
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

สมัยสามัญสมัยที่  ๔/๒๕๖๑ 

วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ขอขอบคุณท่ีเข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช และวันคล้ายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ ๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                     การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญสมัยที่  ๓/๒๕๖๑   

ครั้งที่  ๒  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

ห้วยแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑   
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ที่  สภา  ๒๕๖๑/ว               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
              ๑๕๕  หมู่  ๔  ต าบลหว้ยแก้ว   

       อ าเภอภูกามยาว  จังหวดัพะเยา  ๕๖๐๐๐ 

                                                               ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑)  ระเบียบวาระการประชุมฯ                 จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๒)  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ประจ าปี  ๒๕๖๑  จ านวน  ๑  ชุด 

                             เนื่องด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  มีข้อราชการที่จะประชุมปรึกษาหารือ        
และพิจารณาในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  และพิจารณารายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ในสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  สมัยสามัญสมัยที่  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๑   

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  จึงขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแก้วทุกท่านเข้าร่วมประชุม  ในวันอังคาร  ที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป  แต่งกายชุดเครื่องแบบสีกากี 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

 
                   (นายฐิติพงศ์  ช านาญกลิ้ง) 
                                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว   
                                           
กิจการสภาอบต.ห้วยแก้ว 
ส านักงานปลัด   
โทรศัพท/์โทรสาร  ๐-๕๔๔๓-๐๙๐๐  ต่อ  ๑๗ 
www.huaikaewpyo.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.huaikaewpyo.com/


 
ที่  สภา  ๒๕๖๑/ว               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
              ๑๕๕  หมู่  ๔  ต าบลหว้ยแก้ว   

       อ าเภอภูกามยาว  จังหวดัพะเยา  ๕๖๐๐๐ 

                                                               ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญสมัยที่  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๐ 

เรียน ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง  และหัวหน้าส านักงานปลัด   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ระเบียบวาระการประชุมฯ                  จ านวน  ๑  ฉบับ 

                             เนื่องด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  มีข้อราชการที่จะประชุมปรึกษาหารือ        
และพิจารณาในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  และพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ในสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  สมัยสามัญสมัยที่  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๑ 

ดังนั้น  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนงานราชการของ
องค์การบริหารส่ วนต าบลห้วยแก้วทุกท่าน เข้ าร่ วมประชุมฯ  ในวันที่   ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑                    
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/


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

สมัยสามัญสมัยที่  ๔/๒๕๖1 
วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
 

ที ่ 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  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 นายสรณ์  สอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๔   
๒๖ นายไกรพิพัฒน์  ยศกล้า ส.อบต.หมู่ ๑๕   
๒๗ นายพงศกร  สงวนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๕   
๒๘ นายมงคล  ฟองขาว ส.อบต.หมู่ ๑๖   
๒๙ นายศรีมา  วาสอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๗   
๓๐ นางรัชนี  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ ๑๗   
๓๑ นายชัยพร  โรจนสินธ ุ เลขาสภาฯ   

 
 



รายช่ือผู้ร่วมเข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมศักดิ์  กะทง นายก อบต.   
๒ นายเสาร์  ไชยกุล รองนายกฯ   
๓ นางนันทิยา  สิงห์แก้ว รองนายกฯ   
๔ นายประยงค์  บุญตา เลขานายกฯ   
๕ นางวาสนา  ธรรมชัยกุล ผอ.กองคลัง   
๖ น.ส.วลัยลักษณ์  ฟักแก้ว หัวหน้าส านักปลัด   
๗ นายพินัย  ทิพย์ค า  ผอ.กองช่าง    
๘ นางนิรมล  วงศ์สม นักวิเคราะห์ฯ   
๙     

๑๐     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
สมัยสามัญสมัยที่  ๔/๒๕61 

วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

……………………………………… 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 28  คน 

ที ่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมพัต  สิงห์แก้ว รองประธานฯ สมพัต  สิงห์แก้ว  
๒ นายพุด  มีทอง ส.อบต.หมู่ ๑ พุด  มีทอง  
๓ นายประกายศรี  ปวงค ามา ส.อบต.หมู่ ๒ ประกายศรี  ปวงค ามา  
๔ นายสิงห์หา  ไชยพรม ส.อบต.หมู่ ๒ สิงห์หา  ไชยพรม  
๕ นายเชาวลิต  ร าไพ ส.อบต.หมู่ ๓ เชาวลิต  ร าไพ  
๖ นายพิช  อวดหาญ ส.อบต.หมู่ ๔ พิช  อวดหาญ  
๗ นายอธิลักษณ์  มุสุ ส.อบต.หมู่ ๔ อธิลักษณ์  มุสุ  
๘ นายสุพจน์  เบาใจ ส.อบต.หมู่ ๕ สุพจน์  เบาใจ  
๙ นางวรัญญา  ล าดวน ส.อบต.หมู่ ๕ วรัญญา  ล าดวน  

๑๐ นายกิตติพงศ์  สิงห์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๖ กิตติพงศ์  สิงห์แก้ว  
๑๑ นายเจมส์  พงษ์ค า ส.อบต.หมู่ ๖ เจมส์  พงษ์ค า  
๑๒ นายสนั่น  หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ ๗ สนั่น  หน่อแก้ว  
๑๓ นายสุนัน  ไชยกุล ส.อบต.หมู่ ๘ สุนัน  ไชยกุล  
๑๔ นายทองสุข  ไชยกุล ส.อบต.หมู่ ๘ ทองสุข  ไชยกุล  
๑๕ นายสุทิวัส  ธิตา ส.อบต.หมู่ ๙ สุทิวัส  ธิตา  
๑๖ นายสงคราม  สายอินต๊ะ ส.อบต.หมู่ ๑๐ สงคราม  สายอินต๊ะ  
๑๗ นายสังคม  สายวงศ์เปี้ย ส.อบต.หมู่ ๑๐ สังคม  สายวงศ์เปี้ย  
๑๘ นายสมพงษ์  ยังกองแก้ว   ส.อบต.หมู่ ๑๑ สมพงษ์  ยังกองแก้ว    
๑๙ นายธีระพันธ์  ธนวัฒน์พัชร ส.อบต.หมู่ ๑๑ ธีระพันธ์  ธนวัฒน์พัชร  
๒๐ นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว ส.อบต.หมู่ ๑๒ พิเชษฐ์  สิงห์แก้ว  
๒๑ นางแสงหล้า  สมเครือ ส.อบต.หมู่ ๑๓ แสงหล้า  สมเครือ  
๒๒ นายนรินทร์  แสนจิต ส.อบต.หมู่ ๑๓ นรินทร์  แสนจิต  
๒๓ นายสรณ์  สอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๔ สรณ์  สอนใจ  
๒๔ นายไกรพิพัฒน์  ยศกล้า ส.อบต.หมู่ ๑๕ ไกรพิพัฒน์  ยศกล้า  
๒๕ นายพงศกร  สงวนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๕ พงศกร  สงวนใจ  
๒๖ นายมงคล  ฟองขาว ส.อบต.หมู่ ๑๖ มงคล  ฟองขาว  
๒๗ นายศรีมา  วาสอนใจ ส.อบต.หมู่ ๑๗ ศรีมา  วาสอนใจ  
๒๘ นางรัชนี  แสงศรีจันทร์ ส.อบต.หมู่ ๑๗ รัชนี  แสงศรีจันทร์  

 
 

/หน้า  ๒... 
 
