
 
 
ที่  พย  ๗๓๖๐๑/ว               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
              ๑๕๕  หมู่  ๔  ต าบลหว้ยแก้ว   

       อ าเภอภูกามยาว  จังหวดัพะเยา  ๕๖๐๐๐ 

                                                               ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วทุกท่าน 

                             เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  จักด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๐  เพ่ือให้การจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความถูกต้อง  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ในวันพุธ  ที่  ๑๙ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

 
                     (นายสมศักดิ์  กะทง) 
                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว   
            
                               
ส านักงานปลัด   
โทรศัพท/์โทรสาร  ๐-๕๔๔๓-๐๙๐๐ 
www.huaikaew.go.th 
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การประชุมหารือแนวทางการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
วันที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕60 

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

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



 
ที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๓๐ นายมงคล  ฟองขาว ส.อบต.หมู่ ๑๖   
๓๑ นายศรีมา  วาสอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๗   
๓๒ นางรัชนี  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ ๑๗   
33 นายสมศักดิ์  กะทง นายก อบต.   
34 นายเสาร์  ไชยกุล รองนายกฯ   
35 นางนนัทิยา  สิงห์แก้ว รองนายกฯ   
36 นายประยงค์  บุญตา เลขานายกฯ   
๓7 นายชัยพร  โรจนสินธุ เลขาสภาฯ   
38 น.ส.วลัยลักษณ์  ฟักแก้ว หัวหน้าส านักปลัด   
39 นางนิรมล  วงศ์สม นักวิเคราะห์ฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

สมัยวิสามัญสมัยท่ี  ๑/๒๕๕๙  ครั้งที่  ๑ 
วันที่  ๑๗  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
……………………………………… 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  ๓๑  คน 
ที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑ นายฐิติพงศ์  ช านาญกลิ้ง ประธานฯ ฐิติพงษ์  ช านาญกลิ้ง  
๒ นายสมพัต  สิงห์แก้ว รองประธานฯ สมพัต  สิงห์แก้ว  
๓ นายพุด  มีทอง ส.อบต.หมู่ ๑ พุด  มีทอง  
๔ นายสมาน  จ ารัส ส.อบต.หมู่ ๑ สมาน  จ ารัส  
๕ นายประกายศรี  ปวงค ามา ส.อบต.หมู่ ๒ ประกายศรี  ปวงค ามา  
๖ นายสิงห์หา  ไชยพรม ส.อบต.หมู่ ๒ สิงห์หา  ไชยพรม  
๗ นายเชาวลิต  ร าไพ ส.อบต.หมู่ ๓ เชาวลิต  ร าไพ  
๘ นายพิช  อวดหาญ ส.อบต.หมู่ ๔ พิช  อวดหาญ  
๙ นายอธิลักษณ์  มุสุ ส.อบต.หมู่ ๔ อธิลักษณ์  มุสุ  

