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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี  ๒๕63     

วันที่  9  ธันวาคม  ๒๕63 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสมบูรณ์  ชอบธรรม 
นายกฤษดา    ชิดชม 
นายพงศกร  จัดของ 
นางอำไพ   เพลิดเพลิน       
นายเขียน  ยาสมุทร 
ส.ต.อ.เจตนิพัทธ ์ ชัยลอม 
นายกษิเดชภ์  ปินใจ 
นายทองเลื่อน    เครือพาน 
นายเฮียง     ชาวนา 
นายธนกฤต   รุจิระพงศ์ 
นางชูศรี มีของ 
นางประภารัตน์  คำรอด 
นายธนพล  ทนทาน 
นายสมชาย   โชคลาภ 
นายสมศักดิ์   กาเหว่า 
นางชัชชญา  บัวบาน 
นายสมพงศ์   ดวงจันทร์ 
นายณรงค์  มากมาย 
นางนิภาภรณ์  คมสัน 
นายพิชิตพล  เครือพาน 
นายวิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
นางลำดวน   ดวงจันทร์ 
 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
ส.อบต.หมู่  1 
ส.อบต.หมู่  1 
ส.อบต.หมู่  2 
ส.อบต.หมู่  2 
ส.อบต.หมู่  3 
ส.อบต.หมู่  4 
ส.อบต.หมู่  4 
ส.อบต.หมู่  5 
ส.อบต.หมู่  5 
ส.อบต.หมู่  6 
ส.อบต.หมู่  6 
ส.อบต.หมู่  7 
ส.อบต.หมู่  7 
ส.อบต.หมู่  8 
ส.อบต.หมู่  9 
ส.อบต.หมู่  10 
ส.อบต.หมู่  11 
ส.อบต.หมู่  11 
ส.อบต.หมู่  12 
ส.อบต.หมู่  13 
 

สมบรูณ์  ชอบธรรม 
กฤษดา   ชิดชม 
พงศกร  จัดของ 
อำไพ    เพลิดเพลิน       
เขียน  ยาสมุทร 
เจตนิพัทธ์  ชัยลอม 
กษิเดชภ์  ปินใจ 
ทองเลื่อน   เครือพาน 
เฮียง     ชาวนา 
ธนกฤต    รุจิระพงศ์ 
ชูศรี มีของ 
ประภารัตน์  คำรอด 
ธนพล  ทนทาน 
สมชาย   โชคลาภ 
สมศักดิ์  กาเหว่า 
ชัชชญา  บัวบาน 
สมพงศ์   ดวงจันทร์ 
ณรงค์  มากมาย 
นิภาภรณ์  คมสัน 
พิชิตพล  เครือพาน 
วิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
ลำดวน  ดวงจันทร์  
 

 

 

 

/ผูไ้ม่มา.... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายชิด    งาต้น  ส.อบต.หมู ่3       แจ้งลาประชุม  
2. นายสุรเดช   เสนะสุนันทา ส.อบต.หมู ่8       แจ้งลาประชุม 
3. นางสมคิด     ชัยวิรัช ส.อบต.หมู ่9       แจ้งลาประชุม 
4. นายสมสิทธิ์  จาคำมา เลขานุการสภาฯ แจ้งลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 
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จ.ส.ต.ประยุทธ  ดวงจันทร์ 
นายมาก  กองศิลป์ 
นางสุจินต์  ชัยมงคล 
นางบัวลอย  ฝักฝ่าย 
นายวีรยุทธ  สุขเจริญ 
นางสุกัญญา  วงศ์วังจันทร์ 
นางวราพร  พุ่มพวง 
จ.ส.อ.มานพ  ชมเชย 
นางสาวอัณณ์ชญา  ขยัก 
นายสัมพันธ์  ใจสุดา 
นายเฉลิมพล  กันแก๊ว 
นายอาคเนย์  เป็นใจ 
นายสุรศักดิ์  วงค์ทิพย์ 
นายชาคร  จันทร์ตา 
นางสาววีณา  วาระกุล 
นางเนาวรัตน์  มนตรี 
นางวราพร  สุนทรสลิษฎ์กุล 
นางเนตรนภา  พากเพียร 
นางสาวกรรณิการ์  ใจว่อง 
นางสาวบุษบา  ปินนอ 
นางสาวอินทุกานต์  ถุงแก้ว 
 

นายก อบต.หัวฝาย 
รองนายกฯ อบต.หัวฝาย 
รองนายกฯ อบต.หัวฝาย 
เลขานกุารนายกฯ อบต.หวัฝาย 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
หัวหน้าสำนักงานปลัด 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
รองปลัด อบต. 
นิติกร 
หน.เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลำน้ำน่านฯ 
นักวิชาการป่าไม้ 
เขตฯลำน้ำน่านฝั่งขวา 
นายช่างโยธา 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักพัฒนาชุมชน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักทรัพยากรบุคคล 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

  ประยุทธ ดวงจันทร์ 
  มาก  กองศิลป์ 
  สุจินต์  ชัยมงคล 
  บัวลอย  ฝักฝ่าย   
  วีรยุทธ  สุขเจริญ 
  สุกัญญา  วงศ์วังจันทร์ 
  วราพร  พุ่มพวง 
  มานพ ชมเชย 
  อัณณ์ชญา  ขยัก 
 สัมพันธ์  ใจสุดา 
 เฉลิมพล  กันแก๊ว 
 อาคเนย์  เป็นใจ 
 สุรศักดิ์  วงค์ทิพย์ 
 ชาคร  จันทร์ตา 
 วีณา  วาระกุล 
 เนาวรัตน์  มนตรี 
 วราพร  สุนทรสลิษฎ์กุล 
 เนตรนภา  พากเพียร 
 กรรณิการ์  ใจว่อง 
 บุษบา  ปินนอ   

  อินทุกานต์  ถุงแก้ว 

/เร่ิมประชุม... 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมบูรณ์ ชอบธรรม ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม 
สมาชิกสภามาครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายจุดธูปเทียนบูชา      
พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี ๒๕63 โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้ 

ระเบียบวาระที ่1             เร่ืองที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
1.เนื่องจาก นายสมสิทธิ์ จาคำมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    

หัวฝาย เลขานุการสภาฯได้ลาประชุมสภาฯเนื่องจากพ่อเสียชีวิต ทำให้
การประชุมครั้งนี ้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ กระผมขอชี้แจงข้อ
ระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบั งคับ         
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 19 วรรคท้าย “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มี
เลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้
นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ” ดังนั้นขอให้ที่ประชุม
สภาเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนตำบล เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวก่อนนะครับ 

นายธนกฤต รุจิระพงศ์  - ผมขอเสนอนางชูศรี มีของ ส.อบต.หมู่ 5 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ   
ส.อบต.หมู่ 5 สภาชั่วคราวครับ        

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ผมขอสมาชิกสภาฯรับรอง จำนวน 2 ท่าน ครับ   
ประธานในที่ประชุม  
ที่ประชุม                       - นายกษิ เดชภ์  ปินใจ ส.อบต.หมู่  3 และนายสมชาย โชคลาภ          

ส.อบต.หมู่ 7 เป็นผู้รับรอง ครบตามจำนวนที่กำหนด จำนวน 2 ท่าน   
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีให้ถือว่า 
ประธานในที่ประชุม ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาฯชั่วคราวครับ 

  มติที่ประชุม                      -  เลือกให้นางชูศรี มีของ ส.อบต.หมู่ 5 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ     
ชั่วคราวครับ        

