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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 / ๒๕62    คร้ังที่  1   

วันที่  6  ธันวาคม  ๒๕62 
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 
นายชิด    งาต้น 
นายกษิเดชภ์  ปินใจ 
นายทองเลื่อน    เครือพาน 
นายเฮียง     ชาวนา 
นายธนกฤต   รุจิระพงศ์ 
นางชูศรี มีของ 
นางประภารัตน์  คำรอด 
นายธนพล  ทนทาน 
นายสมชาย   โชคลาภ 
นายสมศักดิ์   กาเหว่า 
นายสุรเดช   เสนะสุนันทา 
นางสมคิด     ชัยวิรัช 
นายสมพงศ์   ดวงจันทร์ 
นายณรงค์  มากมาย 
นางนิภาภรณ์  คมสัน 
นายพิชิตพล  เครือพาน 
นายวิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
นางลำดวน   ดวงจันทร์ 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
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ส.อบต.หมู่  11 
ส.อบต.หมู่  11 
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เลขานุการสภาฯ 

สมบูรณ์  ชอบธรรม 
กฤษดา   ชิดชม 
พงศกร  จัดของ 
อำไพ    เพลิดเพลิน       
เขียน  ยาสมุทร 
เจตนิพัทธ์  ชัยลอม 
ชิด    งาต้น                
กษิเดชภ์  ปินใจ 
ทองเลื่อน   เครือพาน 
เฮียง     ชาวนา 
ธนกฤต    รุจิระพงศ์ 
ชูศรี มีของ 
ประภารัตน์  คำรอด 
ธนพล  ทนทาน 
สมชาย   โชคลาภ 
สมศักดิ์  กาเหว่า 
สุรเดช   เสนะสุนันทา 
สมคิด    ชัยวิรัช 
สมพงศ์   ดวงจันทร์ 
ณรงค์  มากมาย 
นิภาภรณ์  คมสัน 
พิชิตพล  เครือพาน 
วิรัตน์  ลมทวีวงศ์ 
ลำดวน  ดวงจันทร์  
สมสิทธิ์  จาคำมา 

/ผูไ้ม่มา.... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางชัชชญา  บัวบาน ส.อบต.หมู ่8      แจ้งลาประชุม  
2. นายด่วน     ดาวแดน   ส.อบต.หมู่ 13    เสียชีวิต 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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จ.ส.ต.ประยุทธ  ดวงจันทร์ 
นายมาก  กองศิลป์ 
นางสุจินต์  ชัยมงคล 
นางบัวลอย  ฝักฝ่าย 
จ.ส.อ.มานพ  ชมเชย 
นายวีรยุทธ  สุขเจริญ 
นางวราพร  พุ่มพวง 
นางสุกัญญา  วงศ์วังจันทร์ 
นางสาวอัณณ์ชญา  ขยัก 
นางวริศรา  สีใจวงค์  
 

นายก อบต.หัวฝาย 
รองนายกฯ อบต.หัวฝาย 
รองนายกฯ อบต.หัวฝาย 
เลขานกุารนายกฯ อบต.หวัฝาย 
รองปลัด อบต. 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
หัวหน้าสำนักงานปลัด 
นิติกร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

  ประยุทธ ดวงจันทร์ 
  มาก  กองศิลป์ 
  สุจินต์  ชัยมงคล 
  บัวลอย  ฝักฝ่าย   
  มานพ ชมเชย 
  วีรยุทธ  สุขเจริญ 
  วราพร  พุ่มพวง 
  สุกัญญา  วงศ์วังจันทร์ 
  อัณณ์ชญา  ขยัก 
  วริศรา  สีใจวงค์ 
   

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น. 

 เมื่อถึงเวลาประชุม  นายสมสิทธิ์  จาคำมา  เลขานุการสภาฯ  เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม 
สมาชิกสภามาครบองค์ประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายจุดธูปเทียนบูชาพระ-
รัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  สมัยสามัญ  สมัยที่  4/2562  
ครั้งที่  1  โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1            เร่ืองที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
1.การดำเนินการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ในวันที่ 7 – 22 ธันวาคม 

2562 “หัวฝายคัพ ครั้งที่ 6” ในวันปิดกีฬา วันที่ 22 ธันวาคม 2562     
จะมีฟุตบอลทีม อบต.หัวฝาย พบกับ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     
และร่วมพิธีปิด ในเวลา 17.00 น. ณ สนามโรงเรียนช่องลมจันทิมา    
ประชาพิทักษ์ ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ ขอเชิญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.ทุกท่านเข้าร่วมพิธีปิดด้วยนะครับ 

 
/2.ขอเชิญ.... 
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2.ขอเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิก อบต. เข้าร่วมอบรม “การเตรียม     
ความพร้อมและข้อควรระวังกฎหมายหลักเกณฑ์การแก้ไขพระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับใหม่
ล่าสุด) และกระบวนการสำคัญการพิจารณาข้อบัญญัติว่าด้วยระเบียบ
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นตามหนังสือสั่งการในระหว่างวันที่  
17 – 19 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด  อำเภอเมือง    
จังหวัดเชียงใหม่ หากสมาชิกสภาฯท่านใด สนใจจะเข้าร่วมอบรมสามารถ         
แจ้งรายชื่อที่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ 

ระเบียบวาระที่ ๒            เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย         
                                 สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 คร้ังที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 
มติที่ประชุม                    -  มีมติเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562    
                                   ครั้งที่ 2 วันที่  29  สิงหาคม  2562 

ระเบียบวาระที่ 3          เรื่องญัตติเพ่ือพิจารณา 

3.1  ญัตติ เรื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ      
พ.ศ.2562  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     -  ขอเชิญท่านนายก อบต.หัวฝาย ได้อธิบายผลการปฏิบัติงานประจำป ี     
 ประธานในที่ประชุม           งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  การติดตามคือการติดตามว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เราทำอะไรไปบ้าง  