๑๐ นายสุพจน์  เบาใจ ส.อบต.หมู่ ๕ สุพจน์  เบาใจ  
๑๑ นางวรัญญา  ล าดวน ส.อบต.หมู่ ๕ วรัญญา  ล าดวน  
๑๒ นายเจมส์  พงษ์ค า ส.อบต.หมู่ ๖ เจมส์  พงษ์ค า  
๑๓ นายสนั่น  หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ ๗ สนั่น  หน่อแก้ว  
๑๔ นายสุนัน  ไชยกุล ส.อบต.หมู่ ๘ สุนัน  ไชยกุล  
๑๕ นายทองสุข  ไชยกุล ส.อบต.หมู่ ๘ ทองสุข  ไชยกุล  
๑๖ นายสุทิวัส  ธิตา ส.อบต.หมู่ ๙ สุทิวัส  ธิตา  
๑๗ นายวิชาญ  นามวงศ์ ส.อบต.หมู่ ๙ วิชาญ  นามวงศ์  
๑๘ นายสงคราม  สายอินต๊ะ ส.อบต.หมู่ ๑๐ สงคราม  สายอินต๊ะ  
๑๙ นายสังคม  สายวงศ์เปี้ย ส.อบต.หมู่ ๑๐ สังคม  สายวงศ์เปี้ย  
๒๐ นายสมพงษ์  ยังกองแก้ว   ส.อบต.หมู่ ๑๑ สมพงษ์  ยังกองแก้ว    
๒๑ นายธีระพันธ์  ธนวัฒน์พัชร ส.อบต.หมู่ ๑๑ ธีระพันธ์  ธนวัฒน์พัชร  
๒๒ นายอดุลย์  วงศ์เปี้ย ส.อบต.หมู่ ๑๒ อดุลย์  วงศ์เปี้ย  
๒๓ นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๑๒ พิเชษฐ์  สิงห์แก้ว  
๒๔ นางแสงหล้า  สมเครือ ส.อบต.หมู่ ๑๓ แสงหล้า  สมเครือ  
๒๕ นายนรินทร์  แสนจิต ส.อบต.หมู่ ๑๓ นรินทร์  แสนจิต  
๒๖ นายสรณ์  สอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๔ สรณ์  สอนใจ  
๒๗ นายไกรพิพัฒน์  ยศกล้า ส.อบต.หมู่ ๑๕ ไกรพิพัฒน์  ยศกล้า  



/หน้า  ๒... 
-๒- 

 
ที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๒๘ นายพงศกร  สงวนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๕ พงศกร  สงวนใจ  
๒๙ นายมงคล  ฟองขาว ส.อบต.หมู่ ๑๖ มงคล  ฟองขาว  
๓๐ นายศรีมา  วาสอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๗ ศรีมา  วาสอนใจ  
๓๑ นางรัชนี  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ ๑๗ รัชนี  แสงศรีจันทร์  
๓๒ นายชัยพร  โรจนสินธุ เลขาสภาฯ ชัยพร  โรจนสินธุ  

 

ผู้ไม่มาประชุม  ๓  คน 
ที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
๑ นายกิตติพงศ์  สิงห์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๖ ลา 
๒ นางสุชาดา  ทะดวงสอน ส.อบต.หมู่ ๑๔ ลา 

 

รายชื่อผู้ร่วมเข้าประชุม 
ที่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑ นายสมศักดิ์  กะทง นายก อบต. สมศักดิ์  กะทง  
๒ นายเสาร์  ไชยกุล รองนายกฯ เสาร์  ไชยกุล  
๓ นางนันทิยา  สิงห์แก้ว รองนายกฯ นันทิยา  สิงห์แก้ว  
๔ นายประยงค์  บุญตา เลขานายกฯ ประยงค์  บุญตา  
๕ น.ส.วลัยลักษณ์  ฟักแก้ว หัวหน้าส านักปลัด วลัยลักษณ์  ฟักแก้ว  
๖ นางนิรมล  วงศ์สม จนท.วิเคราะห์ฯ นิรมล  วงศ์สม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผู้มาประชุม     ๓๐  คน 
ผู้ไม่มาประชุม         ๓  คน  
ผู้เข้าร่วมการประชุม        ๖  คน 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 

เลขานุการสภาฯ  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วคณะผู้บริหาร 
ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน วันนี้
เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๙  
และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์
ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วเข้าประชุม จ านวน ๓๐ ท่าน จาก ๓๓ ท่าน ถือ
ว่ามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาฯ  ทั้งหมด  จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่ท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วจะเปิดประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยแก้วจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  

ประธาน ฯ    ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยวิสามัญสมัยที่ ๑   
ครั้งที ่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑)  การเรียกประชุมสภาอบต.ห้วยแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ การเรียก
ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็น หนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสาม
วัน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วได้ขอก าหนดสมัยประชุมวิสามัญประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๙ สมัยที่ ๑ 
เริ่มสมัยประชุมวันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น จึงนัดประชุม
สภา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๗ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑.๒)  ขอน้อมเกล้าถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 
ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งช่วงนี้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก็จัดสถานที่ให้เหมาะสมและสม
พระเกียรติ ส่วนราชการแต่งกายไว้ทุกข์ ๑ ปี งดการรื่นเริงต่างๆ  

ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วได้มีการประชุมสภาองค์การ  ประธานสภาฯ 
บริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว สมัยสามัญสมัยที่  ๓/๒๕๕๙  ครั้งที่  ๒  วันที่  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙    ณ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ซึ่งทางฝ่าย เลขานุการสภาฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม
แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านทราบแล้ว ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วท่านใดจะ
แก้ไขเพ่ิมเติม รายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอ านาจของมติสภาฯ แห่งนี้เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้สมาชิกสภา
ฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียน
เชิญน าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพ่ิมเติม หากไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการ
ประชุม ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ 
ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วยกมือขึ้น  



มติที่ประชุม    รับรองรบัรองรายงานการประชุม จ านวน ๒๘ เสียง งดออกเสียง ๒  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๓.๑  เรื่องการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อก่อสร้างอาคารส านักงานเกษตรอ าเภอ       
ภูกามยาว  ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

ปลัด อบต.      ตามหนังสืออ าเภอภูกามยาวที่ พย ๐๙๐๙/๑๙๒๕ ลงวันที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๕๙ 
เรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพ่ือก่อสร้างอาคารส านักงานเกษตรอ าเภอภูกามยาว  ซึ่งอยู่ในเขต
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านจ าปา  หมู่ ๑๗ ต าบลห้วยแก้วซึ่ง
เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ ๕๔๓๔ ประเภทที่ดินส าหรับพลเรือนใช้
ร่วมกัน (ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์) จ านวนพ้ืนที่ที่ขอใช้  จ านวน  ๓ไร่  โดยแปลงพ้ืนที่ที่ส านักงาน
เกษตรอ าเภอภูกามยาว ขอใช้สร้างส านักงานมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๖๘๔ ไร่  ๒  งาน ๙๕ ตารางวา  ขอใช้เพ่ือสร้าง
ส านักงาน จ านวน  ๓ ไร่ และรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ส านักงานเกษตรอ าเภอภูกามยาวได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนทางราชการตั้งแต่ของบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน ตามรายละเอียดที่อยู่ในมือ
สมาชิกฯทุกท่าน แผนที่ แบบแปลนต่างๆ ตามเอกสารที่กระผมได้ถ่ายแนบ เพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือซักถาม ให้กระผมได้ชี้แจงเพ่ิมเติม หรือมีข้อคิดเห็นอ่ืนใด
หรือไม่ครับ 

ประธานฯ  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือซักถาม  หรือมีข้อคิดเห็นอื่นใดหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
กระผมใคร่ขอมติในที่ประชุมพิจารณาอนุญาตให้ส านักงานเกษตรอ าเภอภูกามยาวใช้สถานที่ก่อสร้างส านักงาน
เกษตรอ าเภอภูกามยาว ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณบ้าน
จ าปา  หมู่ ๑๗ ต าบลห้วยแก้วซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขท่ี ๕๔๓๔ 
ประเภทที่ดินส าหรับพลเรือนใช้ร่วมกัน (ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์) จ านวนพื้นที่ที่ขอใช้  จ านวน  ๓
ไร่  โดยแปลงพื้นที่ท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอภูกามยาว ขอใช้สร้างส านักงานมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๖๘๔  ไร่  ๒  งาน 
๙๕ ตารางวา  ขอใช้เพื่อสร้างส านักงาน จ านวน  ๓ ไร่ โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๒๘  เสียง งดออกเสียง  ๒  เสียง 
 
๓.๒  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  
ประธานฯ   ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วเป็นผู้เสนอญัตติรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ และ
ก่อนที่จะด าเนินการขอให้ท่าน เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดท างบประมาณและ
ขั้นตอนการ พิจารณาให้ที่ประชุมสภาฯ  ทราบ  

เลขาสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และ หัวหน้า
ส่วนราชการ ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙ ผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้นะครับ  