 



-๒- 
 
ผู้ไม่มาประชุม  2  คน 

ที ่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายฐิติพงษ์  ช านาญกลิ้ง ประธานฯ ลา 
๒ นายอดุลย์  วงศ์เปี้ย ส.อบต.หมู่ ๑๒ ลา 

 
รายช่ือผู้ร่วมเข้าประชุม 
ที ่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายสมศักดิ์  กะทง นายก อบต. สมศักดิ์  กะทง  
๒ นายเสาร์  ไชยกุล รองนายกฯ เสาร์  ไชยกุล  
๓ นางนันทิยา  สิงห์แก้ว รองนายกฯ นันทิยา  สิงห์แก้ว  
๔ นายประยงค์  บุญตา เลชานายกฯ ประยงค์  บุญตา  
๕ นายชัยพร  โรจนสินธ ุ เลขาสภาฯ ชัยพร  โรจนสินธ ุ   
6 น.ส.วลัยลักษณ์  ฟักแก้ว หัวหน้าส านักปลัด วลัยลักษณ์  ฟักแก้ว  
7 นางนิรมล  วงศ์สม จนท.วิเคราะห์ฯ นิรมล  วงศ์สม  

 
ผู้มาประชุม    ๒๘  คน 
 
ผู้ไม่มาประชมุ      2  คน  
 
ผู้เข้าร่วมการประชุม     7  คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๐๐ น. 

เลขานุการสภาฯ  สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วคณะผู้บริหาร 
ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน วันนี้
เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖1  และตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุม          
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม    
ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วเข้าประชุม จ านวน ๒๘ ท่าน จาก ๓0 ท่าน ถือว่ามา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาฯ  ทั้งหมด  จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่ท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วจะเปิดประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยแก้วจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ 

รองประธาน ฯ   เนื่องจากท่านประธานสภาฯ ลากระผมในฐานะรองประธานสภาฯ จึงขอปฏิบัติ
หน้าที่ประธานสภาฯ แทนและผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญ             
สมัยที่ ๔  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61  

 
/หน้า  ๓... 

 
 



-๓- 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑)  การเรียกประชุมสภาอบต.ห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจ าปี ๒๕๖1 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ การเรียกประชุม
สภาท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็น หนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศ
ไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน             
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วได้ก าหนดสมัยประชุม สามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕61 สมัยที่ ๔            
เริ่มสมัยประชุมวันที่ ๑6 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖1 ถึงวันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖1 นั้น จึงนัดประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖1 ในวันอังคารที่ 30 เดือนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖1 

๑.๒)  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วทุกท่านที่เข้า
ร่วมงานพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         
บรมนาถบพิตร รัชการที่ ๙  วันที่ ๑๓ ตุลาคม และวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ทั้งกิจกรรมภาคเช้าและภาคค่ า 
ตลอดจนงานและกิจกรรมต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วด้วยดี 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วได้มีการประชุมสภาบริหารส่วนต าบล

ห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๒  เมื่อวันที่  ๑7  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖1  ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมแจกให้กับท่านสมาชิก 
สภาฯ ทุกท่านทราบแล้ว ดังนั้นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม รายงาน
การประชุมสภาฯ ก็เป็นอ านาจของมติสภาฯ แห่งนี้เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติมก็ขอเรียนเชิญน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาฯ เพ่ือขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพ่ิมเติม หากไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ผมจึง
อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุม
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม จ านวน ๒๘ เสียง ไม่มาประชุม 2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๓.๑  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล         
ห้วยแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖1  

ประธานฯ   ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วเป็นผู้เสนอญัตติรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖1 และ
ก่อนที่จะด าเนินการขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและกฎหมายวิธีการจัดท างบประมาณและ
ขั้นตอนการพิจารณาให้ที่ประชุมสภาฯ  ทราบ  

เลขาสภาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และ หัวหน้า
ส่วนราชการ ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖1 ผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้นะครับ  

/หน้า  ๔... 
 



