
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖2 
ในวันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖2   เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ ประธานสภาฯ อัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  
๒ นายศุภชัย  รักษ์มณี รองประธานสภาฯ ศุภชัย  รักษ์มณี  
๓ นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา เลขานุการสภาฯ ดรุณี  เข็มบุปผา  
๔ นายจาตุรงค์  แทํนแก๎ว สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๑ จาตุรงค์  แทํนแก๎ว  
๕ นายประสิทธิ์  ซํอนกลิ่น สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๑ ประสิทธิ์  ซํอนกลิ่น  
๖ นายสิทธิ  ทองน า สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๒ สิทธิ  ทองน า  
๗ นายจ าเนียร  แสนกล๎า สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๒ จ าเนียร  แสนกล๎า  
๘ นายด า  ละไมทอง สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๓ ด า  ละไมทอง  
๙ นายแถม  บุตราช สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๓ แถม  บุตราช  

๑๐ นายพิสิษฐ์  ทะเวชรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๔ - ลา 
๑๑ นายสมอน  ทะเวชรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๕ สมอน  ทะเวชรัมย์  
๑๒ นายชํอย  นิโยนรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๕ ชํอย  นิโยนรัมย์  
๑๓ นางลัดดา  วงค์จันทร์ สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๖ ลัดดา  วงค์จันทร์  
๑๔ นายชาตรี  อินทร์รัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๖ ชาตรี  อินทร์รัมย์  
๑๕ นายจิรเมธ  ราชรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๗ จิรเมธ  ราชรัมย์  
๑๖ นายอดิศักดิ์  นะวันรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๗ อดิศักดิ์  นะวันรัมย์  
๑๗ นายชอบ  แก๎วปลั่ง สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๘ ชอบ  แก๎วปลั่ง  
๑๘ นายบุญเชิด  มาคะเต สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๘ บุญเชิด  มาคะเต  
๑๙ นางปราณี  อํุมพิมาย สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๙ ปราณี  อํุมพิมาย  
๒๐ นายประสิทธิ์  บุญตํอ สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๙ ประสิทธิ์  บุญตํอ  
๒๑ นางน๎อย  ดียิ่ง สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๑๐ น๎อย  ดียิ่ง  
๒๒ นายสมัย  พารื่นรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๑๐ สมัย  พารื่นรัมย์  
๒๓ นายประชุม  จุฬารัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๑๑ ประชุม  จุฬารัมย์  
๒๔ นายเอียง  สวิงรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๑๑ เอียง  สวิงรัมย์  
๒๕ นายนวน  เนิบกระโทก สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๑๒ นวน  เนิบกระโทก  
๒๖ นายอนันต์  ดีวิลัย สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๑๓ อนันต์  ดีวิลัย  
๒๗ นางสุขณี  โนวิรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๑๓ สุขณี  โนวิรัมย์  
๒๘ นายทวี  พะวรรัมย์ สมาชิกสภาฯ  หมูํที่ ๑๔ ทวี  พะวรรัมย์  

 
 
 
 



-๒- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายไพโรจน์  ยืนยง นายกองค์การบริหารสํวนต าบล ไพโรจน์  ยืนยง  
๒ นายอภิชาติ  เพ่ือนรัมย์ รองนายก อบต. อภิชาติ  เพ่ือนรัมย์  
3 นายศักดินันท์  คงทันดี ผู๎อ านวยการกองชําง ศักดินันท์  คงทันดี  
4 นางสาวพรทิพย์  ประเสริฐสุด หัวหน๎าส านักปลัด พรทิพย์  ประเสริฐสุด  
5 นายจารุบุตร  สวัสดิกิจจานนท์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จารุบุตร  สวัสดิกิจจานนท์  
6 นางสาวศิริรัตน์  เสามั่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ศิริรัตน์  เสามั่น  
7 นายภูมิรพี  แก๎วชัยภูมิ นักวิชาการคลังช านาญการ ภูมิรพี  แก๎วชัยภูมิ  
8 นางนันทิชา  แกล๎วกล๎า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ นันทิชา  แกล๎วกล๎า  

 
 

ผู้เข้าประชุม        ๒๗     คน 
ผู้ไม่เข้าประชุม      ๑       คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    ๘    คน 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

  เมื่อถึงเวลา  ๑๐.๐๐ น.  เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบลห๎วยส าราญ   
นางสาวดรุณี   เข็มบุปผา   ตรวจสอบรายชื่อผู๎เข๎ารํวมประชุม  เมื่อเห็นวําครบองค์ประชุมแล๎ว  จึงให๎สัญญาณ 
เรียกสมาชิกสภาฯ เข๎าประชุม  
 

  นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์   ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลห๎วยส าราญ  ท าหน๎าที่ประธาน   
ในที่ประชุมได๎จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลห๎วยส าราญ   ได๎กลําว   
เปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้      
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  -แนะน าพนักงานสํวนต าบลที่โอน (ย๎าย) มาใหมํ  ราย นายภูมิรพี  แก๎วชัยภูมิ 
(ประธานสภาฯ) ต าแหนํง  นักวิชาการคลังช านาญการ  สังกัด  กองคลัง  องค์การบริหารสํวน

ต าบลห๎วยส าราญ  ซึ่ง โอน (ย๎าย)  มาจากองค์การบริหารสํวนต าบลตากูก  
อ าเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ       
    สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งที่ ๒  ในวันที่  ๒๖  สิงหาคม  256๒ 
       

นางอัมณา  วิศิษฎ์ศิลป์  ขอให๎สมาชิกสภาฯ  ได๎ตรวจสอบส าเนารายงานการประชุมสภาฯ  และมีผู๎ใด
(ประธานสภาฯ)   ต๎องการแก๎ไขข๎อความใดหรือไมํ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไมํมีผู๎ใดขอแก๎ไขและมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 



           -3- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ 3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหาร

สํวน 
(ประธานสภาฯ) ต าบล ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล      

และองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2547 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗)   
พ.ศ.2562 

  ขอเชิญทํานนายกไพโรจน์  ยืนยง  นายกองค์การบริหารสํวนต าบล
ห๎วยส าราญได๎รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าแถลงนโยบายที่ได๎แถลงไว๎     
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  คํะ 

 

นายไพโรจน์  ยืนยง เรียนทํานประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลห๎วยส าราญ  สมาชิกสภาฯ 
และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทํานครับ  ผมขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าแถลง
นโยบายของนายกองค์การบริหารสํวนต าบล ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.2562  มาตรา 58/5 ก าหนดให๎นายก
องค์การบริหารสํวนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย   
ที่ได๎แถลงไว๎ตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลเป็นประจ าทุกปี  และให๎ประกาศ
ไว๎โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลด๎วย  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. จัดให้มีถนนและสะพาน  ตลอดจนการซ่อมบ ารุงถนนและสะพานในหมู่บ้าน  ระหว่างหมู่บ้าน 

และระหว่างต าบล  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา  และใช้ในการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร 
 ๒. จัดให้มีประปาหมู่บ้านหรือถังเก็บกักน้ า  ตามความจ าเป็นในหมู่บ้านที่ยังขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค 
 ๓. ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ติดตั้งหลอดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้เพียงพอกับความ
ต้องการของหมู่บ้าน 
 ๔. ด าเนินการพัฒนาแหล่งน้ า  โดยการขุดลอกแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม  รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ าใหม่เพ่ือใช้
ส าหรับเก็บกักน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี  ตลอดจนดูแลแหล่งน้ าให้อยู่ในสภาพที่สามารถเก็บกักน้ าได้ดี  เพื่อใช้ใน
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ตลอดจนอุปโภคบริโภค 
 ๕. ดูแลรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและ  
สิ่งปฏิกูล 
 ๖. จัดให้มีระบบระบายน้ าที่สามารถระบายน้ าได้สะดวกไม่อุดตันและลดความเสียหายของถนน 

 

๒. ด้านการจัดการศึกษา 
 ๑. จัดให้มีการศึกษาระดับรากฐาน  โดยการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ท่ีถ่ายโอนและก่อตั้งขึ้น
ใหม่อยู่ในต าบลห้วยส าราญ  ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
 ๒. ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  พร้อมกับปลูกจิตส านึกการมีวิถีชีวิตแบบไทย ๆ 
 ๓. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  ตลอดจนการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา       
ทั้งในระดับหมู่บ้านและต าบล 

 ๔. ประสานงานกับโรงเรียนในพื้นที่  เพื่อด าเนินการในการจัดกิจกรรมที่ส าคัญต่าง ๆ ทั้งภายในโรงเรียน
และภายนอกต าบล 
 ๕. จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
 ๖. จัดสรรงบประมาณอาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 



 
      -๔- 
๓. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม  ตลอดจนพัฒนากลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิม  
ให้มีความเข้มแข็ง  เพื่อช่วยในการพัฒนารายได้ให้กับครอบครัว  และป้องกันการอพยพของแรงงาน 
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  และคนพิการ 
       