/2.การดำเนิน... 
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2.การดำเนินการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ในวันที่  13 – 31 
ธันวาคม 2563 “หัวฝายคัพ ครั้งที่ 7”HUAFAI LEAGUE ขอเชิญทุก
ท่านร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน คู่พิเศษ ระหว่างทีม อบต.
หัวฝาย สถานศึกษา เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่ าลำน้ำน้ ำน่านฝั่ งขวา       
จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ พบกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหัวฝาย 
สวนป่าแม่มาน ออป.เขตแพร่ และในวันที่  31 ธันวาคม 2563      
เวลา 15.00 น. ณ สนามโรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์          
ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ ขอเชิญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.   
ทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการด้วยนะครับ 

ระเบียบวาระที่ ๒            เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย         
                                 สมัยวิสามญั ประจำปี 2563 วันที่ 18 กันยายน 2563 
มติที่ประชมุ                    -  มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปี 2563    
                                  วันที่  18  กันยายน  2563 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องญัตติเพ่ือทราบเร่ือง ผู้บริหารแถลงรายรับ – รายจ่ายและผลงาน
การปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา (งบประมาณปี 2563) 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     -  ขอเชิญท่านนายก อบต.หัวฝาย ได้แถลงรายรับ – รายจ่ายและ 
 ประธานในที่ประชุม           ผลงานการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณงบประมาณ 2563 ครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  - การดำเนินงานด้านต่างๆ ของอบต.หัวฝายในปีงบประมาณ 2563 
          นายกฯ                ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แผนงานที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึง 

ประโยชน์ สู งสุ ดของประชาชน  สนองตอบต่อความต้ องการ           
ของประชาชนในพื้นที่ภายใต้กรอบระเบียบของกฎหมายที่กำหนดไว้ 
โดยได้จัดทำเป็นเอกสารแจกจ่ายให้ท่ านพร้อมกับระเบียบวาระ       
การประชุมแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเจน กระผมขอให้
ผู้อำนวยการกองคลังแนะนำตัวเองและนำเสนอชี้แจงรายละเอียด
รายรับ - รายจ่ายต่อที่ประชุม หากท่านใดมีข้อสงสัยประการใด         
ก็ขอให้สอบถามในที่ประชุมได้ครับ 

นางสาวอินทุกานต์  ถงุแก้ว - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
   ผู้อำนวยการกองคลัง        ทุกท่าน ดิฉันนางสาวอินทุกานต์ ถุงแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง ย้ายมา

จากองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวาง นำเสนอชี้แจงรายละเอียด
รายรับ – รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมค่ะ  

/องค์การ... 
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/นายสมบูรณ์... 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  อ าเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ  ประจ าปี  2563

ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2562  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2563

ประมาณการ รายรับจริง + สูง

รายรับตามประมาณการรายรับ - ต า่

รายได้

หมวดภาษีอากร 640,000.00           302,304.00         + 337,696.00-        

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 624,000.00           768,107.40         + 144,107.40        

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 538,000.00           682,439.71         + 144,439.71        

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค -                         -                       -                      

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 76,000.00             76,150.00            + 150.00               

หมวดรายได้จากทุน 2,000.00               875.00                 + 1,125.00-            

หมวดภาษีจัดสรร 24,135,100.00     22,856,572.60    + 1,278,527.40-     

หมวดเงินอุดหนุนทั วไปและภารกิจถ่ายโอนเลือกท่า 33,984,900.00     36,902,786.00    + 2,917,886.00     

                    รวมเงินรายรับทั วไป 60,000,000.00     61,589,234.71    + 1,589,234.71     

เงินรายได้อ่ืน

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ -                         38,916.00            + -                      

รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังส้ิน 60,000,000.00     61,628,150.71    + 1,589,234.71     

ประมาณการ รายจ่ายจริง + สูง

รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย - ต า่

รายจ่ายแผนงานบริหาร

งบกลาง 24,308,590.00     23,801,151.00     - 507,439.00        

เงินเดือนและค่าจ้างประจ่า 13,240,180.00     12,766,699.00     - 473,481.00        

หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวัสดุ 11,363,270.00     7,482,404.66       - 3,880,865.34     

หมวดค่าสาธารณูปโภค 737,500.00           498,132.47          - 239,367.53        

หมวดเงินอุดหนุน 1,815,400.00        1,636,640.00       - 178,760.00        

หมวดรายจ่ายอื น 30,000.00             14,000.00            -                      

                    รวมรายจ่ายแผนงานบริหาร 51,494,940.00     46,199,027.13     - 5,279,912.87     

รายจ่ายแผนงานพัฒนา

หมวดค่าครุภัณฑ์  ที ดินและสิ งก่อสร้าง 8,505,060.00        7,571,579.05       - 933,480.95        

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ -                         38,916.00            - -                      

รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 60,000,000.00     53,809,522.18    - 6,213,393.82     

                           รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 7,818,628.53      

                           ส ารองเงินสะสม 1,172,794.28      
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นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
 ประธานในที่ประชุม         
นายกฤษดา  ชิดชม   - เงินสำรองจ่ายหากมีปัญหา อบต.เราสามารถเบิกจ่ายได้ทันหรือไม่ 
   รองประธานฯ           เช่น เบ้ียยังชีพ 
นางสาวอินทุกานต์ ถุงแก้ว - ตอนนี้เบี้ยยังชีพ กรมส่งเสริมฯไม่ต้องโอนเงินมาที่ อบต.แล้ว  
   ผูอ้ำนวยการกองคลัง กรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเองค่ะ ไม่เกินวันที่ 10 ค่ะ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - เมื่อก่อนช่วงต้นปีงบประมาณ หากเงินยังไม่เข้ากรมฯให้ใช้เงิน  

นายกฯ สะสมไป พลางๆก่อนได้ครับ แต่ปัจจุบันกรมบัญชีกลางเป็นผู้โอน      
เข้าบัญชีผู้สูงอายุเองครับ ไม่เกี่ยวกับทาง อบต. และกระผมขอชี้แจง
รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม หากท่านใดมีข้อสงสัย
ประการใด ก็ขอให้สอบถามในที่ประชุมได้ครับ 

 
สรุปผลการดำเนินงาน 

องค์การบริหารสว่นตำบลหัวฝาย ปีงบงประมาณ 2563 
โครงการก่อสร้างพื้นฐาน  

1. โครงการก่อสร้างพื้นฐาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ที่กันเงินเบิกตัดปี
เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

            งบประมาณ   ทำสัญญา/เบิกจ่าย 

1.ค่าก่อสร้างฌาปนสถาน(ชนิดเตาคู่) 1,300,000       1,045,600 
2.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 1 322,000            281,000 
3.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 8 310,000            265,600 
4.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ 7 290,000            284,000 
5.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4 320,000            277,700 
6.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 10 129,600            110,500 
7.ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 6 92,000               79,600 
8.ค่าก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง บ้านช่องลม หมู่ 13 350,000            268,400 
9.ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ 11 330,000            320,000 
10.ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ 5 330,000            327,000 
11.ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผ้ึง หมู่ 12 300,000          269,000 
12.ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผ้ึง หมู่ 6 208,000            172,000 
14.ค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 10 160,000             96,600 
15.ค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 3 320,000           259,000 
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16.โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายไนล่อน ภายในที่ทำการ อบต.หัวฝาย 370,000       ไม่ได้ดำเนินการ 
17.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยการปูผิวแอสฟัลติก  
คอนกรีต หมู2่ 