-๔- 
 

เลขาสภาฯ   ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ๒๕61) ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวน ๓ คน ซ่ึงได้แก่ นายสุทิวัส ธิตา นายอธิลักษณ์ มุสุ และนายพิเชษฐ์ สิงห์แก้ว  ผู้แทนประชาคม
ท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน  ๒  ท่าน  ได้แก่  นายสวัสดิ์  อินยาศรี  และนายทองเปลว  สุรยุทธ
พงษ์    ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน  ๒  คน  ได้แก่  นายรัฐวัฏ  ผาแสนเถิน  
นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลห้วยแก้ว  และนายเวชยันต์  วรรณแก้ว  
นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลบ้านป่าฝาง   ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวน  ๒  คน  ได้แก่  อาจารย์ประเสริฐ  รูปศรี  และผู้ใหญ่บรรดิษฐ์  หล่อวงศ์  โดยคณะกรรมการ 
มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  ข้อ  ๒๙  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้  (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร       

๒)  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
แก้ว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖1  พิจารณาระบบ  e-plan  ไปใช้ในการติดตามและประเมินผล  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๘  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ฉบับที่  3  (พ.ศ. ๒๕61)  ข้อ ๒๙  

(๓) รายละเอียดแจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046             
ลงวันที่ 19 ตุลาคม ๒๕61 มีรายละเอียดดังเอกสารที่ส่งให้กับทุกท่าน จึงขอเรียนเชิญให้ท่านนายกฯ               
ได้รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจ าปีงปม. ๒๕๖1 ต่อไป 

นายกอบต.ฯ ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ได้จัดท ารายงานผลการการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   25625611  และ
ได้รายงานให้ผู้บริหารเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นในการรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว และคณะกรรมการพัฒนา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 
๑2 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
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  นายกอบต.ฯ ดังนั้นกระผมในฐานะผู้บริหารจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561ระมาณ พ.ศ.2561  ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้จัดท าขึ้น และเสนอที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้จัดท าขึ้น และเสนอ
ความเห็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนถือความเห็นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว  ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนถือ เป็นเครื่องมือที่
ส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานเพ่ือพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วให้บรรลุเป้าหมายสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานในภาพรวมว่า
ประสบผลส าเร็จตามที่ก าหนดหรือไม่และน าผลที่ได้จากการติดตามมาใช้ในการตัดสินใจก าหนดแนวทางใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป 

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

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ได้จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และได้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3)                   
พ.ศ. ๒๕61    

ดังนั้นกระผมในฐานะผู้บริหารจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้.2561 เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

๑) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมีจ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 82 โครงการ สามารถจัดท างบประมาณประจ าปี 2561 จ านวน 31 โครงการ คิดเป็น           
ร้อยละ 37.80 และได้ด าเนินการจริง 30 โครงการ ซึ่งรวมกับโครงการที่ได้กันเหลื่อมงบประมาณอีก 10 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.58 ของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  

โครงการตามข้อบัญญัติที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวน 1 โครงการคือโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน        
ผู้ยากไร้ (เนื่องจากได้รับงบประมาณจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาแล้ว) 
ส าหรับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่สามารถบรรจุเป็นงบประมาณรายจ่ายได้จ านวน 59  โครงการ 
เป็นโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ชุมชนส่งมาจ านวนมากแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดเนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
      ๒) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา
และวัฒนธรรม มีจ านวนโครงการทั้งหมด 31 โครงการ สามารถจัดท างบประมาณประจ าปี 2561 จ านวน 23  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.19 และได้ด าเนินการจริงจ านวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.29 ของโครงการ
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  

โครงการตามข้อบัญญัติที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวน 4 โครงการ คือโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ โครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ  โครงการสืบสานประเพณียี่เป็งลอยกระทง และโครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปาหมู่บ้าน  
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ส าหรับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่สามารถบรรจุเป็นงบประมาณรายจ่ายได้จ านวน 8 

โครงการ ได้แก่  
- สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชุนต.ห้วยแก้ว ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากกองทุนมีเสถียรภาพ

ทางด้านการเงินที่ดีจึงไม่ต้องสมทบ    
- โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16 และโครงการก่อสร้างลานกีฬา

หมู่บ้าน บ้านจ าปา หมู่ที่ 17 พร้อมอุปกรณ์กีฬา เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงและเป็นโครงการที่
ได้รับประโยชน์เพียงบางหมู่บ้านจึงพิจารณาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวมระดับต าบลก่อน 

