนี้ขอให้ท าให้ดีที่สุด ไม่ใช้ว่าเอาเฉพาะหน้าดินมาถมเป็นคันแล้วไม่มีความลึก 
ห้ามขุดในน้ า ให้ขุดท่ีแห้ง อย่าให้เหมือนที่ทหารมาขุดล าน้ าอิงนะครับท าไม่ดีข้างล่างเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะขุด
ในขณะที่มีน้ า สุดท้ายขอฝากว่าให้เก็บเงินไว้จ่ายในยามฉุกเฉินด้วย 

นายสมพัต  สิงห์แก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 3   
ขอชี้แจงโครงการขุดลอกห้วยบง ขอเรียนชี้แจงว่าเป็นโครงการที่ทางอ าเภอผลักดันเพ่ือเป็นการผันน้ า

จากอ่างเก็บน้ าห้วยแก้วมายังอ่างเก็บน้ าร่องติ้ว เพราะอ่างเก็บน้ าร่องติ้วมีปริมาณน้ าไม่มากพอท่ีจะผลิตเป็น
น้ าประปาที่ใช้ทั้งอ าเภอเป็นการบูรณาการช่วยเหลือกัน 

นายพุด  มีทอง  ส.อบต.หมู่ที่ 1   
- ผมขอแสดงความเห็นว่าโครงการขุดลอกห้วยบงหากหมู่บ้านไม่ต้องการก็ไม่ต้องท า ท่านว่าเป็น

นโยบายของอ าเภอแล้วท าไมอ าเภอท่านไม่ด าเนินการเองครับ ได้รับงบประมาณกว่า 40 ล้านไม่ท าให้เสร็จสิ้น
ท าไมต้องเบียดบังงบประมาณของอบต.ที่มีอยู่น้อยนิด 

- ประการที่ 2 ไม่อยากให้เราขัดแย้งกันในด้านงบประมาณหากท่านจะพิจารณาจากความเดือดร้อน
ก็ดีโดยไม่ต้องจ ากัดเรื่องจ านวนงบประมาณ  

นายไกรพิพัฒน์  ยศกล้า  ส.อบต.หมู่ที่ 15  
ปัญหาเกิดขึ้นเพราะไม่มีการนัดประชุมประจ าเดือน ข้อมูลข่าวสารจึงไม่ได้พูดคุยกัน รับรู้กันเพียงบาง

กลุ่ม ถ้าได้พูดคุยกันก็จะไม่มีปัญหาเหมือนในวันนี้ 
นายศรีมา  วาสอนใจ  ส.อบต.หมู่ที่ 17  
ผมเห็นว่าความเดือดร้อนของราษฎรเป็นเรื่องเร่งด่วนเสมอในเมื่อเราช่วยเหลือได้ก็ควรเร่งให้ความ

ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเพราะพ่ีน้องเลือกให้เรามาเป็นตัวแทนพูดแทนเขา 
ประธานฯ   พ้ืนที่ต าบลห้วยแก้วเป็นพ้ืนที่การเกษตรปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนแหล่งน้ า

เพ่ือการเกษตรเป็นปัญหาเร่งด่วนส าคัญท่ีต้องให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนนะครับ 
ปลัดฯ   ยอดเงินสะสม ณ ปัจจุบัน ประมาณ ๔0,๐๐๐,๐๕๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านห้าหมื่นบาท)             

แต่รายจ่ายเราที่เราต้องส ารองไว้ก็มากอยู่อย่างน้อยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อฯ เดือนหนึ่งก็ล้าน
กว่าบาทเกือบสองล้าน แล้วต้องส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัยและฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายประจ า ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมนั้น
ต้องค านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเหล่านี้ประกอบด้วย 

/นายกฯ... 
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นายกฯ   ผมได้เน้นย้ ากับท่านสมาชิกมาโดยตลอดว่าหากมีปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนในพื้นท่ีของท่านให้ท าหนังสือขอรับความช่วยเหลือมา เราก็จะพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ถึงแม้จะไม่ใช่ห้วงระยะเวลาที่สามารถส่งโครงการมาได้แต่หากเกิดปัญหาก็สามารถส่งมาได้เลย ถ้า
อยู่ในแผนฯ ก็สามารถท าได้ต้องดีแผนสี่ปีและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณเพราะอบต.เราเป็นอบต.             
ไม่ใหญ่งบประมาณท่ีใช้ต่อโครงการก็ไม่มากไม่เคยเกิน 500,000 บาท ซึ่งหากเกินเราก็จะส่งโครงการไป
ประสานแผนเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งที่เราจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ก็เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลชุดนี้ท่านได้เน้นย้ าใน
เรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้ า และถนนยางพารา 