509,000           485,000 

2. โครงการก่อสร้างพื้นฐาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563    
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  ในปีงบประมาณ 2563 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บ้านทุ่งเจริญ ม.4                 เบิกจ่าย 311,000 บาท 
2.โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือขยายไหล่ทาง บ้านป่าผ้ึง ม.5เบิกจ่าย 211,900 บาท 
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผ้ึง ม.11        เบิกจ่าย 181,700 บาท 
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผ้ึง ม.6   เบิกจ่าย   34,600 บาท 
5. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบดูดน้ำ บ้านเหล่าป่าผ้ึง ม.12       เบิกจ่าย 433,000 บาท 
6. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการปูผิดแอสพัลติกคอนกรีต บ้านช่องลม ม.2 เบิกจ่าย 184,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างพื้นฐาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563  
ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วกันเงินเพือ่ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จ 

                                                                             งบประมาณ       ทำสัญญา/เบิกจา่ย 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4 310,000 271,000 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 8 314,000 280,000 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 9 399,000 352,000 

4. โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง บ้านช่องลม   
หมู่ 13 

366,000 364,500 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผ้ึง หมู่ 11 234,000 234,000 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง บ้านช่องลม หมู่ 2 

199,000 180,000 

7. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัว
ฝาย บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 9 

1,050,000 889,000 

8. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ 7 350,000 350,000 

9. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ 5 134,000 133,900 

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 
ที่10  

     

278,400 278,400 
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11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 116,600 99,500 

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 61,200 48,400 

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
จำนวน 2 จุดก่อสร้าง  

288,800 207,000 

- โครงการที่กันไว้เบิกจ่ายดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 (4 โครงการ) 
1.  ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณป่าช้าขี้หนอน บ้านเหล่าป่าผ้ึง หมู่ที่ 12                

700,000 ก่อหนี้ผูกพันแล้ว วงเงิน  532,210  บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12                        

383,000  อยู่ระหว่างดำเนินการ 
3. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย    

450,000  บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 9  อยู่ระหว่างดำเนินการ 

4. โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านช่องลม หมู่ 1               
350,000 อยู่ระหว่างดำเนินการ 

4. อนุมัติใช้จ่ายขาดเงินสะสม ตามมติสมัยสามญั  4/2562 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
โครงการก่อสร้างพื้นฐาน จำนวน 10 โครงการ (13,616,000 บาท) 
ดำเนินการแล้ว 3 โครงการ 
1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายหลักประจำตำบลหัวฝาย ด้วยการปูผิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

หมู่ 2 – หมู่ 7 อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 3,200,000 บาท ทำสัญญา/เบิกจ่าย 2,632,000บาท 
2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  
      อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 155,000 บาท ทำสัญญา/เบิกจ่าย  115,000  บาท 
3. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 
 อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 410,000 บาท  ทำสัญญา/เบิกจ่าย 393,500 บาท 
4. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ 7 
      อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 182,000 บาท  (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
5. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10  
     อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 4,500,000 บาท ทำสัญญาก่อหนีผู้กพันแล้ว  
     วงเงิน 3,990,000 บาท 
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องขี้วัว บ้านเหล่าป่าผ้ึง หมู่ที่ 12    
      อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  917,000  บาท 
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7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องแค บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 3    
      อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  2,480,000 บาท 
8. โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง  บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3  
      อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  320,000  บาท 
9. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยการบดอัดแน่น สายฟาร์มไก่ บ้านช่องลม หมู่ 1  
     อนุมัติใช้จา่ยเงินสะสม   782,000  บาท 
10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยการบดอัดแน่น สายห้วยร่องแค (ตอนแยก)         

บ้านหัวฝาย หมู่ 3 อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  370,000  บาท 

5. จ่ายขาดเงินสะสม กรณีฉุกเฉินมีความจำเป็นเร่งด่วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย        
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 9  ( 1  โครงการ) (1,503,000 บาท) 

1. โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันการกัดเซาะแบบแกเบียนและแมสเทรส  
 จ่ายขาดเงินสะสม 1,503,000 บาท     ทำสัญญา/เบิกจ่าย   1,503,000  บาท 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
 ประธานในที่ประชุม         
นายพงศกร จัดของ   - โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยการบดอัดแน่น สายฟาร์มไก่  
   ส.อบต.หมู่ที่ 1           บ้านช่องลม หมู่ 1 ข้อ 9 หน้า 4 ระยะเวลาของโครงการสิ้นสุด 

เมื่อไหร่ครับ 
นายวีรยุทธ สุขเจริญ - ผมขอสอบถามเจ้าของพื้นที่ทาง ส.อบต.หมู่ที่ 1 ว่ามีการแบ่งแยก  
ผู้อำนวยการกองช่าง ที่ดินออกจากโฉนดที่ดินแล้วหรือไม่ครับ        
นายพงศกร จัดของ   - ทาง อบต.หรือ หมู่บ้าน จะต้องเป็นผู้ดำเนินการครับ 
   ส.อบต.หมู่ที่ 1            
นายวีรยุทธ สุขเจริญ - หากไม่มีการแบ่งเอกสารสิทธิ ใหท้ำทาง อบต.ไม่สามารถดำเนินการ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ครับ  
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม - ข้อ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องขี้วัว  
 ประธานในที่ประชุม  บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 เอกสารขาด 4 รายที่ยังไม่ได้โอนโครงการ 

ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยการบดอัดแน่น สายห้วยร่องแค(ตอนแยก) 
บ้านหัวฝาย หมู่ 3 เอกสารครบ สามารถเข้าดำเนินการได้ขาดแต่ 
หนังสือจาก อบต.ไปทางอำเภอครับ และขอสอบถามทางกองช่างว่า
งบประมาณจะสิ้นสุดวันไหนครับ 
 

/นายวีรยุทธ... 



๑๐ 

นายวีรยุทธ สขุเจริญ - จะต้องให้ผู้รับจ้างและก่อหนี้ผูกพัน มีผลถึงวันที่ 20 ธันวาคม  
ผู้อำนวยการกองช่าง 2563 หากที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน เป็นอันตกไป  
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม - ให้เร่งดำเนินการเร่ืองเอกสารสิทธิแล้วมาติดต่อที่ปลัดครับ 
ประธานในที่ประชุม  
จ.ส.ต.ประยทุธ ดวงจนัทร ์ - ขอสอบถามทางท่านว่าชาวบ้านได้แบ่งเอกสารสิทธิครบหรือไม่ 
        นายกฯ หากครบแล้ว ให้มาแจ้งที่ปลัดเพื่อจะได้ทำหนังสือไม่ยังสำนักงาน

ที่ดินอำเภอสูงเม่นเพ่ือกันที่ดินเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ฝากให้ท่าน
ไปดำเนินการกับประชาชนในพื้นที่ของท่านให้เรียบร้อยด้วยนะครับ 

นายธนกฤต   รุจิระพงศ์   - ลำเหมืองหากจะวางท่อให้เป็นถนน ชาวบ้านขอยกให้เป็นที่ 
      ส.อบต.หมู่ที่ 5           สาธารณะ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ 
นายวีรยุทธ สุขเจริญ - ผมขออธิบายเกี่ยวกับ พรบ.ทางน้ำสาธารณะประโยชน์ ต้องทำ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ประชาคมหมู่บ้าน และทำหนังสือไปอำเภอ เพื่อให้ทางอำเภอออก

