
 

-สําเนา- 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส 

เร่ือง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส 

สมัยประชุมสามัญที ่๑ ประจําปี ๒๕๖๕ 

คร้ังที ่๑ 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  

พ.ศ. ๒๕๔๗   หมวด  ๒  ขอ้  ๓๓    วรรค  ๔  ใหเ้ลขานุการสภาทอ้งถ่ินปิดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภา

ทอ้งถ่ินมีมติรับรองแลว้ในท่ีเปิดเผย  ณ สาํนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพื่อใหป้ระชาชนทัว่ไปทราบ  

ประกอบกบัมติท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  สมยัสามญัท่ี  ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจาํปี ๒๕๖ ๕                     

วนัท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕  ณ  หอ้งประชุมท่ีทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส มีมติเห็นชอบรายงานการ

ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส  สมยัสามญัท่ี ๓ คร้ังท่ี ๒ ประจาํปี ๒๕๖ ๔ เม่ือวนัท่ี  ๑๑ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 

  จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใสสมัยสามัญที ่๓ คร้ังที่  ๓ 

ประจําปี ๒๕๖๔  ให้ทราบโดยทัว่กนัรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

   ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๑๐   เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 

 

 

สําเนาถูกต้อง 

 

สํารวล  ประสมมูล 

(นายสํารวล  ประสมมูล) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส 

 

 



-สําเนา- 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส 

สมัยสามัญที ่๑ คร้ังที ่๑ 

เม่ือวนัที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๖๕   เวลา ๐๘.๓๐ น 

ณ  ห้องประชุมทีท่าํการองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส 

ผู้มาประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

๑. นายสาํรวล  ประสมมูล ประธานสภาอบต.นํ้าใส สาํรวล  ประสมมูล 

๒. นายเสถียร  คุณวนัดี รองประธานสภาอบต.นํ้าใส เสถียร  คุณวนัดี 

๓. นายเทพนิมิตร  โพธิกุล เลขนุการสภาอบต.นํ้าใส เทพนิมิตร  โพธิกุล 

๔. นายอุดร  วรนาม ส.อบต.ม.๑ อุดร  วรนาม 

๕. นายสุนทร  สีโฆตะเพชร ส.อบต.ม.๒ สุนทร  สีโฆตะเพชร 

๖. นายโกมุท  อุทยักรม ส.อบต.ม.๓ โกมุท  อุทยักรม 

๗. นายจรูญ  มีอุส่าห์ ส.อบต.ม.๔ จรูญ  มีอุส่าห์ 

๘. นายเฉลิม  มาลุน ส.อบต.ม.๕ เฉลิม  มาลุน 

๙. นายวาสนา  พลีสัย ส.อบต.ม.๖ วาสนา  พลีสัย 

๑๐. นายสุริยา  บุตรใส ส.อบต.ม.๗ สุริยา  บุตรใส 

๑๑. นายประครองชยั  บุญมาใส ส.อบต.ม.๙ ประครองชยั  บุญมาใส 

    

ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี    

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

๑. นายวเิศษ  กรมขนัธ์ นายก อบต.นํ้าใส วเิศษ  กรมขนัธ์ 

๒. นายนงค ์ ปาปะกะ รอง นายก อบต.นํ้าใส นงค ์ ปาปะกะ 

๓. นายถวลิ  ศิริเวช รองนายก อบต.นํ้าใส ถวลิ  ศิริเวช 

๔. นายอุดม  ชินพรม เลขานุการนายก อบต.นํ้าใส อุดม  ชินพรม 

๕. นางดารา  สิงห์ขรณ์ ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดารา  สิงห์ขรณ์ 

๖. นายประเสริฐ  ทองสุด ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ประเสริฐ  ทองสุด 

๗. นายศกัด์ิดา  นามโคตร ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ศกัด์ิดา  นามโคตร 



ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

๘. นายทองใบ  แวงโพษา ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ทองใบ  แวงโพษา 

๙. นายชยัณรงค ์ มนตรีโพธ์ิ ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ชยัณรงค ์ มนตรีโพธ์ิ 

    

จาํนวนสมาชิกทั้งหมด   ๑๑   คน 

        มาประชุม  ๑๑   คน 

             ลาป่วย  -        คน 

               ลากิจ  -       คน 

    ขาด  -       คน 

          ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ๙     คน  

 ผูเ้ขา้รับฟังการประชุม    -       คน    

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙. ๓๐   น. 