๔. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ๑. จัดให้มีการป้องกัน  ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  โดยการร่วมมือกับ
หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและการออกก าลังกาย  เพื่อสุขภาพ  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีร่างกาย        
ที่แข็งแรง  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   
 ๓. จัดให้มีการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  รู้กฎจราจรในการขับขี่รถทางถนน 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนในการป้องกัน  แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล 
 ๕. อุดหนุนเงินงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน 

 

๕. ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
 ๑. พัฒนาและปรับปรุงองค์กรทั้งในด้านโครงสร้างบุคลากร  อุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน  พร้อมรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
 ๒. เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  ให้แก่ข้าราชการและพัฒนาความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานในองค์กร 
 ๓. การรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมให้คงอยู่ตลอดไป 
 ๔. ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในพื้นที่ต าบลห้วยส าราญ 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ
ตามพระราชด าริฯ มาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 ๖. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลห้วยส าราญ 

 

แสดงผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การแล้ว 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการลงหินคลุกภายในหมูํบ๎าน   

หมูํที่ 6 
94,500     94,500 กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ภายใน
หมูํบ๎าน  หมูํที่ 2 

72,000     72,000 กองชําง 

3 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าสายหลัก
ถนนลาดยาง หมูํที่ 4 

210,500     210,500 กองชําง 

4 โครงการลงหินคลุกถนนสายหนองรักษ์ - 
บ๎านล าดวน 

104,000     104,000 กองชําง 

5 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎าน
นายบุญล๎อม ชาวสวน ไปบ๎านนายเรือง
ศิลป์ ศรีแก๎ว หมูํ 5 

292,000     292,000 กองชําง 
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การแล้ว 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
6 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนาย

สุริยันถึงบ๎านนายสุเมธ 
292,000     292,000 กองชําง 

7 โครงการลงหินคลุกถนนริมคลอง    (ทาง
ถนนลาดยางไปทางทิศตะวันตก) หมูํที่ 8 

113,500     113,500 กองชําง 

8 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าจากสามแยก
บ๎านสวนรวมไปทางบ๎านน้ าอ๎อม 

136,200     136,200 กองชําง 

9 โครงการลงหินคลุกพร๎อมวางทํอระบายน้ า 
(ป่าช๎าไปนานายสมบูรณ์) หมูํที่ 14 

85,000     85,000 กองชําง 

10 โครงการลงหินคลุกถนนภายในเขตพ้ืนที่
ท าเลเลี้ยงสัตว์โคกเพชร หมูํที่ 1 

118,000     118,000 กองชําง 

11 โครงการลงหินคลุกถนนเข๎าสูํพ้ืนที่
การเกษตร  หมูํที่ 2 บ๎านน้ าอ๎อม 

218,000     218,000 กองชําง 

12 โครงการลงหินคลุกถนนเข๎าสูํพ้ืนที่
การเกษตร  หมูํที่ 3 บ๎านกุดโคลน   

161,000     161,000 กองชําง 

13 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 3 
 

294,000     294,000 กองชําง 

14 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า  หมูํที่ 4 
 

188,000     188,000 กองชําง 

15 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าซอย       
นายเดียน  ละไมทอง หมูํที่ 7 

228,000   228,000 กองชําง 

16 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบสระน้ าสาธารณะ หมูํที่ 8  

312,000   312,000 กองชําง 

17 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 10  
 

292,000     292,000 กองชําง 

18 โครงการจัดท าฝาปิดรางระบายน้ า หมูํที่ 11 339,000     339,000 กองชําง 
19 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ าจาก   

บ๎านนายสุริยัน ยืนยง ไปบ๎านนางอุสา   
พินิรัมย์  หมูํที่ 12 

181,000   181,000 กองชําง 

20 โครงการลงหินคลุกถนนเข๎าสูํพ้ืนที่
การเกษตร  หมูํที่ 12 

113,000     113,000 กองชําง 

21 โครงการลงหินคลุกเข๎าสูํพ้ืนที่การเกษตร
เส๎นที่นานายอื่น โนวิรัมย์  หมูํที่ 13 

290,000     290,000 กองชําง 

22 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ๎านโนนอินไปถนนลาดยางสาย 
ห๎วยส าราญ -สวนรวม หมูํที่ 9 