หนังสือเป็นผู้รับรองให้ นายกฯและนายอำเภอ เป็นผู้ดูแล แต่ผู้มี
อำนาจในการอนุญาตคือกรมเจ้าท่าครับ  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม - ลำเหมืองเส้นนี้มีผู้ใช้ประโยชน์หรือไม่ครับ เพ่ือป้องกันการร้องเรียน 
 ประธานในที่ประชุม   
นายธนกฤต   รุจิระพงศ์   - มีประชาชนตำบลน้ำชำใช้ประโยชน์ร่วมด้วยครับ 
      ส.อบต.หมู่ที่ 5            
นายวีรยุทธ สุขเจริญ - หากท่านไม่ทำการประชาคมในวันนี้ หากจะดำเนินการก่อสร้าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง ถนน เกรงว่าจะเกินปัญหาได้ในอนาคตครับ 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ญัตติพิจารณาในวาระนี้เป็นการแถลงรายรับ – รายจ่ายและผลงาน 
  ประธานในที่ประชุม การปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา (งบประมาณปี 2563)

ไม่มีการขอมติหรือขอความเห็นชอบแต่อย่างใด เป็นการแจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด จะซักถาม หรือแสดง
ความคิดเหน็เป็นอยา่งอื่นผมขอไปญัตติ ที่ 4 ครับ 

ที่ประชุม                       -  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองญัตติเพ่ือทราบ เร่ืองติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     -  ขอเชิญท่านนายก อบต.หัวฝาย ได้อธิบายผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา  
 ประธานในที่ประชุม           ประจำปงีบประมาณ 2563 ครับ 
 

/จ.ส.ต.ประยุทธ... 
 



๑๑ 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคือการติดตามว่า  
      นายกฯ                ปีงบประมาณที่ผ่านมา เราทำอะไรบ้าง เป็นการติดตามแผนพัฒนา

ปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นการรายงานให้ทราบว่าได้ดำเนินการ
โครงการใดบ้างใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ เหลืองบประมาณเท่าไหร่  
การดำเนินงานด้านติดตามและประเมินแผนพัฒนาของอบต.หัวฝาย 
ในปีงบประมาณ 2563 ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แผนงาน       
ที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน สนองตอบต่อ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ภายใต้กรอบระเบียบของกฎหมาย
ที่กำหนดไว้ โดยได้จัดทำเป็นเอกสารแจกจ่ายให้ท่านพร้อมกับระเบียบ
วาระการประชุมแล้วนั้น ในวันนี้ขอให้ท่านได้ช่วยกันพิจารณา เพื่อให้
เกิดความกระจ่างชัดเจน กระผมขอให้หัวหน้าสำนักงานปลัดเป็น   
ผู้นำเสนอชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม หากท่านใดมีข้อสงสัย
ประการใดก็ขอให้สอบถามในที่ประชุมได้ครับ 

นางสุกัญญา วงศ์วังจันทร์     - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
หัวหน้าสำนักปลัด  ในวันนี้ดิฉันขอนำเสนอการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดตามที่ ได้แจกจ่าย
เอกสารให้กับทุกท่านไปศึกษาข้อมูลกันล่วงหน้าแล้วค่ะ 

   การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จงัหวัดแพร่ 

1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการ
ติดตามและประเมินผล (Monitoring  and  Evaluation)  มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม  จะช่วยให้
ผู้บริหารท้องถิ่น  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนตำบล  พนักงาน
จ้าง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถกำกับดูแล ทบทวน  และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ  ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ  ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้
กำหนดไว้หรือไม่  รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 

 
 

/2.ผลการใช้... 



๑๒ 

 
  2.  ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ  ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ  และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3.  ผลการดำเนินงาน  ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง  ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ  เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ  ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่      
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths)  จุดอ่อน (weaknesses)  โอกาส (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค (threats)  ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)  โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน/โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม  ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชน 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือ  เป็นการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป  เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการ  และจะต้องมี
ความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้าง
ให้เกิดจุดแข็งนี้  และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่น
อย่างสุขุมรอบคอบ  พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหา
ลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตร 
หรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์  เพื่อดำเนินการขยายแผน/โครงการ/งาน
ต่างๆ  พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ  สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  
เป็นไปตามเป้าประสงคท์ี่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
2.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการ
ไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ  หรือศึกษาระหว่างดำเนินการ
ตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุง  เพื่อการบรรลุเป้าหมาย  การติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด  เกิดปัญหาจากเรื่อง
ใด  จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้  ดงันี ้
  1.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิ จตามอำนาจหน้ าที่ ขอ งหน่ วยงาน   รวมทั้ งป รับปรุ งการปฏิ บั ติ งาน ให้ ดี ขึ้ น                        
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                                           /2. เพ่ือให้ทราบ... 
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  2.  เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้  สภาพผล
การดำเนินงาน  ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3.  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด  ปรับปรุง  แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ     
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4.  เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.  เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด  ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน  โครงการต่างๆ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์  กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ประชาชนใน
ตำบล/หมู่บ้านหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6.  เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่างๆ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
 
3.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  และ  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  กำหนดว่า  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ดังนี้   
  (1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวั นนับแต่วัน
รายงานผล  และเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน        
โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1.  การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีจำนวน  11  คน  ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  3  คน  
  2)   ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  2  คน   
  3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  2  คน  
  4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จำนวน  2  คน  และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  2  คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการให้การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
  1.  ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยการกำหนดกรอบ  แนวทาง  วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/2. ดำเนินการ… 
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  2.  ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง  วิธีการและห้วงเวลาที่
กำหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป 
  2.  การกำหนดแนวทางและวธิีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
  2.1  การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล  การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  จะเร่ิมดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ
ติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร  มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่  ถ้ากำหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม  เป็นต้น  จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล  การ
นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร  เมื่อใด  ข้อมูลหลักๆ  ที่ต้องการคืออะไร  ต้องการให้รายงานผลอย่างไร  มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร  ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต  แล้วนำผลที่
ไดม้ากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2  วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก 
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ  คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ   
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3  ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้
ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  จำนวน  เป็นต้น  หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ  Matrix  การพรรณนาเปรียบเทียบ  การ
เขียน  Flow  Chart  การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt  Chart)  หรืออาจใช้หลายๆ  วิธีประกอบกันตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตาม
แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ
เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้  ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์
และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่  3  

                                                                                                     /2.6 รายงาน... 
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      2.6 รายงานผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มี
อำนาจ ในสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ  ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ  เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
   3.  การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.  เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring  and  Evaluation  
Tools  for  Local  Development  Plans)  เป็นสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดย 

/การพิจารณา… 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ตำบล/อปท. ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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การพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ  มาตราส่วนประมาณค่า  เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์(Interview)  และแบบสังเกตการณ์ (Observation)  เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น  
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำ
เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  1.1  กำหนดกรอบเวลา (Time  &  Time  Frame)  โดยกำหนดกรอบระยะเวลา  ดังนี้ 
    1)  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างนอ้ย  2  ไตรมาสต่อ  1  ครั้ง  
    2)  สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกๆ  2  ไตรมาส  และสรุปภาพรวมของไตรมาส
ที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคม  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2  ความสอดคล้อง (Relevance)  เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์   แผนงาน  
โครงการ (หรือผลผลิต)  ที่ได้กำหนดขึ้น  มีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  1.3  ความเพียงพอ (Adequacy)  กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน  เงิน  วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ  โดยนำเครื่องมือที่
มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4  ความก้าวหน้า (Progress)  กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการต่างๆ  จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ  4  ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ  ขนาด  ความจุ  พื้นที่  จำนวน  ระยะเวลา  เป็นต้น 
  1.6  ประสิทธิผล (Effectiveness)  เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome  and  Output)  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ  ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือส่ิงที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข  เป็นต้น 

 
/กำหนดแนว... 