เร่ืองก่อนระเบียบวาระการประชุม 

นายสาํรวล ประสมมูล เม่ือถึงเวลาประชุมประธานสภา ไดจุ้ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์ ไหวพ้ระ

(ประธานสภา อบต.) และกล่าวเปิดประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสสมยัสามั ญท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑ 

ระเบียบวาระที ่๑  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ      

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระที ่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส สมัยสามัญสมัยที ่๓ 

คร้ังที ่๓ ประจําปี ๒๕๖๔ เม่ือวนัที ่๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

นายสาํรวล ประสมมูล แจง้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

(ประธานสภา อบต.) ๒๕๔๗ ขอ้ ๓๓ และใหเ้ลขานุการสภา ไดอ่้านรายงานการประชุมสภาในคร้ังท่ีแลว้  

ใหส้มาชิกสภา ไดรั้บทราบร่วมกนั และพร้อมใหทุ้กท่านไดก้รุณาตรวจสอบสาํเนา

รายงานการประชุมดว้ย 

นายสาํรวล ประสมมูล กล่าวสอบถามท่ีประชุมสภาวา่ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความเห็นหรือแกไ้ขเพิ่มเติม 

(ประธานสภา อบต.) ถอ้ยคาํใดหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุมสภารับรองรายงานการประชุมดว้ยการยก

มือครับ       

ทีป่ระชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  ให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส 

ระเบียบวาระที ่๓ เร่ืองญตัติการแถลงนโยบายการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํา้ใส  

นายสาํรวล ประสมมูล กล่าวเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส แถลงนโยบายการปฏิบติังานของคณะ

(ประธานสภา อบต.) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในคร้ังน้ีครับ 



นายวเิศษ กรมขนัธ์ ลุกข้ึนแถลงนโยบายการปฏิบติังานของคณะผูบ้ริหารต่อสภาองคก์ารบริหารส่วน  

(นายกอบต.) ตาํบลนํ้าใส ความวา่ เรียนท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส ท่านรอง

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีเคารพทุกท่าน 

ตามท่ีไดมี้การเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส เม่ือวนัท่ี ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕ '๖๔ และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดพ้ิจารณาในการประกาศการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เม่ือ

วนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๔ เลขท่ี ลต (รอ) ๐๐๐๒/ว๑๖๙ แลว้มีมติเป็นเอกฉนัทโ์ดย

วนิิจฉยัวา่การเลือกตั้งคร้ังน้ีเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และประกาศผลการ

เลือกตั้งใหก้ระผม นายวเิศษ กรมขนัธ์ เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งตามประกาศ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจงัหวดัร้อยเอด็ ลงวนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๔ นั้น 

ตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์รบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงฉบบัท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ มีสาระสาํคญัวา่ ก่อนนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขา้รับหนา้ท่ีใหป้ระธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเรียก

ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเพื่อใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแถลง

นโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งน้ี ภายในสามสิบวนันบั

แต่วนัประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงันั้น กระผมจึงไดจ้ดัทาํ

นโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใชป้ระกอบการแถลงนโยบาย ซ่ึงกระผมไดแ้จกใหแ้ก่

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกท่านแลว้ 

อน่ึง ในการจดัทาํนโยบายเพื่อแถลงต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสใน

คร้ังน้ี กระผมไดต้ระหนกัถึงอาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลพ.ศ. ๒๕๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงฉบบัปัจจุบนั มาตรา ๕๔ , ๖o, ๖๖, 

๖๘ และมาตรา ๖๙/๑ ภายใตส้าระสาํคญัของอาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าว กระผมจึงไดน้าํมา

กาํหนดเป็นนโยบายการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส ใน ๙ ดา้น ดงัน้ี 

๑.นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส มุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบัดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อสนบัสนุนการคา้ การลงทุน และการเกษตร และส่งเสริมใหไ้ดม้าตรฐาน สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสะดวก 

ปลอดภยั โดยมีแนวทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

๑.๑ ถนน  ภายในตาํบลจะไดรั้บการก่อสร้าง การพฒันา การปรับปรุงให ้

ประชาชนสามารถใชส้ัญจรไปมาไดอ้ยา่งสะดวกปลอดภยั โดยจดัลาํดบัความสาํคญัของ

การแกปั้ญหาไวใ้นแผน พฒันาสามปีและแผนดาํเนินการ ตามความตอ้งการของ

ประชาคม และภายใตง้บประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสพร้อมกนันั้นจะ



ประสานความร่วมมือกบัหน่วยราชการจากหน่วยอ่ืนเพื่อขอรับการสนบัสนุนใน

โครงการท่ีเกินขีดความสามารถขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส 