294,000   294,000 กองชําง 

23 โครงการขุดลอกหนองไผํบ๎านตาดี หมูํที่ 10 
 

280,000     280,000 กองชําง 

24 โครงการขุดลอกหนองท านบ 498,000     498,000 กองชําง 



บ๎านห๎วยส าราญ หมูํที่ 1 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การแล้ว 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 การจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและ

ประเพณีตําง ๆ (งานของดีเมืองกระสัง
และงานกาชาด) 

40,000   38,000 กองการศึกษา 
 ศาสนาและ     
วัฒนธรรม 

2 โครงการจัดงานสํงเสริมพระพุทธศาสนา 
(วันเข๎าพรรษา) 

30,000   30,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ     
วัฒนธรรม 

3 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 20,000   20,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ     
วัฒนธรรม 

4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 40,000   40,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ     
วัฒนธรรม 

5 โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ 30,000   20,980 กองการศึกษา 
ศาสนาและ     
วัฒนธรรม 

6 สนับสนุนคําใช๎จํายบริหารสถานศึกษา
เป็นคําอาหารกลางวันให๎กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

984,900   854,700 กองการศึกษา 
ศาสนาและ     
วัฒนธรรม 

7 สนับสนุนอาหารกลางวันให๎กับโรงเรียน
ในสังกัด สนง.คณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

3,596,000   3,470,000 กองการศึกษา 
ศาสนาและ     
วัฒนธรรม 

8 อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

385,156   219,002.42 กองการศึกษา 
ศาสนาและ     
วัฒนธรรม 

9 อาหารเสริม (นม) สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1,722,664   797,018.30 กองการศึกษา 
ศาสนาและ     
วัฒนธรรม 

10 คําวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก 324,700   324,700 กองการศึกษา 
ศาสนาและ     
วัฒนธรรม 

11 คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

109,610   109,610 กองการศึกษา 
ศาสนาและ     
วัฒนธรรม 

 
       
 
 
 
 
 



 
¶  
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การแล้ว 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการขยายพันธุ์พืชเพ่ือการค๎า 12,000   11,910 กอง

สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการฝึกอบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์ 20,000   19,910 กอง
สวัสดิการ

สังคม 
3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ๎าพ้ืนเมือง 30,000   30,000 กอง

สวัสดิการ
สังคม 

       

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การแล้ว 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการขอรับเงินเงินอุดหนุนกิ่งกาชาด

อ าเภอกระสัง 
20,000   20,000  

2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
หมูํที่ 1 

6,500   6,500  

3 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาและ
สุขภาพเด็ก  หมูํที่ 1 

9,100   9,100  

4 โครงการต๎านภัยมะเร็งเต๎านม หมูํที่ 1 4,400   4,400  

5 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
หมูํที่ 2 

6,500   6,500  

6 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก หมูํที่ 2 

7,000   7,000  

7 โครงการต๎านภัยมะเร็งเต๎านม หมูํที่ 2 6,500   6,500  

8 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
หมูํที่ 3 

7,300   7,300  

9 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก  หมูํที่ 3 

7,700   7,700  

10 โครงการต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  หมูํที่ 3 5,000   5,000  

11 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
หมูํที่ 4 

8,000   8,000  
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การแล้ว 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
12 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็ก  หมูํที่ 4 
6,500   6,500  

13 โครงการต๎านภัยมะเร็งเต๎านม หมูํที่ 4 5,500   5,500  

14 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
หมูํที่ 5 

6,550   6,550  

15 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก  หมูํที่ 5 

8,700   8,700  

16 โครงการต๎านภัยมะเร็งเต๎านม หมูํที่ 5 4,750   4,750  

17 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
หมูํที่ 6 

6,500   6,500  

18 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก  หมูํที่ 6 

8,500   8,500  

19 โครงการต๎านภัยมะเร็งเต๎านม หมูํที่ 6 5,000   5,000  

20 โครงการควบคุมโรคขาดไอโอดีน      
หมูํที่ 7 

8,000   8,000  

21 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก  หมูํที่ 7 

6,500   6,500  

22 โครงการต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  หมูํที่ 7 5,500   5,500  

23 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
หมูํที่ 8 

7,000   7,000  

24 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก หมูํที่ 8 

7,300   7,300  

25 โครงการต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  หมูํที่ 8 5,700   5,700  

26 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
หมูํที่ 9 

7,400   7,400  

27 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก หมูํที่ 9 

5,000   5,000  

28 โครงการต๎านภัยมะเร็งเต๎านม หมูํที่ 9 7,600   7,600  

29 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
หมูํที่ 10 

7,400   7,400  
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การแล้ว 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
30 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็ก  หมูํที่ 10 
7,600   7,600  