๑๗ 

  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล  และอาจ
รวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย  เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
   2.  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
  2.1  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ  ที่สำคัญ  3  ประการ  คือ  
    1)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2)  เคร่ืองมือ  
    3)  กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
  2.2  วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล  การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น  อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2)  การสำรวจ (Survey)  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว  หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (Record)  
สังเกต(Observe)  หรือวัด (Measurement)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการใน
พื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ  พฤติกรรม  ความต้องการ  ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
   3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  กำหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  (ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  
2562 ถึงวันที่  30  กันยายน  2563)  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กำหนด... 



๑๘ 

กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 

(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบท่ี  1 

การประเมินการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  2 

แบบติดตามและประเมินผล 

การดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  3/1 

แบบประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร ์

แบบท่ี  3/2 

แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบท่ี  3/3 

แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร ์
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2.2  ผลการติดตามและประเมินตามแบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

คำชี้แจง  :  แบบที่   2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมี
การกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย....... 
2.  รายงานผลการดำเนินงาน   ✓  รอบเดือนธันวาคม  (1  ตุลาคม  2562 - 30 กันยายน  2563)        

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิน่ 
3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  (รอบเดือนธันวาคม ) 

ยุทธศาสตร ์
ปี  พ.ศ.2561 ปีที่  พ.ศ.2562 ปี  พ.ศ.2563  ปี  พ.ศ.2564 ปี  พ.ศ.2565 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

16 12,460,250 47 16,890,200 33 18,307,785 34 29,311,000 301 118,013,500 298 112,563,000 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 14 602,060 4 130,000 6 150,000 10 289,700 5 160,000 4 140,000 

3.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 34 10,964,500 16 6,630,000 12 4,441,000 13 2,761,000 53 67,921,000 53 67,921,000 

4.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

11 906,000 39 26,860,000 39 28,855,000 50 28,177,800 46 26,827,800 46 27,027,800 

5.การพัฒนาด้านการ
พัฒนาองค์กรและการ
บริหารจัดการที่ดี 

48 1,847,200 5 315,000 6 325,000 7 875,000 7 575,000 7 575,000 

6.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข   

39 10,725,000 9 1,226,500 11 1,426,500 12 1,460,000 12 1,460,000 12 1,460,000 

รวม 162 37,505,010 162 37,505,010 177 45,041,660 162 46,340,660 172 80,111,560 168 40,640,760 
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4.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

ยุทธศาสตร ์
ปี  พ.ศ.2561 ปีที่  พ.ศ.2562  ปี  พ.ศ.2563  ปี  พ.ศ.2564 ปี  พ.ศ.2565 รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  

47 16,890,200 33 18,307,785  34 29,311,000 301 118,013,500 298 112,563,000 109 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 130,000 6 150,000  10 289,700 5 160,000 4 140,000 29 

3.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 16 6,630,000 12 4,441,000  13 2,761,000 53 67,921,000 53 67,921,000 147 

4.การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

39 26,860,000 39 28,855,000  50 28,177,800 46 26,827,800 46 27,027,800 220 

5.การพัฒนาด้านการ
พัฒนาองค์กรและการ
บริหารจัดการที่ดี 

5 315,000 6 325,000  7 875,000 7 575,000 7 575,000 33 

6.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข   

9 1,226,500 11 1,426,500  12 1,460,000 12 1,460,000 12 1,460,000 46 

รวม 162 37,505,010 177 45,041,660  162 46,340,660 172 80,111,560 168 40,640,760 841 
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ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ(บาท) 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 23 6,758,610 
2.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 17,845 
3.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 1 15,350 
4. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 17 25,707,121.60 
5. การพัฒนาด้านองค์กร และการบริหารจัดการที่ดี 1 14,425 
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 7 1,144,737.15 

รวม 50 33,658,088.75 
   
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

ลำดับท่ี โครงการ งบประมาณ 

1 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านช่องลม  หมู่ 1 

 (กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ ) 

350,000 

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลด้วยการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านช่องลม หมู่ 2 184,000 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง 
บ้านช่องลม หมู่ 2 

180,000 

4 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 3  207,000 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 3  48,400 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4 271,000 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4 311,000 

8 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 5 133,900 

9 ก่อสร้างพ้ืนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 5 211,900 

10 ก่อสร้างพ้ืนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือขยายไหล่ทาง บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 6 

 (ยกเลิกมีปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่การก่อสร้าง) (250,000) 

 

11 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ 6 34,600 

12 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ที่ 7  350,000 
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ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ที่ 8 280,000 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ 9 352,000 

15 ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย (กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ ) 450,000 

16 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 889,000 

17 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 (ยาว 60 ม.) 99,500 

18 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 10 (ยาว 153 ม.) 278,400 

19 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 11  234,000 

20 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 11 181,700 

21 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบดูดน้ำ บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 433,000 

22 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณป่าช้าขี้หนอน บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12  

(ก่อหนี้ผูกพันแล้ว และ อยู่ระหว่างดำเนินการ)  

532,210 

23 ก่อสร้างพ้ืนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ที่ 12 

(กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ ) 

383,000 

24 ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง บ้านช่องลม หมู่ที่ 13 364,000 

 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ 17,845 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน   15,350 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน 3,440 

2 โครงการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน         
เด็ก และเยาวชน  ต้านภัยยาเสพติด 

29,900 

3 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน   62,220 

4 สนับสนุนการปฎิบัติงานของ สปสช. 190,000 

5 อุดหนุนโครงการจัดการอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 

586,341.60 

6 อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 

1,473,920 

7 อุดหนุนโรงเรียนช่องลม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียน ด้าน
ดนตรี นาฎศิลป์และกีฬา 

20,000 

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ ตามโครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม
สำหรับนักเรียน ชั้น ป.1 – ป. 6 

30,000 

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญตามโครงการส่งเสริมทักษะการออกกำลังกาย     
โดยการว่ายน้ำ 

15,000 

10 อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอกโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

40,000 

11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย ตามโครงการอบรมทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

36,400 

12 โครงการอบรมกฎหมายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 12,800 

13 อุดหนุนคณะกรรมการวัดช่องลม ตามโครงการประเพณีปิดทองพระวัดช่องลม 10,000 

14 อุดหนุนคณะกรรมการวัดศรีดอก ตามโครงการประเพณีปิดทองพระพุทธรูปนั่งดิน
และนมัสการพระธาตุเจดีย์วัดศรีดอก 

10,000 

15 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
(เบี้ยผู้พิการ) 

5,313,600 

16 โครงการสนับสนุนสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ (เบี้ยผู้สูงอายุ) 17,779,000 

17 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เบี้ยเอดส์)    94,500 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการที่ดี 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสำหรับคณะ
ผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

14,425 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

260,000 

2 จัดซื้อทรายเคมี (ทรายอะเบท) 180,000 

3 จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย 8,300 

5 โครงการอบรมเสริมสร้างความห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 18,820 

6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย) 623,617.15 

7 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 54,000 

8 โครงการบริหารจัดการขยะต้นทาง (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) - 

 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1.  แผนพัฒนาที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์    
 2.  ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  ของทางราชการ เช่น  เศรษฐกิจ  สังคม  รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 
 3.  การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นล่าช้า  ทำให้ได้ข้อมูลล่าช้า 
 4.  ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมประชุมประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควรทำให้ได้
โครงการที่อาจไม่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนบางส่วน 
 5.  งบประมาณมีจำกัดไม่สามารถกระจายได้ทุกยุทธศาสตร์และทุกความต้องการของประชาชน 
 6.  การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงหรือสถานการณ์คลัง  
ปริมาณโครงการและงบประมาณที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินความเป็นจริงที่  อบต.จะสามารถ
ดำเนินการได ้