          นายกฯ                เป็นการติดตามแผน 4 ปี เป็นการรายงานให้ทราบว่าได้ดำเนินการ
โครงการใดบ้างใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ เหลืองบประมาณเท่าไหร่      
การดำเนินงานด้านติดตามและประเมินแผนพัฒนาของอบต.หัวฝาย 

              ในปีงบประมาณ 2562 ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แผนงานที่กำหนด 
ไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน สนองตอบต่อความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ภายใต้กรอบระเบียบของกฎหมายที่กำหนดไว้    
โดยได้จัดทำเป็นเอกสารแจกจ่ายให้ท่านพร้อมกับระเบียบวาระการ
ประชุมแล้วนั้น ในวันนี้ขอให้ท่านได้ช่วยกันพิจารณา เพื่อให้เกิดความ
กระจ่างชัดเจน กระผมขอนำเสนอชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม หากท่าน
ใดมีข้อสงสัยประการใดก็ขอให้สอบถามในที่ประชุมได้ครับ 

.../การติดตาม... 
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   การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จงัหวัดแพร่ 

1.1ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม(Monitoring)และการประเมิน(Evaluation)เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน  แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและ
หลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand  Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม 
จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญดังนี้ 
  1.ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้
หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน 
  2.ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดู
ว่าแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดำเนินงานตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่
ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุด
แข็ง(strengths) จุดอ่อน(weaknesses) โอกาส(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค(threats) ของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการ
กอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน/โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชน 
  บทสรุปของความสำคัญก็คือเป็นการนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมี
ความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการ
เสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการ
และตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยส่ิงที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและ 

.../ถดถอย... 
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ถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยาย
แผน/โครงการ/งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
อย่างเข้มแข็งและมีความย่ังยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
1.2วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการ
ไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่าง
ดำเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย  การ
ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิด
ปัญหาจากเร่ืองใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1.เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กั บผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประชาชนในตำบล/หมู่บ้านหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
1.3ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2559ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
  (1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง 
                      .../ประกาศผล... 
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 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1.  การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)   สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน   
  3)   ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน  
  4)   หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีโดยการกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วง
เวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม
ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเร่ิมดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่
จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ถ้ากำหนดไว้แล้ว
มีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล 
การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผล
ที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การ 
               .../ติดตามแหล่ง... 
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ติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง 
เคร่ืองมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามกำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้อง
ติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้นหรืออาจใช้การวิเคราะห์ แบบMatrixการพรรณนาเปรียบเทียบ       
การเขียนFlow  Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน
ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการหนึ่งๆ 
อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรายงานผลการติดตาม
โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี
หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีอำนาจในสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้
จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสม
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
   3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

 

.../ขั้นตอน... 
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring  and  Evaluation  
Tools  for  Local  Development  Plans) เป็ น สิ่ งข อ ง วั สดุ อุ ป ก รณ์ ห รื อ เท คนิ ค วิ ธี ก ารที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการ
ติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลเช่น   แบบสอบถามวัด
ทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่าเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม(Questionnaires)แบบสัมภาษณ์ ( Interview) และแบบ
สังเกตการณ์(Observation) เป็นต้นโดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการ
นำไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็น
จริงต่อไป  
           .../1.กรอบและ... 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ

ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้

ประชาชนในตำบล/อปท.ทราบใน

ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่

วันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปน็

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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1.กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา(Time&TimeFrame)โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1)ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อย  2  ไตรมาสต่อ1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกๆ  2  ไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตร
มาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง(Relevance)เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ(Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเคร่ืองมือที่
มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า(Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการต่างๆ จะวัด
จากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ(Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล(Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และ
ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง
คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือส่ิงที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุขเป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่
จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และ
อาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ
องค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
   2.ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

.../2.1 ระเบียบ... 
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  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
    2) การสำรวจ(Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก(Record) 
สังเกต(Observe) หรือวัด(Measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการใน
พื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ ตาม
ธรรมชาติพฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
   3.กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  รอบเดือน
เมษายน  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  31มีนาคม  2561 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 

(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบท่ี  1 

การประเมินการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  2 

แบบติดตามและประเมินผล 

การดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  3/1 

แบบประเมินผลการดำเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร ์

แบบท่ี  3/2 

แบบประเมินความพอใจต่อผลการ

ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบท่ี  3/3 

แบบประเมินความพอใจต่อผลการ

ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร ์
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คำชี้แจง: แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน  ๑  ปี  เร่ิมตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕61 สิ้นสุดการดำเนินการเดือน 
กันยายน ๒๕62 

..................................................................................................................................................................... 
ส่วนที่ ๑ข้อมูลทั่วไป  
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
๒.  รายงานผลการดำเนินงานในรอบ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕61 – เดือน กันยายน ๒๕62 

ส่วนที่ ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 4 ปี 
๓.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4  ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี ๑  พ.ศ.2561 ปีท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕62 ปีท่ี ๓  พ.ศ. ๒๕63 ปีท่ี 4  พ.ศ. ๒๕64 รวม 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

๑. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

44 9,294,400 31 
 

6,279,185 12 1,436,000 221 91,344,000 308 108,353,585 

2. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

3 90,000 4 100,000 2 50,000 1 20,000 10 260,000 

3. การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ำ 

15 6,430,000 7 3,371,000 6 541,000 39 65,050,000 67 75,392,000 

4. การพัฒนา
ด้านสังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

31 25,102,000 34 27,046,000 19 781,000 18 731,000 102 53,660,000 

5. การพัฒนา
องค์กร และ
การบริหาร
จัดการที่ดี 

36 3,651,000 11 1,885,000 5 540,000 5 540,000 57 6,616,000 

6. การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

9 1,156,500 12 1,716,500 12 1,196,500 12 1,396,500 45 5,346,000 

รวม 138 45,723,900 99 40,397,685 56 4,744,500 296 159,081,500 590 249,947,585 
 

       

.../4.จำนวน... 
 