- อุดหนุนและส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลห้วยแก้ว 
อุดหนุนและส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ต าบลห้วยแก้ว ไม่สามารถอุดหนุนได้เนื่องจากไม่เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 

- โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าฯ ได้ด าเนินการ
ส ารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์แต่ไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 

- โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-17 ต.ห้วยแก้ว 
ไม่ได้อุดหนุนเนื่องจากหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ไม่มีระเบียบการเบิกจ่ายจึงไม่
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนากิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลห้วยแก้ว 
ด าเนินการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ  
    ๓)  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที ่ ๓ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีจ านวนโครงการทั้งหมด 8 โครงการ สามารถจัดท างบประมาณประจ าปี 2561 จ านวน 3 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 37.50 และได้ด าเนินการจริง 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ส าหรับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่สามารถบรรจุเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 

- โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันหน้าดินพังทลาย  
- โครงการส่งเสริมเด็กเยาวชน อนุรักษ์ รักษา ป่าชุมชน 
- โครงการก่อสร้างโรงก าจัด ขยะมาตรฐานและรีไซเคิ้ล คัดแยกขยะเพ่ือรักษ์โลก งบประมาณไม่

เพียงพอเนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง  
- ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้ส่งโครงการไปยังอ าเภอภูกามยาว 

และจังหวัดพะเยาเพื่อประสานแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
- ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ได้ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

 ๔)  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจ านวน 
10  โครงการ  สามารถจัดท างบประมาณประจ าปี 2561 และด าเนินการจริง จ านวน  7 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 70 ของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ส าหรับโครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ไม่สามารถบรรจุเป็นงบประมาณรายจ่ายได้จ านวนจ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
 - โครงการจัดหายาฆ่าเพลี้ย และแมลงศัตรูพืช ท้องถิ่นมีนโยบายงดการใช้สารเคมีและรณรงค์          
ให้ท าการเกษตรปลอดภัย จึงไม่เกิดโรคระบาดกับพืชผลทางการเกษตรของราษฎรจึงไม่มีการเบิกจ่าย 
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 - ส่งเสริมโครงการปั่นจักรยาน นิทรรศการการแสดงของ เยาวชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก           
มีหนังสือสั่งการไม่ให้อุดหนุนอ าเภอจึงไม่ได้เบิกจ่าย 
 - ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ศพค.ต าบลห้วยแก้ว ไม่สามารถอุดหนุนได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 
   ๕)  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่  ๕ ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                  
มีจ านวนโครงการทั้งหมด 13 โครงการ  สามารถจัดท างบประมาณประจ าปี 2561 จ านวน 12 โครงการ                
คิดเป็นร้อยละ 92.30 และด าเนินการจริงจ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561  
 โครงการตามข้อบัญญัติที่ไม่ได้ด าเนินการจ านวน 7 โครงการคือ โครงการอบรมบุคลากร โครงการ
อบรมด้านกฎหมายแก่พนักงานและส.อบต. โครงการจัดท าระบบแผนที่ภาษี โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ (ได้เข้าร่วมแต่ไม่มีการเบิกจ่าย) โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง (เปลี่ยนแปลง
เป็นโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ) โครงการจัดการเลือกตั้งฯ  
 ส าหรับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่สามารถบรรจุเป็นงบประมาณรายจ่ายได้จ านวน 1 
โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติไว้ 
           สรุป  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ประจ าปีงบประมาณ          
๒๕61 ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นงบประมาณ ๒๕61 มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 144 โครงการ สามารถบรรจุ
ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕61 (รวมโครงการกันเหลื่อมงบประมาณ) และได้ด าเนินการจริงทั้งสิ้น 67 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.52 ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ต่ า การด าเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  

ปัญหา และอุปสรรค 
๑. จากการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ  2561 ผลการด าเนินโครงการ