31 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
หมูํที่ 1๑ 

7,000   7,000  

32 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก  หมูํที่ 11 

5,000   5,000  

33 โครงการต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  หมูํที่ 10 7,600   7,600  

34 โครงการต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  หมูํที่ 11 8,000   8,000  

35 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
หมูํที่ 12 บ๎านครองสุข 

7,000   7,000  

36 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก  หมูํที่ 12 บ๎านครองสุข 

8,000   8,000  

37 โครงการต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  หมูํที่ 12 5,000   5,000  

38 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
หมูํที่ 13 

6,000   6,000  

39 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก  หมูํที่ 13 

8,400   8,400  

40 โครงการต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  หมูํที่ 13 5,600   5,600  

41 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
หมูํที่ 14 

5,780   5,780  

42 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก  หมูํที่ 14 

8,020   8,020  

43 โครงการต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  หมูํที่ 14 6,200   6,200  

44 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ๎า 

52,740   52,740  

45 โครงการส ารวจข๎อมูลสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยฯ 

5,274   5,274  

46 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 90,000   90,000  

47 โครงการด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชํวงเทศกาลส าคัญ 

10,000   4,500  
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การแล้ว 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
48 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหนํวย

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 (อปพร.) 

250,000   250,000  

49 โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร 

10,000   9,930  

50 โครงการจัดการแขํงขันกีฬาต๎านภัย 
ยาเสพติดต าบลห๎วยส าราญ 

220,000   220,000  

51 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอ
กระสัง (ศป.ปส.อ.กระสัง) 

20,000   20,000  

52 โครงการจัดหารายได๎เพ่ือจัดกิจกรรม 
สาธารณกุศลและให๎ความชํวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหลํากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000   10,000  

53 โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหา       
ยาเสพติด 

10,000   5,300  

54 โครงการสํงเสริมและพัฒนาสุขภาพ  
ผู๎สูงอายุ 

30,000   29,950  

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การแล้ว 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด อบต.) 22,000   21,900  

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการ
สังคม) 

22,000   21,900  

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น คณะผู๎บริหาร             
สมาชิกสภา อบต. พนักงานสํวนต าบล 
ลูกจ๎างประจ า พนักงานจ๎าง ผู๎น าชุมชน
และคณะกรรมการพัฒนาฯ 

400,000   399,825  

4 โครงการ อบต.พบประชาชนสัญจร 10,000   9,695  

5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะ
ผู๎บริหาร  พนักงานสํวนต าบล  
ลูกจ๎างประจ า  พนักงานจ๎าง  

10,000   9,970  
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ที่ใช้ 

(บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ด าเนิน 

การแล้ว 
ไม่ได้

ด าเนินการ 
6 โครงการอบรม/กิจกรรมการปลูกฝัง

จิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล๎อมให๎กับ
อาสาสมัครท๎องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

20,000   20,000  

7 โครงการปลูกหญ๎าแฝก 10,000   10,000  

8 โครงการปลูกต๎นไม๎เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 20,000   20,000  

9 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นและ
แผนชุมชนต าบลห๎วยส าราญ 

10,000   1,940  

10 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร๎าง
จิตส านึกการคัดแยกขยะตามหลัก 3 RS 
และขยะเปียกในครัวเรือน 

10,000   10,000  

11 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 8,022,000   7,412,200  

12 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,822,400   2,596,800  

13 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์ 36,000   35,500  

14 โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธี 20,000   20,000  

15 โครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นอ าเภอกระสัง   
จังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000   10,000  

16 โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ๎ง 10,000   10,000  
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 2562 

 
 

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน      18,844,598.23 
สินทรัพย์ 
 สินทรัพย์หมุนเวียน 
  เงินสดและเงินฝากธนาคาร    23,792,397.55 
  เงินฝากกระทรวงการคลัง          106,400 
  ลูกหนี้เงินยืม       - 
  รายได๎จากรัฐบาลค๎างรับ      - 
  ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน     ๑,120,000 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      25,018,797.55 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  สินทรัพย์ไมํหมุนเวียนอื่น              (1,460) 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             (1,460) 
รวมสินทรัพย์        25,017,337.55 
ทุนทรัพย์สิน        18,844,598.23 
หนี้สิน 
 หนี้สินหมุนเวียน 
  รายจํายค๎างจําย            919,872.50 
  รายจํายผัดสํงใบส าคัญ           - 
  เงินรับฝาก         2,284,232.72 
 รวมหนี้สินหมุนเวียน         3,204,105.22 
รวมหนี้สิน           3,204,105.22 
เงินสะสม    
 เงินสะสม        11,839,294.14 
 เงินทุนส ารองเงินสะสม         9,973,938.19 
 รวมเงินสะสม        21,813,232.33 
รวมหนี้สินและเงินสะสม        25,017,337.55 
 