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๔.  จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี ๑  พ.ศ.2561 ปีท่ี ๒  พ.ศ. ๒๕62 ปีท่ี ๓  พ.ศ. ๒๕63 ปีท่ี 4  พ.ศ. ๒๕64 รวม 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

๑. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

44 9,294,400 31 
 

6,279,185 12 1,436,000 221 91,344,000 308 108,353,58
5 

2. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

3 90,000 4 100,000 2 50,000 1 20,000 10 260,000 

3. การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ำ 

15 6,430,000 7 3,371,000 6 541,000 39 65,050,000 67 75,392,000 

4. การพัฒนา
ด้านสังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

31 25,102,000 34 27,046,000 19 781,000 18 731,000 102 53,660,000 

5. การพัฒนา
องค์กร และ
การบริหาร
จัดการที่ดี 

36 3,651,000 11 1,885,000 5 540,000 5 540,000 57 6,616,000 

6. การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

9 1,156,500 12 1,716,500 12 1,196,500 12 1,396,500 45 5,346,000 

รวม 138 45,723,900 99 40,397,685 56 4,744,500 296 159,081,500 590 249,947,585 
 

5.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - -  - - 
๒. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 24,772 0.09 - - 24,772 0.09 
๓.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 5,400 0.01 - - 5,400 0.01 
๔. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

25,287,286.20 93.02 - - 25,287,286.20 93.02 

5.การพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการท่ีดี 50,490 0.18 - - 50,490 0.18 
๖. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1,054,630 3.99 - - 1,054,630 3.99 

รวม 26,422,578.20 97.29 - - 26,422,578.20 97.29 
 

 หมายเหตุ   (รายได้ในปีงบประมาณ ๒๕62 ไม่รวมเงินอุดหนุน จำนวน   27,183,177.63  บาท 
การเบิกจ่ายในรายงานนี้ไม่รวม   (หมวดเงินเดือน และค่าตอบแทน) 

          
   ..../8.โครงการ... 
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๘. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕62 
  
 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง 

ดำเนินการ 

ยังไม่ได ้

ดำเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รับ 

งบประมาณที ่

เบิกจ่ายไป 

๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - - 17,275,200 17,275,200 

๒. เบี้ยยังชีพผู้พิการ  - - 5,284,000 5,284,000 

3. เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์  -   - 86,000 86,000 

 

ส่วนที่  ๓  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑. ประชาชนยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชาคมทำแผนพัฒนาตำบลน้อยมาก 
๒. แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
๓. ไม่มีการดำเนินการตามแผนงานโครงการ มีการยกเลิก เปลี่ยนแปลงโครงการและ

งบประมาณ 
๔. ขาดการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๕. ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจมีจำนวนกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามน้อยไป ไม่กระจาย

ทั่วหมู่บ้าน 
๖. ระเบียบข้อกฎหมายนโยบายของรัฐบางเรื่องไม่สอดคล้อง หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ตามความ

ต้องการของชาวบ้าน 
ส่วนที่ ๔  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 
 

ยุทธศาสตร ์
จำนวนโครงการ  

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการทีไ่ด ้
ปฏิบัต ิ

โครงการอยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  31  - 15 
2.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 1 - 
3.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 7 1 - 
4. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

34 20 - 

5. การพัฒนาด้านองค์กร และการบริหารจัดการที่ดี 11 2 - 
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข  12  6 - 

รวม 99 56 15 

                                                  คิดเป็นร้อยละ 56.56 
 
                  .../ปัญหา... 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลหัวฝาย 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย กับแผนรายปีของหมู่บ้าน
ไม่สอดคล้องกัน ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร  เช่น ทางหมู่บ้านส่งโครงการที่ไม่ได้
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ทาง อบต.ก็ไม่สามารถทำให้ได้  ดังนั้น ทาง อบต. ต้องประชาสัมพันธ์และ
สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและผู้นำชุมชน ให้ เห็นความสำคัญของการทำประชาคมและเสนอ
โครงการต่างๆ เพื่อบรรจุไว้ในแผน หากเป็นไปได้ ทาง อบต. ควรจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการทำ
ประชาคม ที่ควรเป็นการประชาคมโดยชาวบ้านเอง โดยมีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรจาก อบต. เข้าร่วมด้วย 
และทางหมู่บ้านต้องมีข้อมูลสภาพปัญหาในด้านต่างๆ ของตนเองอย่างแท้จริงด้วย  
 ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ(บาท) 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  - - 
2.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  1 24,772 
3.  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 1  5,400 
4. การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 25,287,286.20 
5. การพัฒนาด้านองค์กร และการบริหารจัดการที่ดี 2 50,800 
6. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 6 811,770 

รวม 56 26,511,105 
  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 

 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ ) 322,000 

2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลด้วยการปูผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 2 

(กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ ) 

352,000 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 (กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ ) 320,000 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 (อยู่ระหว่างดำเนินการ ) 320,000 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 (กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ ) 330,000 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ ) 208,000 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (อยู่ระหว่างดำเนินการ ) 92,000 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ ) 290,000 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 310,000 

 
/ลำดับที่ 10... 
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ลำดับที่ โครงการ งบประมาณ 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ) 129,600 