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๕๙  หมวดที่   ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ  ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาที่สภาท้องถิ่นคั ดเลือก
จ านวน  ๓  คน  ซึ่งได้แก่  นายสุทิวัส  ธิตา  นางวรัญญา  ล าดวน  และนายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว  ผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน  ๒  ท่าน  ได้แก่  นายตา  ดูเหมา  และนายตุ้ย  ก้อนค า  
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน  ๒  คน  ได้แก่  นายธเนศ  ก้อนค า  อาจารย์
โรงเรียนบ้านอิงโค้ง  และนายเวชยันต์  วรรณแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพระดับ
ต าบลบ้านป่าฝาง  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน  ๒  คน  ได้แก่  นายจ าเริญ  พรมค า  และ
นายบุญมา  มุสุ  โดยคณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  ข้อ  



๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้  (๑)  ก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน เดือนธันวาคม
ของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน
เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร       

๒)  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๙  พิจารณาระบบ  e-plan  ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓) 
รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  ลงวันที่ ๒๘  
กันยายน  ๒๕๕๙   มีรายละเอียดดังเอกสารที่ส่งให้กับทุกท่าน  ขอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  สรุปรายละเอียด
น าเสนอต่อไป 

ประธานฯ   ในส่วนของรายละเอียดรายงานผลการติดตามและประเมินผลขอให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนได้อธิบายตามหัวข้อและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

นักวิเคราะห์ฯ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วจึงจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วเพ่ือรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆจากการด าเนินงานน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างาน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จากการด าเนินงานด้านการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานด้านการจัดท าแผนพัฒนาของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนมีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตามท่ีวางไว้   
รายละเอียดในรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนที่  ๑  บทน า ก็จะ
กล่าวถึงท่ีมาที่ไป วัตถุประสงค์ในการจัดท า ส าหรับผู้ที่ยังไม่ทราบและไม่เข้าใจเขาได้อ่านแล้วจะได้เข้าใจดีขึ้น
นะคะ ส่วนที่  ๒  ระเบียบ  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ก็จะเป็นระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องในการจัดท ารายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด และท้องถิ่น นะคะ ส่วนที่  ๓  วิธีการ
ด าเนินการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ส่วนที่  ๔  ผลการด าเนินงาน ในส่วนนี้คือเนื้อหาที่มี
คามส าคัญและเกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลในส่วนที่ 3 ได้มาจากระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน (E-plan) ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็น าผลการประมวลผลมาจัดเรียงให้ดูสวยงาม ซึ่งก็จะแยกเป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559) ที่สามารถบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2559 ได้ซึ่งรายละเอียดก็ปรากฏตั้งแต่หน้า 
14-26 รายละเอียดที่สามารถลงนามสัญญาได้รายละเอียดปรากฏตั้งแต่หน้า 27-34  และหัวข้อต่อไปก็จะ
เป็นสรุปผลการด าเนินงานและมีรูปถ่ายประกอบการด าเนินโครงการต่าง ๆ   และส่วนที่  ๕  สรุปผล  ปัญหา  
และข้อเสนอแนะ  ในส่วนนี้ก็มีความส าคัญ  ซึ่งพอจะสรุปได้  ดังนี้นะคะ 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๙  เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแก้วในภาพรวม การประมวลผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยแก้วในภาพรวม  สรุปได้ดังนี้  
  ๑)  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมีจ านวนโครงการ
ทั้งหมด  52  โครงการ   สามารถด าเนินการได้จริง  12  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  23.08  ของโครงการที่ก าหนด
ไว้  ส าหรับโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้อีกจ านวน  40  โครงการ  เป็นโครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ชุมชนส่งมาจ านวนมากแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดเนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 