 

  พร๎อมทั้งงบแสดงฐานะทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  การใช๎เงินทุนส ารอง    
เงินสะสม  ประจ าปี 2562  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารสํวนต าบลห๎วยส าราญ  สมัยสามัญ  สมัยแรก      
ครั้งที่ 2  วันที่  18  กุมภาพันธ์  2562  และสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  เพ่ือด าเนิน 
การแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งให๎ประชาชนในต าบลห๎วยส าราญมีน้ าอุปโภค – บริโภค และถนนสัญจรไป – มา           
ได๎สะดวก 
  ทั้งนี้   หากทํานมีข๎อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะ           
การบริหารงานให๎องค์การบริหารสํวนต าบลห๎วยส าราญทราบ  เพ่ือจะได๎พิจารณาวางแผนพัฒนาและปรับปรุง  
การด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะตํอไปได๎ครับ 
 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบ 
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นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  3.2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
(ประธานสภาฯ)   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562   
    รายละเอียดขอให๎นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได๎ชี้แจงคํะ 
 

นางนันทิชา  แกล๎วกล๎า  เรียนทํานประธานสภาฯ  คณะผู๎บริหาร  สมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุม 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ทุกทํานคํะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข๎อ 29 และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข๎อ 12 ได๎ก าหนดให๎มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ซึ่ ง โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง  วิธีการ  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็น  ซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น  เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่นรับทราบผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น   
พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชน 
ในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวัน  นับแตํวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวัน       
โดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

  ดังนั้นองค์การบริหารสํวนต าบลห๎วยส าราญ  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได๎ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลห๎วยส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  แล๎ว  จึงได๎เสนอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลห๎วยส าราญ    
เพ่ือรับทราบ พร๎อมเสนอความเห็นจากที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลได๎ติดตามแล๎ว  รายละเอียดตามเอกสารที่ได๎แจกให๎กับสมาชิก
สภาฯ ทุกทํานแล๎ว  ขอให๎ทุกทํานดูผลความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลห๎วยส าราญมีการใช๎จําย
งบประมาณในการด าเนินโครงการตามข๎อบัญญัติงบประมาณโดยได๎มีการ  
กํอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา  รวม 134 โครงการ  เป็นเงินจ านวน 
28,369,778 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได๎ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ด าเนินการจ านวน  ๓๓ โครงการ   เบิกจํายงบประมาณ  ๗,๓๙๕,๓๐๐ บาท 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการศึกษา 
 ด าเนินการจ านวน  ๑๗ โครงการ  เบิกจํายงบประมาณ ๗๓๓,๕๙๐ บาท 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ด าเนินการจ านวน  ๓  โครงการ  เบิกจํายงบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ด าเนินการจ านวน ๖๐ โครงการ  เบิกจํายงบประมาณ ๑,๕๕๒,๔๘๘ บาท 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
 ด าเนินการจ านวน 21 โครงการ  เบิกจํายงบประมาณ 11,976,400 บาท 
 รมท้ังสิ้น ๑๓๔ โครงการ  เบิกจ่ายงบประมาณ ๒๘,๓๖๙,๗๗๘ บาท 
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     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
สํวนต าบลห๎วยส าราญได๎ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารสํวนต าบลห๎วยส าราญ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังนี้ 
 