11 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 (กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ ) 360,000 

12 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 (กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ ) 330,000 

13 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 (กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ ) 300,000 

14 ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 (กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ) 350,000 

15 ขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 9 (กันเงินงบประมาณไว้ดำเนินการ ) 289,585 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการพัฒนาเกษตรตามแนวทางการเกษตรแบบยั่งยืน 24,772 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 5,400 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

2,887 

2 โครงการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เด็ก และ
เยาวชน  ต้านภัยยาเสพติด 

29,900 

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง เด็ก และเยาวชน  ต้านภัยยาเสพติด 19,500 

4 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน                  70,150 

5 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 20,000 

6 สนับสนุนการปฎิบัติงานของ สปสช. 156,000 

7 อุดหนุนโครงการจัดการอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 

710,609.20 

8 อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 

1,328,040 

9 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝาย ตามโครงการงานบุญบั้งไฟตำบลหัวฝาย 40,000 

 

/ลำดับที่10... 
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ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลหัวฝาย ตามโครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรม 

30,000 

11 อุดหนุนโรงเรียนช่องลมตามโครงการจัดจ้างวิทยากรภายนอก 20,000 

12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญตามโครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

30,000 

13 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญตามโครงการฝึกอบรมและเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

30,000 

14 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญตามโครงการส่งเสริมทักษะการออกกำลังกายโดยการ
ว่ายน้ำ 

15,000 

15 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัยตามโครงการฝึกอบรมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 

16 อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัยตามโครงการอนุรักษ์ดนตรีนาฎศิลป์ สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเทคโนโลยี 

30,000 

17 อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอกโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

40,000 

18 โครงการสนับสนุนสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ 17,275,200 

19 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                86,000 

20 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 5,284,000 

21 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวฝาย 80,000 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร และการบริหารจัดการที่ดี 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี 36,690 

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสำหรับคณะ
ผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

13,800 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

260,000 

2 จัดซื้อทรายเคมี (ทรายอะเบท) 60,000 

3 จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลาย 3,000 

4 โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะต้นทาง 34,480 

       /ลำดับที่ 5... 



17 

 

ลำดับที่ โครงการ งบประมาณที่จ่ายจริง 

5 โครงการอบรมเสริมสร้างความห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 23,550 

6 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ค่าเช่าที่ทิ้งขยะมูลฝอย) 616,600 

7 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 57,000 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     -  ปัญหาต่างๆต้องเป็นผู้ลงพ้ืนที่จริง จึงจะได้ทราบถึงปัญหาและวิธีการ 
 ประธานในที่ประชุม           แก้ไขต่อไป     
     นายชิด งาต้น      -  กระผมขอเสริมท่านนายกฯ เร่ืองถนน 3 เมตร มีบางระยะของถนน 
    ส.อบต.หมู่ที่ 3              ไม่ใช่ตลอดสายของถนน ซึ่งถนนของ หมู่ที่ 3  ขอเป็นถนนคอนกรีตหรือ  
           อะไรแล้วแต่ดุลยพินิจของกองช่าง 
นายกฤษดา  ชิดชม  - ขอแจ้งต่อที่ประชุมว่าเส้นทางถนนเป็นคอขวด แต่ชาวบ้านต้องการมาก  
  รองประธานฯ  ช่วงนี้มงีบประมาณพอเพียงแต่ทำไมไม่รีบทำ เนื่องจากชาวบ้านได้ยก 
    ที่ดินและและปักหลักไว้ให้หมดแล้ว 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  การทำถนนที่บางระยะกว้างไม่เท่ากัน ทำให้สัญจรไปมาไม่ได้รับ 

นายกฯ                ความสะดวก ทำไปแล้วหากถูกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบอาจ
ถูกท้วงติงได้ เพราะหน่วยตรวจสอบจะมองถึงความเกิดประโยชน์     
ความคุ้มค่า คำถามที่ตามมาคือทำไมไม่ทำให้ ได้ขนาดตลอดสาย          
ซึ่งจะต้องหาคำตอบให้ได้ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     -  ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาเอกสารด้วยนะครับ หากมีข้อสงสัยให้ 
 ประธานในที่ประชุม           สอบถามได้นะครับ  
นายพงศกร  จัดของ  -  ขอสอบถามหากโครงการตกไปเป็นเงินสะสมแล้ว จะขอใช้ใน  
ส.อบต.หมู่ 1   ปีงบประมาณต่อไปแต่ละปีงบประมาณมากขึ้นว่าโครงการของแต่ละ   
    หมู่บ้านได้หรือไม่ครับ         
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     -  ตอนนี้งบประมาณยังค้างอยู่ ยังไม่หมดปีงบประมาณจึงไม่สามารถตก 
  ประธานในที่ประชุม            ไปเป็นเงินสะสมได้ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - หากงบประมาณตกไปเป็นเงินสะสม ก็สามารถปรับเกลี่ยงบประมาณ 

นายกฯ ทดแทนกันได้ อยู่ที่ ส.อบต.ทุกท่าน จะพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  

 
        /นายธนพล... 
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นายธนพล ทนทาน  -  ขอฝากเรื่อง หมู่ที่ 6 ของซอยบ้านนายเฮียง ทนทาน ซึ่งเคยมีข้อพิพาท  
ส.อบต.หมู่ 6 เร่ืองที่ดินทับซ้อนว่าเป็นที่ส่วนบุคคลหรือที่สาธารณะ ทุกวันนี้ศาลตัดสิน