ของทุกยุทธศาสตร์ในภาพรวมสามารถด าเนินการได้จริงเพียง 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.52  จากโครงการ
ทั้งหมด  144  โครงการ  ซึ่งมีอัตราส่วนที่น้อยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี  ปัญหาอุปสรรคที่
ส าคัญคือปัญหาด้านข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 

๒. จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวนมากเกินกว่างบประมาณที่ได้จะด าเนินการ
ได้ ท าให้อัตราความส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า  และไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่มี
อย่างจ ากัด 

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการ
ด าเนินงานเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรล่าช้า จ าเป็นต้องมีการกันเหลื่อมงบประมาณ 

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2-5 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรตั้งงบประมาณ
ในข้อบัญญัติฯ ให้มีความสอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง และสามารถน างบประมาณส่วนที่เหลือไปตั้งจ่าย
โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
๑. ให้หมู่บ้านเสนอปัญหาให้ครอบคลุมทุกประเด็น และประชาสัมพันธ์การประชาคมให้ทั่วถึงทุก

หมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมให้มากที่สุด 
๒. จัดท าโครงการ เสนอของบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีงบประมาณในการ

ด าเนินงานโครงการได้ส าเร็จตามเป้าหมาย  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
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นายกอบต.ฯ  

๓. ควรเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับแผนชุมชนและ
ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชนในภาพรวม (ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่) 

๔. ควรน าเสนอโครงการ/กิจกรรมที่จะน าเข้าข้อบัญญัติงบประมาณโดยพิจารณาจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่จัดเรียงล าดับความส าคัญได้เป็นที่  ๑ 

๕. ควรค านึงถึงโครงการ/กิจกรรม  ที่เกิดจากปัญหาในพ้ืนที่ที่มีความส าคัญ ปัญหาที่ต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน  และมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับต่าง ๆ 

๖. ควรด าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
ในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ 

๗. ควรตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติฯ ให้มีความสอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง และสามารถน า
งบประมาณส่วนที่เหลือไปตั้งจ่ายโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ  

๘. จัดการอบรมให้แก่ประชาคมระดับต าบลเพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกให้แก่กลุ่มผู้น าทุกระดับ
รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการประชาคมและการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์) 

กระผมขอจบการน าเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วยแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไว้เพียงเท่านี้ และท่านสามารถศึกษาดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก
รูปเล่มที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิก ท่านใดมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่จะน าเสนอขอเรียนเชิญ
ครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วได้รายงานความเห็นของคณะ
กรรมการฯ และสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1 เสร็จเรียบร้อย
แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถามหรือเสนอแความเห็นเพ่ิมเติมในส่วนใด ขอเรียนเชิญ   

มติที่ประชุม  รับทราบและท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้วไม่มีความเห็นเพิ่มเติม 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
หมวด 6 ข้อ 28 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และข้อ 11 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีก

ก็ได ้
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ข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  มีดังนี ้

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริการท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ   

5.๑  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ 
นายอธิลักษณ์  มุสุ  ส.อบต.หมู่ที่  4 
-  ไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 ขัดข้องเปิดตลอดทั้งกลางวันกลางคืน ได้แจ้งให้กองช่างและ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าเป็นหนังสือนานมากแล้วแต่ไม่มีการด าเนินการ ฝากให้ท่านปลัดและคณะบริการติดตามและเร่ง
ด าเนินการให้หมู่บ้านด้วย เนื่องจากเกรงว่าจะศูนย์เสียค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าโดยใช่เหตุ 

-  ขอให้เร่งด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2561 (ท่ีกันเหลื่อมงบประมาณไว้)  
-  ขอให้อธิบายระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกผู้รับเหมา อยากทราบว่าท าไมตอนนี้ไม่มี

การประมูลงานจ้างแล้วหรือไม่ ปกติจะมีเงินงบประมาณคงเหลือตกเป็นเงินสะสมเป็นจ านวนมาก ในระยะ     
ปีหลังไม่มีขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อธิบาย 

- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่เมื่อก่อนมีประชาคมร่วมด้วย ปัจจุบันไม่มีมีแต่เจ้าหน้าที่
ของอบต.เพราะสาเหตุใด 