       ๒)  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการพัฒนาสังคม  การศึกษา  และ
วัฒนธรรม  มีจ านวนโครงการทั้งหมด  37  โครงการ  สามารถด าเนินการได้จริง  26  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
70.27  ของโครงการที่ก าหนดไว้  ส าหรับโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้อีกจ านวน  11  โครงการ   
เป็นโครงการบูรณะปฏิสังขรแหล่งวัฒนธรรมที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงและต้องใช้ความช านาญ  และ
โครงการอบรมกลุ่มและภาคประชาสังคม  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา  อาคารฟิสเนส  ลานกีฬาออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สูงอายุ  การก่อสร้างศูนย์พลังงานทดแทน  เป็นต้น  ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ได้เนื่องจากใช้
งบประมาณค่อนข้างสูง 
     ๓)  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีจ านวนโครงการทั้งหมด  9  โครงการ  สามารถด าเนินการได้จริง  3  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  33.33   ของโครงการที่ก าหนดไว้  ส าหรับโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้อีกจ านวน  6  
โครงการ  คือ  โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ  ก่อสร้างระบบสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า  โครงการก่อสร้างสวนหย่อม
สวนสุขภาพ  และโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น  เนื่องจากเป็นเพียงแนวคิดแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงและข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
 ๔)  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  มีจ านวนโครงการทั้งหมด  14  โครงการ  สามารถด าเนินการได้จริง  ๑0 โครงการ  คิดเป็น         
ร้อยละ 71.43  ของโครงการที่ก าหนดไว้  ส าหรับโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ อีกจ านวน  ๔  
โครงการ   คือ  โครงการ  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาชุมชน  และโครงการป้องกันยาเสพติด  ที่คาดว่าจักด าเนินการในปีงบประมาณ  2560 
           ๕)  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่  ๕   ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
มีจ านวนโครงการทั้งหมด  11  โครงการ  สามารถด าเนินการได้จริง  10  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  90.91  
ของโครงการที่ก าหนดไว้   ส าหรับโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้  จ านวน  1  โครงการ  คือโครงการ
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและต าบล  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ยุคใหม่  
และโครงการพัฒนาบุคลากร  ซึ่งได้ขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนแต่ไม่ได้รับการพิจารณา  จึงอาจจ ะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ  2560  ต่อไป 

สรุป 
           ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๕๙ 
ที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  จ านวนโครงการทั้งสิ้น  123  โครงการ  สามารถ
น าเข้าบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี  ๒๕๕๙  และสามารถด าเนินการได้จ านวนทั้งสิ้น  61  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  49.59  (ข้อมูลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙) 

2.  สรุปผลความพึงพอใจในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแกว้ 
    1)  ความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม      
                        ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล            
ห้วยแก้วในภาพรวมที่พอใจมากดเป็นร้อยละ  48.89  พอใจร้อยละ  41.37  และไม่พอใจร้อยละ  9.74   
  2)  ระดับความพึงพอใจในหัวข้อต่าง ๆ  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  ดังนี้ 

     ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม  มากที่สุด  ร้อยละ  54.12  รองลงมาคือ  ด้านการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ  52.94  และด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชนชรรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
โครงการ/กิจกรรม  ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  52.35  
ด้านการรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสาธารณะ  คิดเป็นร้อยละ  48.24  ด้านการเปิดโอกาสให้
ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  46.47  ด้านการแก้ไขปัญหาและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนกรณีเร่งด่วน  คิดเป็นร้อยละ  45.88  ด้านผลการด าเนินโครงการ/



กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ  44.71  และด้านการด าเนินงาน
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  คิดเป็นร้อยละ  42.94  ตามล าดับ 

3.  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
        องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
และน าโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีโดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแก้ว  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  255๘  ซึ่งสามารถจ าแนกตามปัญหา  ได้ดังนี ้

1. จากการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  2559   ผลการ
ด าเนินโครงการของทุกยุทธศาสตร์ในภาพรวมมีการด าเนินงานแล้วประมาณร้อยละ  49.59   คิดเป็น  61  
โครงการ  จากโครงการทั้งหมด  123  โครงการ  ซึ่งมีอัตราส่วนที่น้อยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี  
ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญคือโครงการในแผนพัฒนาสามปี  ไม่มีความสอดคล้องกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  เกิดจากการขอเปลี่ยนแปลงโครงการของแต่ละหมู่บ้านด้วยเหตุผลความจ าเป็นเร่งด่วน  และปัญหาที่
ส าคัญที่สุดคือปัญหาด้านข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