แล้วว่าสามารถสร้างทางได้ 
นายสมสิทธิ์  จาคำมา  -  ต้องดูด้วยนะครับว่าศาลตัดสินสิ้นสุดหรือยังครับ   
   เลขานุการฯ 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     -  เท่าที่ทราบข่าวได้ติดตามสอบถามดูแล้วทราบว่า อยู่ในชั้นศาลฏีกา 
 ประธานในที่ประชุม            นะครับ  ต้องรอคำพิพากษาของศาลฏีกาก่อนนะครับ 
นายธนกฤต   รุจิระพงศ์ - งานทุกอย่างของตำบลหัวฝายที่ผ่านมา มีอุปสรรคคือไม่มีผู้รับเหมา     

ส.อบต.หมู่ 5  และอุปสรรคอีกอย่าง คืองานทุกอย่างต้องให้ วิศวกรเซ็นต์ก่อน         
เรื่องโครงการ ปี 62 ของหมู่ที่ 5 ยังไม่ได้ดำเนินการเลยจะทำอย่างไร
ต่อไป เนื่องจากมีชาวบ้านได้สอบถามมาครับ  

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - ญัตติพิจารณาในวาระนี้เป็นการนำเสนอ เร่ืองติดตามและประเมินผล 
  ประธานในที่ประชุม แผนพัฒนารที่ผ่านมา ไม่มีการขอมติหรือขอความเห็นชอบแต่อย่างใด 

เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใด  จะซักถาม 
หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นผมขอไปญัตติ ที่3.2 ครับ 

ที่ประชุม                      -  รับทราบ 

3.2  ญัตติ เรื่อง ผู้บริหารแถลงรายรับ – รายจ่ายและผลงานการ
ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ   ที่ผ่านมา 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     -  ขอเชิญท่านนายก อบต.หัวฝาย ได้แถลงรายรับ – รายจ่ายและผลงาน 
 ประธานในที่ประชุม           การปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณงบประมาณ 2562 ครบั 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  การดำเนินงานด้านต่างๆ ของอบต.หัวฝายในปีงบประมาณ 2562 
            นายกฯ                ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แผนงานที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์ 

สูงสุดของประชาชน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ภายใต้กรอบระเบียบของกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยได้จัดทำเป็นเอกสาร
แจกจ่ายให้ท่านพร้อมกับระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น เพื่อให้เกิด
ความกระจ่างชัดเจน กระผมขอนำเสนอชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม 
หากท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ก็ขอให้สอบถามในที่ประชุมได้ครับ 
 
                           /งบรายรับ...
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                                                                                                         /งบประมาณ... 

 

 
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2562 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
 ประมาณการ รายรับจริง + สูง 

รายรับตามประมาณการรายรับ     - ต่ำ 

รายได้         
หมวดภาษีอากร 517,000.00         756,452.00  +     239,452.00  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 735,500.00      636,761.60  + - 98,738.40                

หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 590,000.00  620,635.66  + 30,635.66  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  132,000.00  51,440.00  + -  80,560.00               

หมวดรายได้จากทุน 12,000.00  51.00  + - 11,949.00             

หมวดภาษีจดัสรร 22,083,000.00  25,117,837.37  + 3,034,837.37  

หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 7,000,000.00  8,066,427.00  + 1,066,427.00  

หมวดเงินอุดหนุนตามภารกิจเลือกทำ 29,467,000.00  27,436,290.00  +       -2,030,710.00  

                    รวมเงินรายรับท่ัวไป 60,536,500.00  62,685,894.63  + 2,149,394.63  

เงินรายได้อื่น         

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ -    26,900.00  + 26,900.00  

รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น 60,536,500.00  62,712,794.63  + 2,176,294.63  

รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย ประมาณการ รายรับจริง +/- สูง / ต่ำ 

รายจ่ายแผนงานบริหาร         

งบกลาง 25,710,500.00  23,227,563.00   - 2,482,937.00  

เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 13,210,720.00  12,178,443.71   - 1,032,276.29  

หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 10,900,595.00  6,349,399.16   - 4,551,195.84  

หมวดค่าสาธารณูปโภค 752,000.00  507,756.95   - 244,243.05  

หมวดเงินอุดหนุน 2,214,085.00  2,119,077.69   - 95,007.31  

หมวดรายจ่ายอื่น 30,000.00  -      -    

 รวมรายจา่ยแผนงานบริหาร 52,817,900.00  44,382,240.51  - 8,405,659.49  

รายจ่ายแผนงานพัฒนา         

หมวดค่าครุภณัฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,718,600.00  7,699,500.00   - 19,100.00  

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ -    26,900.00  - 26,900.00  

รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 60,536,500.00  52,108,640.51  - 8,424,759.49  

                           รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 10,604,154.12    

                           สำรองเงินสะสมร้อยละ 85  9,013,531.00    

                           ตกสำรองเงินสะสมร้อยละ 15  1,590,623.12   
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งบประมาณด้านสวัสดิการ ประจำปี 2562 

รายการ จ่ายจริง (บาท) จำนวนคน 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       17,275,200.00              2,238  
เบี้ยยังชีพคนพิการ        5,284,000.00                 557  
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์              86,000.00                   15  

     

ผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 

ประเภท รายรับจัดเก็บเอง ปี2562 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 497,697.00 

ภาษีบำรุงท้องท่ี 52,616.00 

ภาษีป้าย 206,139.00 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 34,175.00 

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 533,370.00 

     

เงินสะสม ประจำปงีบประมาณ 2562 

รายการ จำนวน (บาท) 
เงินสะสม 43,962,560.73 

เงินสำรองเงินสะสม 25,161,838.26 
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รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)   จำนวนเงินกัน  เบิกจ่ายปี 2562  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561     

1 ค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านช่องลม หมู่ 8             63,000.00             59,000.00  

2 ค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนชัย หมู่ 7           295,000.00           277,000.00  