นายสุทิวัส  ธิตา  ส.อบต.หมู่ที่  9 
-  ในการประมาณการด้านช่างขอให้ช่างประมาณราคาโครงการโดยเฉพาะโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง

เข้าสูพ้ื่นที่การเกษตร ขอให้ระบุความกว้าง ความยาว และความหนา ไม่ควรมีหรือปริมาตรดินขุด  เพราะว่า
การวัดปริมาตรดินขุดนั้นวัดค่อนข้างยาก และคณะกรรมการก็จะได้ตรวจง่ายขึ้น 

- ขอให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจงสาเหตุที่ไม่ได้ด าเนินโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ที่ได้ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2561 

นายเสาร์  ไชยกุล รองนายกอบต. 
-  ขอชี้แจงกรณีที่ไม่ได้ด าเนินการโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2561 ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นค่าวัสดุก่อสร้างเพ่ือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ วัตถุประสงค์ในการตั้ง
งบประมาณก็เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะเป็นกรณีถูกไฟไหม้บ้าน อุทุกภัย ดินถล่ม ทั้งนี้ก็
ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และใน
ปีงบประมาณ 2561 เราได้รับงบประมาณจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.พะเยา) 
ในการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุหรือผู้พิการ จ านวน 20,000 บาท และไม่มีเหตุการณ์ภัยพิบัติจึงไม่ได้ด าเนินการ 

 
/หน้า  10... 
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นายเสาร์  ไชยกุล รองนายกอบต. 
-  ส่วนโครงการที่ได้กันเหลื่อมงบประมาณไว้เราต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาให้แล้ว

เสร็จภายในเดือนเดือนธันวาคมนี้ และจะเร่งด าเนินการให้โดยเร็ว ส่วนโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตร (หินคลุก) ของหมู่ที่ 4 นั้นเห็นว่าขอให้น้ าลดก็จะสามารถด าเนินการได้ครับ 

นายชัยพร  โรจนสินธุ ปลัดอบต. 
-  เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ของหมู่ที่ 4 นั้น เป็นไฟโคมกิ่งของทางหลวงซึ่งเราได้ท า

หนังสือแจ้งให้การไฟฟ้าให้มาด าเนินการแล้วครับ แล้วผมจะติดตามให้อีกครั้งขอบคุณที่แจ้งข้อมูลให้ทราบ 
-  ขออธิบายระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือกผู้รับเหมา ปัจจุบันเราใช้พระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่เพียงแต่หน่วยงานท้องถิ่นแต่หน่วยงานราชการทุก
ส่วนใช้ระเบียบตัวนี้ซึ่งในเนื้อหาเกี่ยวกับการหาผู้รับจ้างวงเงินงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ใช้วิธีตกลง
ราคา แต่เมื่อก่อนงบประมาณ 100,000 บาทขึ้นไปต้องมีการประมูลราคากัน โครงการของอบต.เราเป็น
โครงการไม่ใหญ่ไม่มีโครงการที่เกิน 500,000 เลยจึงสรรหาผู้รับจ้างโดยวิธีตกลงราคาครับ 

-  เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างในระเบียบไม่ได้ให้มีผู้แทนประชาคมมีแต่เจ้าหน้าที่           
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองต้องแบกรับความเสี่ยง ทุกคนต้องตรวจงานให้เป็นไปตามแบบ การตรวจต้องวัดความกว้าง 
ความยาว ความสูง น้อง ๆ เจ้าหน้าที่จึงอยากจะขอความร่วมมือให้ท่านสมาชิกอบต. ได้โปรดช่วยดูแลโครงการ
ในหมู่บ้านของท่านให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและของราชการด้วย หากพบความผิดปกติหรือไม่
เป็นไปตามแบบประมาณการขอความกรุณาแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างด้วยเพ่ือเราจะได้ด าเนินการให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนและราชการครับ 