2. มีการขอเปลี่ยนแปลงโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณด้วยเหตุผลต่าง ๆ  
3. จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี มีจ านวนมากเกินกว่างบประมาณที่ได้จะ

ด าเนินการได้ ท าให้อัตราความส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า   และไม่สัมพันธ์กับ
งบประมาณท่ีมีอย่างจ ากัด 

4. การเสนอโครงการพัฒนาในหมู่บ้านทุกปี ส่วนใหญ่จะเสนอเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น               
การก่อสร้างถนน  คสล.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  เป็นต้น 

5. โครงการบางโครงการไม่มีผู้รับจ้างด าเนินการ  เช่น  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.  
โครงการขุดเจาะระบบประปา  เป็นต้น  ท าให้เกิดปัญหาให้หมู่บ้านมีการเปลี่ยนแปลงโครงการซึ่งบางครั้งเป็น
โครงการที่ไม่มีในแผนพัฒนาสามปีในปีงบประมาณนั้น ๆ 

6. ปัญหาความรู้ความเข้าใจ  และการไม่ให้ความส าคัญของประชาชนในการประชุม
ประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

7. ความไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาสามปี  แผนชุมชน  และข้อบัญญัติงบประมาณ  
เพราะประชาชนเข้าใจว่าไม่มีความสัมพันธ์กันหรือต้องเสนอจากแหล่งงบประมาณที่แตกต่างกันจึงจัดท า
โครงการไว้หลากหลาย  ไม่มีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการที่แท้จริง 

8. ขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
9. การใช้งบประมาณของบางโครงการขาดการวางแผนและการบริหารการใช้จ่าย

งบประมาณท่ีด ี
10. การเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการ 
4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
1. ให้หมู่บ้านเสนอปัญหาให้ครอบคลุมทุกประเด็น และประชาสัมพันธ์การประชาคมให้

ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพ่ือให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมให้มากที่สุด 
2. จัดท าโครงการ เสนอของบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีงบประมาณในการ

ด าเนินงานโครงการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
3. ควรเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้มีความสอดคล้องกับแผน

ชุมชน  และปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชนในภาพรวมมากกว่าความคนเพียงบางกลุ่ม 
4. ควรน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะน าเข้าข้อบัญญัติงบประมาณโดยพิจารณาจาก

แผนพัฒนาสามปีที่จัดเรียงล าดับความส าคัญได้เป็นที่  1 



5. ควรค านึงถึงโครงการ/กิจกรรม  ที่เกิดจากปัญหาในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญ  ปัญหาที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  และมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับต่าง ๆ 

6. ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการ
ด าเนินการจริง 

7. ควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน  เพ่ือไม่ให้เกิด
ความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 

8. ควรปรับทัศนวิสัยของผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้น าชุมชน  และประชาชนให้มีความสอดคล้อง
กันและเข้าใจหลักการบริหารจัดการและการก าหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ  

9. ควรใช้ข้อมูลที่เกิดจากการบูรณาการและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร  เพ่ือเป้าหมายสูงสุดคือการบริการประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

10. จัดการอบรมให้แก่ประชาคมระดับต าบลเพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกให้แก่กลุ่มผู้น า
ทุกระดับรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจและความส าคัญของการประชาคมและการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน 

และสุดท้ายก็จะเป็นภาคผนวกที่จะประกอบด้วยแบบประเมินต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดตาม
ประเมินผลแผนค่ะ  ส่วนรายละเอียดก็ปรากฏตามรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ปรากฏในมือของทุกท่าน ขอฝากเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีของท่านไม่ว่าจะน าไปวางไว้ ณ หอหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน หรืออาคาร
ประชาคมหมู่บ้านก็ได้นะคะ  ขอจบการน าเสนอค่ะ   

ประธานสภาฯ ตามท่ีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง
รายละเอียดของรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ เสร็จ
เรียบร้อยแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถามในส่วนใด  ขอเรียนเชิญ   