ส่วนการด าเนินการของอบต.นั้นเราก็ท าตามระเบียบหลักเกณฑ์ การด าเนินงานโครงการก่อสร้างก็จะมี
แบบแปลน มีการประมาณราคา หากท่านมีข้อข้องใจก็สามารถตรวจสอบได้ จะขอดูแบบแปลนว่าเป็นไปตาม
แบบ หรือผู้รับจ้างได้ด าเนินการเป็นอย่างถูกต้องหรือไม่ก็สามารถดูได้ โดยเฉพาะโครงการที่ด าเนินการใน
หมู่บ้านของท่านท่านต้องดูแลเป็นพิเศษ ต้องไปตรวจสอบดูผู้รับจ้างว่าด าเนินการถูกต้องเป็นไปตามแบบหรือไม่ 

นายมงคล  ฟองขาว  ส.อบต.หมู่ที่ 16   
ผมเคยส่งโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่การเกษตรเสียหายรถผ่านไม่ได้ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

มาก งบประมาณก็ไม่ได้มากมายจึงขอฝากให้บริหารพิจารณาดูแลด้วย 
นายสุพจน์  เบาใจ  ส.อบต.หมู่ที่ 6   
ฝากโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายหนองโค้งด้วย เคยส่งโครงการมาแล้วขอให้ฝ่ายบริหาร

พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้วย 
นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว  ส.อบต.หมู่ที่ 12  
หากท่านพิจารณาที่ความเดือดร้อนมากกว่าตัวงบประมาณก็ดีครับเพราะถนนเข้าสู่อ่างเก็บน้ าห้วยแก้ว 

ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต าบลห้วยแก้วจะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของต าบลขึ้นมา งบประมาณที่
ช่างได้ประมาณการไว้ประมาณ 8,000,000 กว่าบาท และผมเองก็จะได้จัดท าโครงการมาแล้วหากท่านจะ
พิจารณาในปีงบประมาณ 2562 ก็จะดี ขอบคุณครับ 

ประธานฯ   มีสมาชิกท่านใดสงสัย และมีข้อซักถามอ่ืนใดหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมใคร่ขอ
ความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วขอให้สมาชิกสมาชิกฯ ทีใ่ห้ความเห็นชอบโปรดยกมือ
ครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

มติที่ประชุม   มีมติให้เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 4 
โครงการ ด้วยคะแนนเสียง 30 เสียง ไม่มาประชุม 1 เสียง ดังนี้ 

1)  โครงการขุดลอกห้วยบง ในพื้นที่บ้านห้วยแก้วหมู่ที่ 3 ถึงบ้านจ าปา หมู่ที่ 17 ความกว้างเฉลี่ย 7 
เมตร ยาว 3,250 เมตร ลึกเฉลี่ย  2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 14,750 ลูกบาศก์เมตร 
งบประมาณ 490,000 บาท มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปี 2561 หน้า 85 ล าดับที่ 50 

2)  โครงการขุดลอกร่องยุง บ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 ระยะทางรวม 850 เมตร งบประมาณ 
386,000 บาท มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561 หน้า 90 ล าดับที่ 60 

3)  โครงการขุดลอกล าห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ระยะทางรวม 415 เมตร งบประมาณ431,000 บาท            
มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561 หน้า 84 ล าดับที่ 48  

4)  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยตาดในพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9 
งบประมาณ 490,000 บาท มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561 หน้า 71 ล าดับที่ 1 

/3.4 แนวทาง... 
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3.4  แนวทางการช่วยเหลือกรณีการขอรับความช่วยเหลือจากประชาชนในพื้นที่  
แต่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 จึงไม่สามารถด าเนินการไดใ้นปีงปม. 2561 รายละเอียด ดังนี้ 

1)  โครงการขุดลอกหลงน้ าล้อม ช่วงที่ 2 บ้านกาดถี หมู่ที่ 8 งบประมาณ 455,000 บาท กว้าง
เฉลี่ย 25 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2563 หน้า 88   