3 ค่าก่อสร้างถนนคสล. บ้านทุ่งเจรญิ หมู่ 4           373,000.00           354,400.00  

4 ค่าก่อสร้างถนนคสล. บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 9             47,300.00             44,800.00  

5 ค่าก่อสร้างถนนคสล. บ้านเหล่าปา่ผึ้ง หมู่ 6        1,200,000.00        1,080,000.00  

6 ค่าก่อสร้างรางระบายนำ้คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ 10             65,000.00             60,500.00  

7 ค่าก่อสร้างรางระบายนำ้คสล.บ้านหัวฝาย หมู่ 10           285,000.00           225,500.00  

8 ค่าก่อสร้างรางระบายนำ้คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ 3           190,000.00           179,500.00  

9 ค่าก่อสร้างรางระบายนำ้คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ 3           129,000.00           118,000.00  

10 ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ 3        1,350,000.00        1,150,000.00  

11 ค่าก่อสร้างถนนคสล.และพื้น คสล. บ้านเหล่าเจรญิ หมู่ 9           275,000.00           197,000.00  

12 ค่าก่อสร้างพื้น คสล.เพื่อขยายไหลท่าง บ้านช่องลม ม.13           100,000.00             83,400.00  

13 ค่าก่อสร้างผนังคสล.กั้นตลิ่งพัง บ้านหัวฝาย หมู่ 3           120,000.00             63,400.00  

14 ค่าก่อสร้างรางระบายนำ้คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ 3           162,000.00           162,000.00  

15 ค่าก่อสร้างผนังคสล.กั้นตลิ่งพัง บ้านหัวฝาย ม.3           320,000.00           230,000.00  

16 ค่าก่อสร้างผนังคสล.กั้นตลิ่งพัง บ้านช่องลม ม.13           349,000.00           349,000.00  

           5,323,300.00        4,633,500.00 
  

รายจ่ายค้างจ่าย (ขยายเวลาเบิกตัดปี)   
  จำนวนเงินกัน  เบิกจ่ายปี 2563  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561 
  

  
  

1 ค่าก่อสร้างพนังกัน้นำ้คสล. บ้านป่าผึ้ง หมู่ 5           350,000.00  -                                

2 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านช่องลม หมู่ 1           140,000.00  -                                

3 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านช่องลม หมู่ 1           210,000.00  -                                

4 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง หมู่ 6           181,000.00           162,000.00  

5 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง หมู่ 6           119,000.00           115,000.00  

6 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านป่าผึ้ง หมู่ 11           190,000.00           190,000.00  

7 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บา้นปา่ผึง้ หมู่ 11           110,900.00           110,900.00  

8 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บา้นเหล่าเจริญ หมู่ 9             29,000.00             29,000.00  

9 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง หมู่ 12           152,000.00           152,000.00  

10 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง หมู่ 12           141,000.00           141,000.00  

           1,622,900.00           899,900.00  
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 
  

จำนวนเงินกัน 
 เบิกจ่ายปี 2562   

โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.อบต.หัวฝาย 
 

     80,000.00   
      

รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)       
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 
  จำนวนเงิน  เบิกจ่ายปี 2563  

1 ค่าจัดซื้อเทเลอร์ลากพ่วง พร้อมสัญญาณไฟ จำนวน 1 คัน 100,000.00                           -    
2 ค่าจัดซื้อรถขุดดินตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน 1,726,000.00       1,714,000.00  
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 1 322,000.00                           -    
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านช่องลม หมู่ 8 310,000.00  ทำสัญญาแล้ว  
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนชัย หมู่ 7 290,000.00                           -    
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4 320,000.00  ทำสัญญาแล้ว  
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 10 129,600.00                           -    
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าป่าผึง้ หมู่ 6 92,000.00  ทำสัญญาแล้ว  
9 โครงการก่อสร้างผนังคอนกรตีเสรมิเหล็กกั้นตลิ่งพัง บ้านช่องลม หมู ่13 350,000.00    -    

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ 11 330,000.00                           -    
11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าผึ้ง หมู่ 5 330,000.00                           -    
12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหลา่ป่าผึ้ง หมู่ 12 300,000.00                      -    
13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหลา่ป่าผึ้ง หมู่ 6 208,000.00                           -    

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 
 

จำนวนเงิน 
   เบิกจ่ายปี 2563 

14 โครงการปรับปรุงถนน คสล ด้วยการปูผิวแอสฟลัติกคอนกรีต ช่องลม หมู่ 2 509,000.00 474,347.93 
15 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 10 160,000.00                           -    
16 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ 3 320,000.00                           -    
17 โครงการก่อสร้างฌาปนสถาน (ชนิดเตาเผาคู่) 1,300,000.00  ทำสัญญาแล้ว  
18 โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายไนลอ่นภายในที่ทำการอบต.หัวฝาย 370,000.00                           -    

    7,466,600.00 2,188,347.93 

 
ที่ประชุม                      -  รับทราบ  

 
 

                                                                                                                                                       
/ระเบียบวาระ... 
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นายสมบูรณ์ ชอบธรรม     -  ขอเชิญท่านนายก อบต.หัวฝาย ได้แถลงรายรับ – รายจ่ายและผลงาน 
 ประธานในที่ประชุม           การปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณงบประมาณ 2562 ครบั 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  การดำเนินงานด้านต่างๆ ของอบต.หัวฝายในปีงบประมาณ 2562 
            นายกฯ                ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แผนงานที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์ 

สูงสุดของประชาชน สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ภายใต้กรอบระเบียบของกฎหมายที่กำหนดไว้ โดยได้จัดทำเป็นเอกสาร
แจกจ่ายให้ท่านพร้อมกับระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น เพื่อให้เกิด
ความกระจ่างชัดเจน กระผมขอนำเสนอชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุม 
หากท่านใดมีข้อสงสัยประการใด ก็ขอให้สอบถามในที่ประชุมได้ครับ 