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
  ประธานในที่ประชุม    
 
            /นายกฤษดา… 
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นายกฤษดา  ชิดชม  - โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ผมขอแจ้งปัญหา 
รองประธานฯ ในปัจจุบันมีสุนัขและแมวจำนวนมาก ขอสอบถามนายกฯในเรื่องยา

คุมกำเนิดสามารถจัดซื้อได้หรือไม่ครับ ในการจำกัดจำนวนสัตว์ 

นางสุกัญญา วงศ์วังจันทร์     -  อบต.มีอำนาจในการป้องกันแต่การทำหมันสุนัขและแมว เป็นหน้าที่ของ 
หัวหน้าสำนักปลัด           ปศุสัตว์ แต่ปีนี้ทางเราจะทำหนังสือไปขอรับงบประมาณอุดหนุนจากทาง      

ปศุสัตว์ค่ะ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     -  หากสามารถดำเนินการได้ก็ยินดีครับ 
 ประธานในที่ประชุม             
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  ขณะนี้ทาง อบต.ได้เปิดกรอบนักวิชาการสาธารณสุข และมีเจ้าหน้าที่ 

นายกฯ                กำลังมาทำงานครับ และผมจะหารือทางปศุสัตว์ในการทำหมันโดยใช้
งบประมาณของ อบต.เราได้หรือไม่ครับ 

นายธนกฤต   รุจิระพงศ์ -  ฝากเรื่องดอกยาสลบด้วยนะครับ ในการทำหมันสุนัขและแมว  
      ส.อบต.หมู่ 5  

นายสมพงศ์ ดวงจันทร์  - ผมขอสอบถามถึงงบประมาณ กองการศึกษาฯในเรื่องของเงินอุดหนุน 
     ส.อบต.หมู่ 9                การตั้งงบประมาณการเล้ียงผี สามารถของบประมาณได้หรือไม่ครับ 
  นางวราพร พุ่มพวง     - การอุดหนุนด้านประเพณี เราได้อุดหนุนไป 3 วัดในตำบลหัวฝาย และ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ การอุดหนุนมีระเบียบได้กำหนดไว้ว่าต้องมีการปฏิบัติมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี 

และต้องไม่เป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลหรือพื้นที่นั้นๆ ตามหนังสือ
จังหวัดแพร่ ที่  พร 0023.4/ว 3861 ลงวันที่  8 ตุลาคม 2561   
เรื่องการซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานประเพณีจะต้องมีลักษณะและ
วัตถุประสงค์ของการจัดงานตามเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ต้องเปน็กิจกรรม หรืองานที่มีสืบทอดเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน 
2. เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมภายในงานที่ เกิดประ โยชน์

สาธารณะ 
3. มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม ความเสียสละ การมี

ส่วนร่วมและความสามัคคีในหมู่ชน 
4. ต้องไม่มีลักษณะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล หรือกลุ่มบคุคบางกลุ่ม 

 
/5. ต้องมี... 
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5. ต้องมีสัดส่วนของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีใน
ระดับจังหวัด อำเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
พอสมควร 

ขอให้ ส.อบต.สมพงศ์ ดวงจันทร์ จัดทำเอกสารเข้ามาก่อน และทางกอง
การศึกษาฯ จะทำหนังสือหารือประสานไปวัฒนธรรมอำเภอหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาด้วยครับ 
  ประธานในที่ประชุม          
   นางวราพร พุ่มพวง     - เรื่องเกี่ยวกับประเพณี อบต.ต้องทำหนังสือหารือไปยังอำเภอ แต่จะ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ประสาน ส.อบต.สมพงศ์ ดวงจันทร์ ก่อนค่ะ 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม - หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด จะซักถาม หรอืแสดงความคิดเห็นเป็น     
  ประธานในที่ประชุม อย่างอื่น ญัตติพิจารณาในวาระนี้เป็นการนำเสนอ เรื่องติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาที่ผ่านมา ไม่มีการขอมติหรือขอความเห็นชอบ     
แต่อย่างใด เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบครับ  

ที่ประชุม                      -  รับทราบ 
นายสมบรูณ์ ชอบธรรม  - ใช้เวลาในการประชุมมาพอสมควรแล้ว ขณะนี้เวลา 11.00 น. ก็ขอ 

ประธานที่ประชุม  พักเบรก สัก 15 นาที และหลังจากพักเบรคเสร็จแล้วก็ขอให้สมาชิกทุก
ท่านได้กลับเข้ามาที่ห้องประชุมเวลา 11.15 น. เพื่อประชุมพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่เหลือต่อไป 
หลังจากพักเบรกครบ 15 นาทีแล้ว สมาชิกกลับเข้าห้องประชุมครบ
องค์ประชุม ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมต่อ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบดำเนินการโครงการ      
เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ 

    1.การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 207 ตร.ม. 
    2.การก่อสร้างอาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด 4 ห้อง) 
    3.การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงรับประทานอาหาร) 
    4.การก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตต์ 

5.การก่อสร้างหอพักน้ำ ขนาด 5 ลบ.ม. 
6.การก่อสร้างลานกางเต๊น์ ขนาด 3,000 ตร.ม. 
7.การก่อสร้างหอดูนก 
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8.การก่อสร้างห้องน้ำรวมขนาดเล็กแบบพักแรม 
9.ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนลูกรังบดอัดตั้งแต่
บริเวณหน้าวัดทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
จนถึงสำนักงานเขตฯ ระยะทางโดยประมาณ 1.1 กิโลเมตร โดยการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10.อาคารที่ทำการ คสล.ยกพื้นสูง 1 ม. เลขที่ 133 หมู่  4 ต.หัวฝาย     
อ.สูงเม่น จ.แพร่ วศป.ทก.-ข7511-ข.05 หมายเลขครุภัณฑ์ พร.1064 
11.บ้ านพักข้าราชการ ระดับ 5 -6 วศป.บพ.56 -ข -7512 -ข05 
หมายเลขครุภัณฑ์ พร.1067 
12.บ้ านพักข้าราชการ ระดับ 3 -4 วศป.บพ.34 -ข -7512 -ข05 
หมายเลขครุภัณฑ์ พร.1066 
13.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 แฝด 2 ครอบครัว                         
วศป.บพ.12-ข-7512-ข05 หมายเลขครุภัณฑ์ พร.1065 
14.บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว วศป.คง.4-5-7515-ค.05 หมายเลข
ครุภัณฑ์ พร.1068 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     -  ขอเชิญท่านหน.เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าลำน้ำน่านฯชี้แจงหลักการและ 
 ประธานในที่ประชุม           เหตุผลต่อที่ประชุมสภาครับ 
นายสัมพันธ์ ใจสุดา   - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายและคณะ  

หน.เขตรักษาฯ ผู้บริหาร ด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การสงวนและคุ้มครอง  สัตว์ป่า
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น 
จังหวัดแพร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า เพื่อยกระดับ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพื่อการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า/เกิดการจ้างแรงงาน
และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ เช่นผู้ให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยว (มัคคุเทศก์) ผู้ประกอบการก่อสร้างในท้องถิ่น โดยกำหนด
ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว ตลอดจนการขอ    
การสนับสนุนเส้นทางถนนลาดยางหรือถนนลูกรังบดอัดตั้งแต่บริเวณหน้า     