ผลกระทบน าไปสู่อนาคตดังนี้ 
 1.ปัญหาสาธารณภัยตําง ๆ  ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
อันได๎แกํ  ภัยแล๎ง วาตภัย  อุทกภัย อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและสํงผลกระทบตํอ
ประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน    แนวทางแก๎ไข
คือ พิจารณาวางแนวการด าเนินการป้องกันกํอนเกิดเหตุ ระหวํางเกิดเหตุ 
หลังเกิดเหตุ  บรรจุแผนงาน  โครงการ กิจกรรม การให๎ความชํวยเหลือตําง  
จัดตั้งศูนย์ชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือสามารถ
ด าเนินการได๎ทันท ี
 2.ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่สํงผลอันตราย หรือ
ครําชีวิตประชาชนและสัตว์ตําง ๆ ในต าบล  ได๎แกํ  โรคไข๎เลือดออก โรคมือ 
เท๎า ปาก ที่ เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ  โรคพิษสุนัขบ๎า แนวทางการแก๎ไข คือ 
ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกันการระบาด ลงพ้ืนระงับการเกิดโรค
ระบาด การท าลาย การรักษา 
 3.ปัญหาประชาชนมีรายได๎น๎อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบล
ยังมีรายได๎น๎อย  มีหนี้เยอะ ไมํเพียงพอในการด ารงชีวิต คําครองชีพสูง    
แนวทางการแก๎ไข ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบ
อาชีพ  สํงเสริมด๎านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด๎านการศึกษา  
สนับสนุนกิจกรรมตําง ๆ ให๎กับเด็กและเยาวชน 
 4.ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไมํพบวํามีการค๎ายาเสพติด 
แตํ เ พ่ือเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน  โดยลงพ้ืนที่ รณรงค์          
การประชาสัมพันธ์การป้องกัน  การให๎ความรู๎กับประชาชนได๎ทราบถึงโทษภัย
ของยาเสพติด 
 5. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจากในต าบล
ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน เส๎นทางคมนาคมบางหมูํบ๎านยังเป็นถนนลงหินคลุก 
ถนนเป็นหลุม  เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตํอการเกิด
อุบัติเหตุ  แนวทางการแก๎ไข  จัดท าแผนงาน/โครงการกํอสร๎างถนนและ
ซํอมแซมถนนในเส๎นทางส าคัญ  และเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากหนํวยงานอื่น 
 

 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1. ข้อสังเกต  จากการส ารวจข๎อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบลจะเห็นวํา 

ประชาชนยังมีปัญหาที่จะต๎องด าเนินการแก๎ไข  เชํน  ด๎านสาธารณสุข     
ด๎านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและสวัสดิการทางสังคม  ฯลฯ  จากปัญหา
ตําง ๆ ประชาชนไมํสามารถแก๎ไขปัญหาเองได๎  จึงต๎องเสนอให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นแก๎ไข ท าให๎มีการเสนอโครงการเข๎ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นมีจ ากัดไมํเพียงพอตํอ    
การจัดการได๎ 
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2. ข้อเสนอแนะ  มีข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ ที่ถูก 
เสนอมายังองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญ  โดยประชาคมหมูํบ๎าน/ประชาคมต าบล  รํวมกันพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการและพิจารณาบรรจุเข๎าแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ตํอไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น 

3. ผลจากการพัฒนา  พบวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎แก๎ไข 
ปัญหาให๎กับประชาชนได๎ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด๎าน  มีผลการ
ประเมินอยูํในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แตํก็ยังมีปัญหาที่จะต๎อง
แก๎ไขตํอไป  ไมํวําจะเป็นด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ยังมีการเผาหญ๎า  เผาอ๎อย       
เผาตอซังข๎าวในชํวงเวลาเก็บเกี่ยว  การทิ้งขยะในชุมชน  การเลี้ยงสัตว์ วัว 
ควาย หมู ที่สํงกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่    
 จากที่กลําวมาทั้งหมดมีทํานใดจะเพ่ิมเติม  หรือเสนอความเห็นอะไร
เพ่ิมเติมอีกหรือไมํคํะ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับทราบและไมํมีสมาชิกสภาฯ ทํานใดเพ่ิมเติมหรือเสนอความเห็น 
 

นางนันทิชา  แกล๎วกล๎า  ถ๎าไมํมีทํานใดเพ่ิมเติม หรือเสนอความเห็น  ก็จะเสนอนายกองค์การบริหาร 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) สํวนต าบลห๎วยส าราญ  เพ่ือแจ๎งคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นได๎ประชุม    

เพ่ือรับทราบ  พร๎อมเสนอความเห็นตํอไป  พร๎อมทั้งให๎ผู๎บริหารได๎ประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนได๎ทราบคํะ  

 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์ 3.3 รายงานแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ขอให๎ 
(ประธานสภาฯ)   ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ชี้แจงให๎สมาชิกสภาฯ ทราบด๎วยคํะ 
 

นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา  เรียนทํานประธานสภาฯ คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุม
(ปลัด อบต.)   ทุกทํานคํะ  ในการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ.2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผน        
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข๎อ 26, ข๎อ 27  ดังนี้ 
 ข๎อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให๎ด าเนินการตามระเบียบนี้  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นรวบรวม 
แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  หนํวยราชการ
สํวนกลาง  สํวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนํวยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แล๎วจัดท ารํางแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนการด าเนินงาน 
แล๎วเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   
 