3.3  ญัตติ เรื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ      
พ.ศ.2562  

นายสมบูรณ ์ชอบธรรม     -  ขอเชิญท่านนายก อบต.หัวฝาย ได้อธิบายผลการปฏิบัติงานประจำป ี     
 ประธานในที่ประชุม           งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 ครับ 
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์  -  การติดตามคือการติดตามว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เราทำอะไรไปบ้าง  

          นายกฯ                เป็นการติดตามแผน 4 ปี เป็นการรายงานให้ทราบว่าได้ดำเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 

นายสมพงศ์ ดวงจันทร์  - ผมขอสอบถามผู้บริหาร สัก 3 เร่ืองนะครับ 
ส.อบต.หมู่ 9 1. เสียงตามสายหมู่บ้าน บางหมู่เสียงดังไม่ทั่วถึง อาจจะเกิดจากสาย

เมนส์โทรศัพท์หรือสายขาด  ขอให้ผู้บริหารได้ช่วยแก้ไขด้วยครับ สายขาด
ให้แก้ไข ปรับปรุงขอให้แก้ไขแต่ต้นทางเลยนะครับ 

 2. ภัยแล้ง น่าจะมีการเตรียมรับปัญหาภัยแล้ง ในปีหน้าซึ่งจะมีการขาด
แคลนน้ำอย่างมาก หากมีการร้องขอ และไม่สามารถเปิดน้ำให้ได้  
ทางแก้ไขโดยการสูบน้ำจากชลประทานช่วยนะครับ 

 3. รถแมคโคร ขอสอบถามเรื่องคนขับรถ ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว
ครับ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - เชิญท่านนายกฯชี้แจงต่อที่ประชุมด้วยครับ  
  ประธานในที่ประชุม  
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - 1. ระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน ปัญหาเกิดจาก TOT ทำการรื้อระบบ  
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นายกฯ ซึ่งทาง อบต.ได้ทำการแก้ไขบ้างแล้วบางหมู่บ้าน ทางช่างได้ชี้แจงว่าให้
ทาง TOT แก้ไขให้แล้วเสร้จก่อนแล้วจะทำการแก้ไขทีเดียวทั้งระบบครับ 

 2. ปัญหาภัยแล้ง ได้ให้จ่าสิบเอก มานพ รองปลัด ทำการประชาสัมพันธ์ 
เสีบงตามสายแจ้งการปลูกข้าวนาปรัง หากขาดน้ำทาง อบต.ไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือได้ แต่น้ำอุปโภคทาง อบต. สามารถให้ความช่วงเหลือได้ 
โดยขอให้ทำหนังสือมาที่ อบต. เพื่อจะใช้เอกสารยืนยันกับทาง สตง.   
หรือหน่วยตรวจสอบ 

 3. เรื่องรถแมคโคร ขณะนี้อยู่ ในระหว่างการคำนวณการใช้น้ำมัน 
เนื่องจากต้องคำนวณการใช้จ่ายในการใช้รถแมคโคร เพื่อยืนยันกับทาง 
สตง. หากเป็นงานเล็กน้อยจะให้เจ้าพนักงานป้องกันฯลงพื้นที่  และ
จะต้องดูภาระค่าใช้จ่ายเกิน 40% หรือไม่ในการสรรหาพนักงานขับรถ
แมคโครครับ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - เชิญ  ส.ต.อ.เจตนิพัทธ์  ชัยลอม ครับ 
  ประธานในที่ประชุม  
ส.ต.อ.เจตนิพัทธ์  ชัยลอม - ขอสอบถามปัญหา หมู่ที่ 2 คือ ชาวบ้านฝากมาถามทางผู้บริหารว่า         

ส.อบต.หมู่ 2 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปากทางบ้านผู้ใหญ่เดช หน้าผู้ใหญ่บ้านฐานิดา 
อย่างไรบ้างครับ 

        /นายสมบูรณ์... 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - เชิญ  ส.อบต.นิภาภรณ์ คมสัน ครับ 
  ประธานในที่ประชุม  
นางนิภาภรณ์ คมสัน  - ขอสอบถามปัญหาเต้นท์รถปู่ตุ้น จะแก้ไขอย่างไรคะ่ 
   ส.อบต.หมู่ 11 
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
  ประธานในที่ประชุม           
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - กระผมขอชี้แจงต่อที่ประชุมว่ากระผมเองไม่ได้นิ่งนอนใจเลยในปัญหา  

นายกฯ น้ำท่วมพื้นที่ หมู่ที่ 2 ปากทางบ้านผู้ใหญ่เดช หน้าผู้ใหญ่บ้านฐานิดาได้ลง
พื้นที่ร่วมกับกองช่างแล้ว ปรากฏว่าติดขัดเร่ืองของสภาพพื้นที่รางระบาย
น้ำลงลำห้วยแม่มานหรือลำเหมืองก็เป็นพื้นที่มีสภาพต่ำกว่าที่จะระบาย
น้ำออกจะระบายผ่านไปพื้นที่ข้างเคียงก็ติดขัด เจ้าของพื้นที่ไม่ยินยอมให้
ทำรางระบายน้ำผ่านและปัญหาของทาง หมู่ที่ 11 ขอดูก่อนนะครับว่ารถ
แมคโครแก้ไขได้อย่างไรบ้าง และจะแจ้งท่าน ส.อบต.เข้าร่วมแก้ไขปัญหา
นะครับ 