/วัดทุ่งเจริญ... 
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วัดทุ่ งเจริญ หมู่ที่  4 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่จนถึง
สำนักงานเขตฯ ระยะทางโดยประมาณ 1.1 กิโลเมตร โดยการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (องค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวฝาย/องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่) 
          เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างในพื้นที่ สำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์  และเป็ นการปฏิบั ติ ให้ ถู กต้องตาม มาตรา 13/1           
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และแก้ไขเพิ่มเติม โดย 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  (ฉบับที่  4)พ.ศ.2559 ระเบียบ
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อ      
ประโยขน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2563 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวาฯ จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวฝาย ในการประชุมสภาในวันนี้ครับ  
         โดยจะมีการผลักดันผาอ้ือ และอ่างเก็บน้ำแม่มาน 
          - ศูนย์บริการนกัท่องเที่ยวจะสร้างตรงตึกเก่า 
          - โรงอาหารข้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
          - ลานกลางเต้นท์ปลูกหญ้า 1,000 ตารางเมตร 
          - หอดูนกน้ำ และนกในป่า 
          - หอพักน้ำข้างสำนักงาน 
          - ห้องน้ำรวมขนากเล็กข้างลานกลางเต้นท์  

นายสมบรูณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
 ประธานในที่ประชุม      
 นายกฤษดา  ชิดชม   - ขอสอบถามระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวัตถ์ มีค่าใช้จ่าย 
  รองประธานสภา   เท่าไหร่ครับ 
นายสัมพันธ์ ใจสุดา    - งบประมาณ 440,000 บาทครับ 
  หน.เขตรักษาฯ 

นายสมพงศ์ ดวงจันทร์    - ขอสอบถามการดำเนินการก่อสร้างถนนฯ ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ 
     ส.อบต.หมู่ 9 สูงสุดครับ 
นายกษิเดชภ์ ปินใจ        - การก่อสร้างหอดูนก เป็นระยะทางไกล เราใช้วิธีเดินหรือใช้วิธีใดในการ 
    ส.อบต.หมู่ 3 ดูนกและปัจจุบันเปิดดูได้หรือไม่ครับ 
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นายสัมพันธ์ ใจสุดา    - เส้นทางดูนกเป็นเส้นทางธรรมชาติ มีถนนดูนกได้ครับ การปลูกสร้าง 
  หน.เขตรักษาฯ  ต้องภายในปี 2564 (30 กันยายน 2564) 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที ่
  ประธานในที่ประชุม       ประชุมครับ  
      มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบดำเนินการโครงการ        

เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจาก
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าน้ำน่านฝั่งขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ 

    1.การก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 207 ตร.ม. 
    2.การก่อสร้างอาคารที่พักนักท่องเที่ยว (แบบอาคารชุด 4 ห้อง) 
    3.การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงรับประทานอาหาร) 
    4.การก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 กิโลวตัต์ 

5.การก่อสร้างหอพักน้ำ ขนาด 5 ลบ.ม. 
6.การก่อสร้างลานกางเต๊น์ ขนาด 3,000 ตร.ม. 
7.การก่อสร้างหอดูนก 
8.การก่อสร้างห้องน้ำรวมขนาดเล็กแบบพักแรม 
9.ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนลูกรังบดอัดตั้งแต่
บริเวณหน้าวัดทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
จนถึงสำนักงานเขตฯ ระยะทางโดยประมาณ 1.1 กิโลเมตร โดยการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10.อาคารที่ทำการ คสล.ยกพื้นสูง 1 ม. เลขที่ 133 หมู่ 4 ต.หัวฝาย     
อ.สูงเม่น จ.แพร่ วศป.ทก.-ข7511-ข.05 หมายเลขครุภัณฑ์ พร.1064 
11.บ้ านพักข้าราชการ ระดับ 5 -6 วศป.บพ.56 -ข -7512 -ข05 
หมายเลขครุภัณฑ์ พร.1067 
12.บ้ านพักข้าราชการ ระดับ 3 -4 วศป.บพ.34 -ข -7512 -ข05 
หมายเลขครุภัณฑ์ พร.1066 
13.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 แฝด 2 ครอบครัว                         
วศป.บพ.12-ข-7512-ข05 หมายเลขครุภัณฑ์ พร.1065 
14.บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว วศป.คง.4-5-7515-ค.05 หมายเลข
ครุภัณฑ์ พร.1068 

นายสัมพันธ์ ใจสุดา    - ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบล       
  หน.เขตรักษาฯ  หัวฝายที่ให้ความเห็นชอบญัตตินี้ ขอขอบพระคุณอีกคร้ังครับ 
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นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ใช้เวลาในการประชุมมานานพอสมควรแล้ว ขณะนี้เวลา 12.00 น.ก็ขอ 
ประธานที่ประชุม  พักรับประทานอาหารกลางวัน  และหลังจากรับประทานกลางวันเสร็จแล้ว 

ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านได้กลับเข้ามาที่ห้องประชุมเวลา 13.00น.        
เพ่ือประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่เหลือต่อไป 

         เร่ิมประชุมภาคบ่ายเวลา 13.00 น. เมื่อถึงเวลาประชุมสมาชิกมาครบองค์   
         ประชุม ประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุ มต่อใน       

ภาคบ่ายตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองญัตติเพื่อพิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวฝาย 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ขอเชิญนิติกรได้เสนอรายละเอียดต่างๆให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
   ประธานที่ประชุม 
นางสาวอัณณ์ชญา ขยัก   - ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายไดม้ีหนังสือแจ้งเร่ือง การให้ 

นิติกร ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด
แพร่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามหนังสือ
ดังนี้ ด้วยกระทวงมหาดไทยแจ้งว่า คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
แ ล ะ ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ป ระ ช าช น  วุ ฒิ ส ภ า  ได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง
กระทรวงมหาดไทย เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือไปยัง
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับ ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล    
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สภาเมืองพัทยาและสภากรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนมีสำนึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองและมีความตื่นตัว     
ในการรักชาติบ้ าน เมืองซึ่ งสอดคล้องกับแผนการปฏิ รูปประเทศ          
ด้านการเมือง ในส่วนที่ เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปที่  ๓ การกระจาย
อำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม    
พันธกิจที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ให้มีการจัดการปกครอง
ท้องถิ่นหมวด 1๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะนำไปสู่ 

/การพัฒนา... 
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การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจังหวัดแพร่พิจารณา
แล้วจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
๑.นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนวุฒิสภาไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม 
๒.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕37 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2๕๕๔ ข้อ 11๗ วรรคสี่ โดยให้สภา
ท้องถิ่นกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาท้องถิ่น และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น    
และผลการดำเนินงานของสภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบตามวิธีการที่
เห็นสมควร  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้พิจารณาแล้วจึงได้
จัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟั งการประชุ มและ         
การปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ขึ้น และเสนอต่อที่
ประชุมสภาพิจารณาลงมติเห็นชอบกับร่างระเบียบ โดยมีรายละเอียด    
ของร่างระเบียบฯ ดังนี้ 

ร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา   
ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

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

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย ได้พิจารณาในการ
ประชุมสมัย ที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 กำหนด
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 117 วรรคสี่    
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยวางระเบียบไว้
ดังนี้ 

ข้อ 1 ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาต   
เข้ าฟั งการประชุ มและลงลายมื อชื่ อผู้ ข อ เข้ าฟั งการประชุ มยื่ น              
ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เพื่อพิจารณาอนุญาต     
โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย      
ไม่น้อยกว่า 1 วัน ประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุม
นั้นเข้าฟังการประชุมได้ 