 ทั้งนี้ให๎ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่
ประกาศตั้ งงบประมาณด าเนินการหรือได๎รับแจ๎งแผนงาน/โครงการ        
จากหนํวยงานราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนํวยงานอ่ืน ๆ 
ที่ต๎องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
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     คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล 
ห๎ ว ยส า ร าญ เสนอรํ า งแผนการด า เ นิ น ง านประจ าปี  พ . ศ .2563                
ตํอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลห๎วยส าราญ  เพ่ือพิจารณา
รํางแผนการด าเนินงานเห็นชอบแล๎วเสนอให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบล
ห๎วยส าราญให๎ความเห็นชอบและประกาศใช๎แผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือให๎ประชาชนทราบ  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  
พ.ศ.2562  จึงขอแจ๎งใหส๎ภาองค์การบริหารสํวนต าบลห๎วยส าราญ ดังนี้ 
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน   

จ านวนโครงการ 20 โครงการ   งบประมาณ ๔,๒๙๑,๑๔๐ บาท 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการจัดการศึกษา 

จ านวนโครงการ  6 โครงการ  งบประมารณ  7,967,642 บาท 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 

จ านวนโครงการ  3 โครงการ  งบประมาณ 40,000 บาท 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสํงเสริมคุณภาพชีวิต 

จ านวนโครงการ 17 โครงการ  งบประมาณ 1,355,288 บาท 
5. ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการท๎องถิ่น 

จ านวนโครงการ 37 โครงการ  งบประมาณ 13,643,700 บาท 
รวมทั้งสิ้น  83 โครงการ  งบประมาณ  27,297,770 บาท 

    สํวนรายละเอียดอื่น ๆ ขอให๎ดูตามเอกสารที่ได๎แจกให๎กับทุกทํานแล๎วนะคํะ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  3.4 ก าหนดการจัดการแขํงขันกีฬาตามโครงการการแขํงขันกีฬาต๎าน   
(ประธานสภาฯ)   ยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดขอเชิญนายก 

องค์การบริหารสํวนต าบลห๎วยส าราญได๎แจ๎งรายละเอียดคํะ 
 

นายไพโรจน์  ยืนยง  เรียนทํานประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  และผู๎เข๎ารํวมประชุมสภาทุกทําน 
(นายก อบต.)   ตามโครงการจัดการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติดต าบลห๎วยส าราญ  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งจะด าเนินการจัดการแขํงขันระหวํางวันที่      
20 – 25 ธันวาคม 2562  ณ  สนามโรงเรียนบ๎านห๎วยส าราญ  จะมี
ประเภทกีฬา 2 ประเภท  คือ  ฟุตบอลชาย  11 คน    วอลเลํย์บอลหญิง 
และกีฬาพ้ืนบ๎าน จะมีการจับสลากแบํงสายกีฬา  สํวนรายละเอียดโครงการ
และตารางการแขํงขันผู๎รับผิดชอบจะได๎จัดท าสูจิบัตรมอบให๎ทุกหมูํบ๎าน     
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ครับ 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  มีทํานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไมํ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไมํมี 
 

นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์  ถ๎าไมํมีสมาชิกสภาฯ  ทํานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีก  ขอขอบคุณทุกทําน         
(ประธานสภาฯ)   ที่เข๎ารํวมประชุมในวันนี้โดยพร๎อมเพรียงกัน  ขอปิดประชุมคํะ 
 

 เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
  

ลงชื่อ       ดรุณี  เข็มบุปผา  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                       (นางสาวดรุณี  เข็มบุปผา) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 
              ลงชื่อ       อัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                  (นางอัมณา  วิศิษฏ์ศิลป์) 
                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนต าบลห๎วยส าราญได๎ตรวจสอบแล๎ว 
เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ.2562 

   
    ลงชื่อ     นวน   เนิบกระโทก     ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายนวน  เนิบกระโทก) 
    สมาชิกสภา อบต.ห๎วยส าราญ  หมูํที่ 12 
   
    ลงชื่อ     สมัย  พารื่นรัมย์        ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสมัย  พารื่นรัมย์) 
    สมาชิกสภา อบต.ห๎วยส าราญ  หมูํที่ 10 
   
    ลงชื่อ     ปราณี  อุํมพิมาย     ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางปราณี  อุํมพิมาย) 
    สมาชิกสภา อบต.ห๎วยส าราญ  หมูํที่ 9 
   
   

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