25 

 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - เชิญ  ส.อบต.กษิเดชภ์ ปินใจ ครับ 
  ประธานในที่ประชุม  
นายกษิเดชภ์ ปินใจ  - ผมขอสอบถามเรื่อง เสียงตามสายถึงไหนแล้วครับ ประชาชนไม่ทราบ 

ส.อบต.หมู่ 3  การประชาสัมพันธ์ของทาง อบต.ครับ ผมขอเสนอวิธีแก้ปัญหาเสียงตาม
สายหมู่บ้านเป็นแบบไร้สายได้หรือไม่ครับ เผื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหา หากงบประมาณมี ไม่มากก็แก้ปัญหาไปทีละหมู่ บ้ าน           
โดยเริ่มจาก หมู่ที่ 3 ก็ได้ครับ 

นายกฤษดา  ชิดชม  - เชิญ  ส.อบต.ธนพล ทนทาน ครับ 
ประธานในที่ประชุม   
นายธนพล ทนทาน  - ผมขอเพิ่มเติมเรื่องเสียงตามสายเป็นหมู่บ้านเป็นแบบไร้สาย ของแต่ละ 
   ส.อบต.หมู่ 6  หมู่บ้านครับ 

นายสมพงศ์ ดวงจันทร์  - ชาวบ้านสอบถามเรื่องการรื้อสายของระบบเสียงตามสายหมู่บ้านครับ 
      ส.อบต.หมู่ 9  
นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  - เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
  ประธานในที่ประชุม           
จ.ส.ต.ประยุทธ ดวงจันทร์ - กระผมขอชี้แจงว่าระบบเสียงตามสายเป็นเรื่องที่เพ่ือประชาชน หากมี  

นายกฯ การสอบถามให้ทุกท่านตอบประชาชนตามความเป็นจริง เนื่องจากที่ผ่าน  
/มาและจนถึง.... 

 
มาและจนถึงขณะนี้ ปรากฏว่าทางชุมสายโทรศัพท์ TOT ได้ทำการร้ือ 
ปรับปรุงและทำให้กระทบกับระบบสายของเสียงตามสายของเรา ทำให้
ระบบเสียงตามสายขัดข้องอย่างไรก็ตามจะพยายามหาทางแก้ไขต่อไป 

นายสมสิทธิ์  จาคำมา  -  กระผมขอชี้แจงเรื่องระบบเสียงตามาสาย ขณะนี้ทาง TOT ทำการร้ือ 
เลขานุการฯ ระบบสายโทรศัพท์ซึ่งสายของ TOT กับระบบสายของเสียงตามสายของ

เราเกี่ยวพันกันอยู่กับสายของทาง TOT ผมขอสอบถามแต่ละหมู่นะครับ 
เพ่ือจะได้หาทางแก้ไขต่อไปขอให้แจ้งแต่ละหมู่ให้ทราบด้วยครับ 

นายสมบูรณ์ ชอบธรรม  -  1. ผมขอแจ้งการสำรวจขยายพื้นที่ ขอฝากเจ้าของพื้นที่ดำเนินการ  
     ส.อบต.หมู่ 12  และแจ้งให้ปลัดและกองชา่ง ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 

2. รถแมคโคร คนขับรถแมคโคร ควรหาผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับ
รถแมคโครด้วยนะครับ 
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3. เร่ือง หมู่ที่ 11 ขอเสนอวิธีแก้ไขโดยการวางท่อและยิงออกเป็นการ
แก้ไขเฉพาะฤดูฝน ให้มีการวางท่อแล้วดูดออก โดยการวางตระแกรง
เหล็กแล้วใช้ปั้มดูดออก ฤดูแล้งก็ปิดตระแกรงไว้วางท่อใช้ปูนทับ โดยใช้
เคร่ืองสูบน้ำเคลื่อนที่ของทาง อบต. 

4. ฝากพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต. ในการปฏิบตัิงานให้อยู่ในขอบเขต
หน้าที่ของตนเองด้วยนะครับ 

จ.ส.ต.ประยุทธ  ดวงจันทร์ - ผมขอขอบคุณ ส.อบต.ทุกท่าน ด้วยนะครับ เร่ืองเครื่องสูบน้ำเคล่ือนที่ 
นายกฯ ผมจะดำเนินการ เพื่อหาทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป และเรื่องการ

ทำงานของพนักงาน หากมีการทำงานที่ล่าช้าและติดต่อไม่ได้ เราสามารถ
ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ครับ       

นายกฤษดา  ชิดชม  - เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงเรื่องประชาคมต่อที่ประชุมสภาฯด้วยครับ 
ประธานในที่ประชุม   
นายสมสิทธิ์ จาคำมา  - ขอรายงานการประชุมประชาคมแต่ละหมู่ด้วยนะครับ เพ่ือใชป้ระกอบ                          
     เลขานุการฯ  การขอใช้จ่ายเงินสะสมฯ ด้วยนะครับ 
นายพงศกร จัดของ  - ขอแจ้งถังดับเพลิง หมู่ที่ 1 หน้าบ้านป้าปัน ยังไม่ได้ไปติด ช่วยให้ทาง  
    ส.อบต.หมู่ 1  อบต.ไปดูแลด้วยนะครับ  
 
 
 
                                                                                                          /นายกฤษดา... 
 
นายกฤษดา  ชิดชม   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี 
ประธานในที่ประชุม       ขอขอบคุณทุกท่าน และขอนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดี             

ที่ 26 ธันวาคม เวลา 09.00 น. วันนี้ก็ขอปิดประชุมแต่เพียงเท่านี้ครับ 
 

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 

 

(ลงชื่อ)             ผู้บันทึกการประชุม 
       (นายสมสิทธิ์  จาคำมา) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
 
 
 



27 

 

 

    (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายสมบูรณ์ ชอบธรรม) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
 
 

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

 

 

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

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