นายสุทิวัส  ธิตา  ส.อบต.หมู่ที่  9   
1) กระผมเองในฐานะได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ปัญหาที่แผนพัฒนาฯ  ไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้
เท่าที่ควรนั้นสาเหตุจากการบรรจุจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีมีจ านวนมากจนเกินไป  ซึ่งเราก็ทราบดี
ว่าในปีงบประมาณหนึ่งหนึ่งเราไม่สามารถที่จะด าเนินการตามโครงการดังกล่าวได้ทั้งหมดร้อยกว่าโ ครงการ  
ตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วนั้นอย่างมากก็สามารถด าเนินการได้ไม่เกินหนึ่งร้อย
โครงการ  แต่โครงการที่แต่ละหมู่บ้านส่งมานั้นมีจ านนวนมากทั้ง ๆ  ที่ทราบดีว่าไม่สามารถด าเนินการได้
ทั้งหมด  ในปีงบประมาณต่อไปเราควรลดจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีลงตามความต้องการและความ
จ าเป็นและที่ส าคัญคือค านึงถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วเป็นส าคัญ 

2) ควรจัดท าแผนชุมชนให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี  โดยคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมใน
แผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนมาบรรจุเสนอเข้าในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว   

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือซักถาม  หรือมีข้อคิดเห็นอ่ืนใดหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
กระผมใคร่ขอมติในที่ประชุมพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ๒๘  เสียง งดออกเสียง  ๒  เสียง 
 
 
 
 
 



         ๓.๓  รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอบต.ห้วยแก้ว
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
 ประธานสภาฯ รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอบต.
ห้วยแก้วประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  รายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ชี้แจงรายละเอียด   

นักวิเคราะห์ฯ  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอบต.ห้วยแก้ว  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือมุ่งหวังในการตอบสนองความต้องการในด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่  หากท้องถิ่นและชุมชนมีความ
ตระหนักและมีบทบาทร่วมในการจัดการกับปัญหาสุขภาพของชุมนมากขึ้นด้วยการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการรักษาพยาบาล  โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความความเสี่ยงด้าน
สุขภาพเป็น  “มิติทางสังคมเพ่ือสุขภาวะ”  ท้องถิ่นและชุมชนก็จะเป็นศูนย์รวมของการขับเคลื่อนกิจกรรม
สุขภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่าง ๆ  ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึงบริการสุขภาพของประชาชน
ได้มากขึ้น 
 นักวิเคราะห์ฯ  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอบต.ห้วยแก้ว  บริหารจัดการในรูปของ
คณะกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการก็ประกอบด้วยท่านนายกเป็นประธานโดยต าแหน่ง  มีผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์
ประเสริฐ  รูปศรี  และอาจารย์สุบิน  คันทมาศ  มีตัวแทนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  
๒  ท่าน  ตัวแทนภาคประชาชน  ๕  ท่าน  และตัวแทนอสม.อีก  ๒  ท่าน  มีท่านปลัดเป็นกรรมการและ
เลขานุการฯ   
 ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ได้อนุมัติโครงการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  ด าเนินการจ านวน  ๓๐  
โครงการ  แบ่งออกเป็น  ๕  ประเภท  คือ  ประเภทการสนับสนุนหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน
สาธารณะสุข  เช่น  สนับสนุนให้รพ.สต.  เป็นต้น  ประเภทสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอ่ืน  
เช่น  กลุ่มอสม.  กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ  คนพิการ  เป็นต้น  ประเภทที่  ๓  สนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คน
พิการ  ประเภทที่  ๔  สนับสนุนการบริหาร/พัฒนากองทุน  และประเภทที่  ๔  สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาย/
ภัยพิบัติ  ในปีงบประมาณนี้ก็เป็นโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ซึ่งก็ได้ผลส าเร็จเป็นอย่างดี  ใน
พ้ืนที่ต าบลห้วยแก้วไม่เกิดโรคไข้เลือดออกเลย  รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมเข้าสู่วาระต่อไป 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอตัวแทนท่านอื่นอีกขอให้เข้าสู่วาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ   
          ปลัดอ าเภอ   กระผมนายนิวัฒน์  อินทร์ลือ ปลัดอ าเภอภูกามยาว รับผิดชอบต าบลห้วยแก้ว ขอแจ้ง
ข้อราชการดังนี้ 