32 

 

กรณีที่มีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของ     
หมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ต้องระบุถึงจำนวนและรายชื่อผู้ที่จะ
เข้าฟังการประชุมด้วย 

กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจำนวน
มากและไม่สามารถจัดให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้ งหมด         
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย พิจารณาอนุญาตให้
บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสนควร หรืออาจจัดให้
ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องปะชุมหรือในบริเวณใกล้เคียง   
โดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

ข้อ 2 ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1)แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
(2)นั่งหรืออยู่ประจำในที่ที่จัดไว้สำหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
(3)ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระทำให้

เส่ือมเกียรติของที่ประชุมหรือก่อกวนความสบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา 
ส่งเสียง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม 

(4)ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป 
หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจรบกวนการประชุมได้ 

(๕)ไม่นำอาวุธหรือส่ิงเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
(6)ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 

(๗)ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวฝาย ที่สั่งโดยขอบด้วยกฎหมาย 

ข้อ ๓ ให้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
ดำเนินการ ดังนี้ 

(๑ )จัดทำแบบคำร้องขอ เข้ าฟั งการประชุ ม ไว้ เพื่ ออำนวย         
ความสะดวกแก่ประชาชน 

(2)รวบรวมคำขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวฝาย พิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอเข้าฟังการ     
ประชุมทราบ 

(๓)จัดที่นั่ งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ เข้าฟั งการประชุม       
ตามความเหมาะสม 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม   - ที่นิติกรได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชน 
ประธานในที่ประชุม       เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   

 
/หัวฝาย...     
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หัวฝาย จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายพิจารณาร่างระเบียบ
ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวฝายตามเอกสารประกอบการประชุม ว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ มีส่วนใดที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถแจ้งที่ประชุมได้ครับ     
ที่ประชุมท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่     
ประชุมครับ  

      มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอความเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวฝาย 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่นๆ 

นายเฮียง ชาวนา  - โครงการวันเด็ก ทางโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญขอเชิญทางนายกฯและสมาชิก 
ส.อบต.หมู่ 4 สภา อบต.ฯทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวด้วยครับ และจะมีการ

จัดผ้าป่าด้วยครับ 

นายสมพงศ์ ดวงจันทร์  - ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าเรื่องผมประชาสัมพันธ์สุนัขและแมว 
ส.อบต.หมู่ 9 ที่เจ้าของให้ผมช่วยตามหา ผมถูกว่ากล่าวมาไม่ให้ประกาศครับ และ      

ขอแจ้งเรื่องเสียงตามสาย หมู่ที่ 7, 8, 13 มีปัญหาในการรับฟังครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร ์   - ผมขอให้ ส.อบต.นายสมพงศ์ ดวงจันทร์ ประชาสัมพันธ์สุนัขและแมว 

นายกฯ   หายเหมือนเดิมนะครับ 
นายกฤษดา  ชิดชม    - ผมขอแจ้งว่าทางตำบลหัวฝายได้มีการประชุมแผนพัฒนาแหล่ง 
รองประธานสภา ท่องเที่ยวของตำบลหัวฝาย จึงขอถามเรื่องสายไฟในตำบลหัวฝายระโยง

ระยางจะทำให้รถทัวร์เข้าตำบลหัวฝายเราไม่ได้ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวครับ 

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   - กระผมขอให้กองช่างชี้แจงด้วยครับ เนื่องจากผมเคยให้กองช่างทำ 
นายกฯ หนังสือไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การโทรศัพท์ (TOT) และนายพินิจ 

ชมเชย ในการแก้ไขปัญหาครับ 
 
 
 

/นายวรียุทธ... 
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   นายวีรยุทธ สุขเจริญ     - ผมขอชี้แจงต่อที่ประชุมครับ สายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น 
  ผู้อำนวยการกองช่าง เรื่องที่ เราเข้าไปยุ่งไม่ได้ครับ แต่องค์การโทรศัพท์ (TOT) ทาง อบต.

สามารถทำหนังสือเชิญประชุมในการหารือแนวทางการแก้ปัญหาได้ครับ 

นายสมพงศ ์ดวงจันทร์    - ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าเรื่องระดับในอ่างแม่มาน ผมได้ยก 
     ส.อบต.หมู่ 9 บั งเกอร์ขึ้ น  ความจุน้ ำในอ่างขณะนี้  20 .5 ล้านลูกบาศก์ เมตร           

ผมปล่อยน้ำใช้ในภาคเกษตร 10 ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดน้ำวันที่ 15 
ธันวาคม 2563 ลบตะกอน 4 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือน้ำสุทธิ 4     
ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือนำ้ใช้ในหน้าแล้ง 6 ล้านลูกบาศก์เมตร  

นายธนกฤต   รุจิระพงศ์    - การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้าน ของกองช่าง 
      ส.อบต.หมู่ 5 ตรวจสอบพื้นที่จริงด้วยนะครับ 
  นายวีรยุทธ สุขเจริญ     - จากการตรวจสอบของ ส.อบต.ธนกฤต รุจิระพงศ์ เป็นพื้นที่บริเวณ 
  ผู้อำนวยการกองช่าง หน้าบ้านนางพรรณกมล เวสกุล เป็นบ้านที่มีพื้นที่ต่ำกว่าถนน 30 

เซนติเมตร และการออกแบบเป็นไปตามบริบทของพื้นที่ครับ และต้อง
วางแผนในอนาคตด้วยครับ  

จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   - ผมขอประชาสัมพันธ ์เมื่ออาทิตย์ก่อนได้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นในตำบล    
        นายกฯ  หัวฝาย เหตุเกิดที่บ้านของ นายชาญ ได้ดี โดยได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็น

ทะเบียนบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดแพร่ได้ให้คำแนะนำว่า ทางบ้านที่ไม่มีผู้อยู่อาศัย อบต.จะให้การ
ช่วยเหลือไม่ได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ ส.อบต.ทุกท่าน และพนักงาน     
หากต้องการให้ความช่วยเหลือ ก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับ                               

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม    - การช่วยเหลือได้วงเงินไม่เกิน 33,000 บาทใช่มั้ยครับ 
ประธานในที่ประชุม        
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์   - หากเกิดเหตุ อาทุกภัย อัคคีภัย วาตภัย ทางกองช่างและงานป้องกันฯ 
          นายกฯ   จะลงพื้นที่ไปประมาณการความเสียหายก่อนครับ 
  นายวีรยุทธ สุขเจริญ     - ต้องประมาณการตามความจริงก่อนครับ 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
 
 

/นายสมบูรณ์... 
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นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี 
ประธานในที่ประชุม         ขอขอบคุณทุกท่าน วันนี้ก็ขอปิดประชุมแต่เพียงเท่านี้ครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  14.30  น. 
 
 

(ลงชื่อ)         ชูศรี มีของ  ผู้บันทึกการประชุม 
             (นางชูศรี มีของ) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายชั่วคราว 
 
 
 
 

    (ลงชื่อ)       สมบูรณ์ ชอบธรรม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสมบูรณ์ ชอบธรรม) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
 
 

    (ลงชื่อ)       ธนกฤต รุจิระพงศ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายธนกฤต รุจิระพงศ์) 
                     ส.อบต.หมู่ที่ 5 

 

 

(ลงชื่อ)     ธนพล  ทนทาน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายธนพล  ทนทาน) 
                       ส.อบต.หมู่ที่ 6 
 

(ลงชื่อ)       อำไพ  เพลิดเพลิน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางอำไพ  เพลิดเพลิน) 
                     ส.อบต.หมู่ที่  1 