-  ส่วนในเรื่องของการประมาณการที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ 9 แนะน าการที่มีข้อความว่าหรือตามปริมาตร
ดินขุดฯ ก็เพ่ือกันว่าหากไม่มีพ้ืนที่เพียงพอที่จะด าเนินการได้อีกคณะกรรมการจะสามารถวัดได้จากปริมาตร          
ดินขุดได้อีก แต่ตามปกติคณะกรรมการต้องตรวจระยะทางความกว้าง ความยาว ความสูงก่อนให้เป็นไปตาม
รูปแบบรายการที่ก าหนดก่อนอยู่แล้วครับท่าน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
5.2  เนื้อหาสาระของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
นางนิรมล  วงศ์สม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-  เนื่องจากมีการการเพ่ิมเติม แก้ไข ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขึ้น จึงขอสรุปเนื้อหาสาระให้ท่านผู้บริหารและสมาชิก
ทราบ ดังนี้ 

1)  แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” 
2)  แก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการและหรือ 

รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ในคณะกรรมการพัฒนา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นในคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จากอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสองปี เป็นอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 

3)  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม
ท้องถิ่น 

4)  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

/หน้า  11... 
 



-11- 
 

นางนิรมล  วงศ์สม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5)  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี 

รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
6)  การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ แก้ไข

จากอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

-  ส าหรับการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ห้วยแก้วเราก าหนดไว้ว่าจะเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ในระหว่างนี้เจ้าหน้าที่จะสรุปและรวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมที่หมู่บ้านส่งเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2563-2564 เพื่อที่ท่านจะได้ด าเนินการประชุม
ประชาคมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทบทวน และจะได้รวบรวมจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563    
ให้ทันท่วงทีตามก าหนดระยะเวลาต่อไปค่ะ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภา ฯ   
เมื่อในที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะน าเสนอในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผมขอปิดการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕61 และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละ
เวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ  

 
ปิดประชุมเวลา 15.45 น.  
 
 

ลงชื่อ        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นายชัยพร  โรจนสินธุ) 
         เลขานุการสภาฯ 
 

 

                     ลงชื่อ        ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุพจน์  เบาใจ) 
 

               ลงชื่อ              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสุทธิวัส  ธิตา) 

 
. 

               ลงชื่อ       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว) 

 
 

      ลงชื่อ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายสมพัต  สิงห์แก้ว) 

               รองประธานสภาฯ ท าหน้าที่ 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 
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นางนิรมล  วงศ์สม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5)  การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี 

รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
6)  การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ แก้ไข

จากอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

-  ส าหรับการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของอบต.ห้วยแก้วเราก าหนดไว้ว่าจะเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ในระหว่างนี้เจ้าหน้าที่จะสรุปและรวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมที่หมู่บ้านส่งเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2563-2564 เพื่อที่ท่านจะได้ด าเนินการประชุม
ประชาคมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทบทวน และจะได้รวบรวมจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้
ทันท่วงทีตามก าหนดระยะเวลาต่อไปค่ะ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
ประธานสภา ฯ   
เมื่อในที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะน าเสนอในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ผมขอปิดการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕61 และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละ
เวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณครับ  

 
ปิดประชุมเวลา 15.45 น.  
 
 

ลงชื่อ ชัยพร  โรจนสินธุ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นายชัยพร  โรจนสินธุ) 
         เลขานุการสภาฯ 
 

                      ลงชื่อ สุพจน์  เบาใจ       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายสุพจน์  เบาใจ) 
 

 
                ลงชื่อ    สุทธิวัส  ธิตา  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       (นายสุทธิวสั  ธิตา) 
 
 

                 ลงชื่อ พิเชษฐ์  สิงห์แก้ว  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายพิเชษฐ์  สิงห์แก้ว) 

 
 

      ลงชื่อ  สมพัต  สิงห์แก้ว  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายสมพัต  สิงห์แก้ว) 

               รองประธานสภาฯ ท าหน้าที่ 
    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว 

 