๑. เรื่องนาข้าวที่เสียหายจากอุทกภัย จะออกส ารวจและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ จะ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยออกส ารวจและรวบรวมความเสียหายที่แท้จริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ต่อไป 

๒. กฐินพระราชทานที่วัดห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๗ ต าบลห้วยแก้ว ในวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นี ้
๓. วันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตลุาคม ๒๕๕๙ ขอให้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ว่าการอ าเภอภู

กามยาว 
          เกษตรอ าเภอ  ขอชี้แจงดังนี้ 

๑. เรื่องนาข้าวที่เสียหายจากอุทกภัย ร่วมกับอ าเภอ และ เจ้าหน้าที่ อบต.ออกส ารวจและพิจารณาให้
ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยออกส ารวจและรวบรวมความเสียหายที่
แท้จริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 



๒. เรื่องการขออนุญาตสร้างส านักงานเกษตรอ าเภอภูกามยาว จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่เพียงจะ
เป็นส านักงานเกษตรเท่านั้น ประชาชน เกษตรกร สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ การประชุมชี้แจงรับฟังข้อ
ราชการต่างๆ และจะใช้เป็นที่แสดงเผยแพร่ความรู้ ด้านการเกษตรให้กับประชาชนในพ้ืนที่ให้มากที่สุด 

นายศรีมาฯ  กระผมนายศรีมา  วาสอนใจ สมาชิก อบต. หมู่ ๑๗ ขอให้ดูแลถนนเพ่ือการเกษตรที่
เสียหายจากอุทกภัยด้วยครับ 

นายพิชฯ  กระผมนายพิช  อวดหาญ สมาชิก อบต. หมู่ ๔ ขอให้ดูแลถนนเพ่ือการเกษตรที่เสียหาย
จากอุทกภัยด้วยครับ 

นายสิงหาฯ  กระผมนายสิงหา  ไชยพรหม สมาชิก อบต. หมู่ ๒ ขอให้ดูแลถนนเพ่ือการเกษตรที่
เสียหายจากอุทกภัยและการขุดบ่อขยะ ด้วยครับ   

นายสุพจน์ฯ  กระผมนายสุพจน์  เบาใจ สมาชิก อบต. หมู่ ๕ ขอให้ดูแลถนนเพ่ือการเกษตรที่เสียหาย
จากอุทกภัย การดูแลพ้ืนที่เกษตรกรรมในเขตเทศบาลต าบลห้วยลานที่เจ้าของนาเป็นราษฎรในต าบลห้วยแก้ว 
และการขุดบ่อขยะด้วยครับ 

นายพุดฯ  กระผมนายพุด  มีทอง สมาชิก อบต. หมู่ ๑ ขอให้แจกเอกสารให้ครบถ้วนก่อนเข้าประชุม
เพ่ือสมาชิกจะได้ศึกษาก่อนครับ 

ประธานสภา ฯ   
เมื่อในที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะน าเสนอในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผมขอปิดการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ และขอขอบคุณทุก
ท่านที่ได้สละเวลามาร่วม ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ  

 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.  
 

ลงชื่อ                 ชัยพร  โรจนสินธุ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นายชัยพร  โรจนสินธุ) 
         เลขานุการสภาฯ 
 
 

                     ลงชื่อ     สุพจน์  เบาใจ    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุพจน์  เบาใจ) 

 
 

               ลงชื่อ      สุทิวัส  ธิตา      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสุทธิวัส  ธิตา) 

 
 

               ลงชื่อ    พิเชษฐ์  สิงห์แก้ว   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว) 

 
 

      ลงชื่อ ฐิติพงศ์  ช านาญกลิ้ง  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
     (นายฐิติพงศ์  ช านาญกลิ้ง) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว            