2)  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2562 หน้า 73  
3)  โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด  บ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่  16  ไม่มีในฯ  
4) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ าห้วยแก้ว  มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

2563 หน้า 95  ล าดับที่ 86 
มติที่ประชุม   เห็นชอบให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือในปีงบประมาณ 2562 โดยให้เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จก่อนด้วยคะแนนเสียง 30 เสียง ไม่มาประชุม 1 เสียง 
 
3.5  ขอความเห็นชอบโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์ในพื้นที่ต าบลห้วยแก้ว (งบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ าภาค 1)   
ประธานฯ   ให้ตัวแทนสมาชิกหมู่ที่ 9 เป็นตัวแทนน าเสนอรายละเอียดโครงการ 
นายสุทิวัส  ธิตา  ส.อบต.หมู่ที่ 9  
เนื่องจากบ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9 ได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ าภาค 1 เพ่ือ

ด าเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการก็มีหมู่ที่ 4 
หมู่ที่ 7 และ 16 และหมู่ที่ 9 มีความสนใจจึงได้จัดส่งโครงการขอรับงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ าภาค 1 
แต่มีเอกสารที่ท่านนายกฯ จะต้องเซ็นต์คือข้อตกลง ที่ระบุไว้ว่าจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ ก่อนจึงได้
เสนอญัตติต่อสภาอบต.ห้วยแก้วในวันนี้ 

นายพุด  มีทอง  ส.อบต.หมู่ที่ 1  
ขอรายละเอียดเพ่ิมเติมว่าถ้าเห็นชอบแล้ว อบต.จะต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง แล้วถ้าเกิดเครื่องมีความ

เสียหายเราต้องจ่ายค่าซ่อมแซมหรือไม่อย่างไร 
นายพิช  อวดหาญ  ส.อบต.หมู่ที่ 4  
หลังจากกรมทรัพยากรน้ าภาค 1 ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วจะยกให้หมู่บ้านตั้งเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ า และ

ด าเนินการบริหารจัดการกันเอง โดยอาจจะจัดตั้งเป็นกองทุน หากมีความเสียหายหรือต้องซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบก็ใช้งบประมานในส่วนนี้ 

นายพินัย  ทิพย์ค า  ผอ.กองช่าง  
แต่ในข้อตกลงที่ท่านนายกฯ จะต้องเซ็นต์นั้นได้ระบุว่าอบต.จะต้องเป็นผู้บริหารจัดการ 
นายพุด  มีทอง  ส.อบต.หมู่ที่ 1  
เรื่องอนุญาตให้ด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลห้วยแก้วนั้นพวกเราคงจะไม่ขัด ยินดีให้ด าเนินการได้ แต่

ส าหรับการบริหารจัดการนั้นควรให้กลุ่มผู้ใช้น้ าเป็นผู้บริหารจัดการเอง  
มติที่ประชุม   มีมติให้เห็นชอบให้สามารถด าเนินการโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่ต าบลห้วยแก้วได้ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วไม่ขอเป็นผู้บริหารจัดการ
ยกให้กลุ่มผู้ใช้น้ าที่หมู่บ้านจัดตั้งขึ้นเป็นผู้บริหารจัดการตนเอง  ซึ่งหากจะให้อบต.ห้วยแก้วเป็นผู้บริหารจัดการ
จะต้องมีการถา่ยโอนภารกิจเป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายเสียก่อน ด้วยคะแนน
เสียง 30 เสียง ไม่มาประชุม 1 เสียง  

/นายกฯ... 
 



- 18 - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืน ๆ 
   ไม่มี 
 
ปิดการประชุมเวลา  ๑๕.45 น. 
 
 

ลงชื่อ    ชัยพร  โรจนสินธ ุ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นายชัยพร  โรจนสินธุ) 
            เลขานุการสภาฯ 

 
 
                      ลงชื่อ     สุพจน์  เบาใจ    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

          (นายสุพจน์  เบาใจ) 
 
 

                 ลงชื่อ          สุทธิวัส  ธิตา    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสุทธิวสั  ธิตา) 

 
 

                 ลงชื่อ     พิเชษฐ์  สิงห์แก้ว คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว) 

 
 

       ลงชื่อ ฐิติพงศ์  ช านาญกลิ้ง) ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายฐิติพงศ์  ช านาญกลิ้ง) 

     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