๑.๒ ไฟฟ้า ใหบ้ริการเร่ืองติดต่อขอกระแสไฟฟ้าต่อผูไ้ม่มีไฟฟ้าใชแ้ละขอขยาย

เขตไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมใหไ้ดอ้ยา่งทัว่ถึงตามถนนสาธารณะ โดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของประชาชนในการสัญจรในเวลากลางคืน 

๑.๓ แหล่งนํา้  จดัหาแหล่งนํ้าใหเ้พียงพอต่อการเกษตร และเพื่อการ อุปโภค

บริโภค โดยเฉพาะการบริหารกิจการประปาจะบริหารจดัการใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมี

คุณภาพทั้งท่ีดาํเนินการเองและประสานขอสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

๒. นโยบายด้านการศึกษา 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส จะส่งเสริมและสนบัสนุนระบบการศึกษา และ

ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ของประชาชนในตาํบล โดยผา่นกระบวนการศึกษาใน และนอก

ระบบเป็นการศึกษาตลอดชีวติการพฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของ

ชุมชน พร้อมทั้งสนบัสนุนและส่งเสริมใหป้ระชาชนไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนัท่ีจะ

เรียนรู้ โดยยดึหลกัการศึกษาสร้างชาติ สร้างงาน สร้างรายได ้ดงัน้ี 

๒.๑ ใหก้ารสนบัสนุนการศึกษาทั้งระดบัก่อนปฐมวยั ระดบัปฐมวยั และ

ระดบัประถมศึกษา ทั้งในดา้นอาหารกลางวนั อาหารเสริม(นม) รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ี

ส่งเสริมการเรียนการสอน พร้อมบุคลากรผูส้อนแก่เด็กก่อนปฐมวยัเพื่อเป็นพื้นฐาน

นาํไปสู่การพฒันาดา้นการศึกษาในระดบัสูงต่อไป 

๒.๒ สนบัสนุนการเรียนการสอน ทางศาสนา การศึกษาใน และนอกระบบ 

นอกหลกัสูตรทุกรูปแบบ       เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพของผูเ้รียน 

๒.๓ ส่งเสริมดา้นความรู้แก่กลุ่มต่าง ๆ ท่ีจดัตั้งไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้ดา้น

วชิาการ ดา้นทกัษะของกลุ่มต่าง ๆ 

๒.๔ ส่งเสริมดา้นการอ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้นตามความเหมาะสมของ

หมู่บา้น 

๒.๕ จดัหาทุนการศึกษาใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส เด็กกาํพร้า และเด็กยากจนแต่เรียน

ดี ท่ีอยูใ่นวยัเรียนในเขตตาํบลนํ้าใส โดยใหก้ระจายตามหมู่บา้น และตามความ

เหมาะสม 

๓. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสจะบริหารจดัการการทาํงานโดยยดึหลกัธรร

มาภิบาล ๖ ประการ คือ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความมี

ส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ หลกัความคุม้ค่า ซ่ึงมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั จึงมี

แนวนโยบายในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 



๓.๑ เนน้การทาํงานแบบมีส่วนร่วม ทั้งในระดบัทอ้งท่ี ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประ

ขาชนโดยทัว่ไปโดยผา่นความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บา้นหรือระดบัตาํบลแลว้แต่

กรณี 

๓.๒ ส่งเสริม ชุมชนเขม้แขง็ โดย ใหก้ารสนบัสนุนในการทาํกิจกรรมของ

ประชาคมส่งเสริมการประชุมในการแกไ้ขปัญหาพื้นฐานของประชาชน 

๓.๓ ส่งเสริมความสามคัคีในหมู่คณะ เนน้การทาํงานเป็นทีม ทาํงานอยา่ง

บูรณาการ ทั้งทางฝ่ายปกครอง ผูน้าํชุมชน ผูน้าํหมู่บา้น และผูน้าํกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นท่ี 

๓.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางการเมืองการปกครอง การบริหารงานแก่

สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ผูน้าํชุมชน และประชาชนทัว่ไปตามโอกาสอนั

สมควร 

๔.นโยบายด้านเศรษฐกจิ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส จะส่งเสริมสนบัสนุนและผลกัดนัใหมี้

กระบวนการสร้างรายได ้ลดรายจ่ายใหก้บัประชาชนทุกระดบั โดยส่งเสริมแนวทาง

เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศกัยภาพของชุมชนในระดบัฐานรากของตาํบล โดยมีแนว

ทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

๔.๑ สนบัสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในตาํบลเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 

๔.๒ จดัการศึกษาดูงาน จดักิจกรรม ใหค้วามรู้แก่กลุ่มอาชีพเสริมทกัษะในการ

ทาํงานใหเ้ขม้แขง็ และมีประสิทธิภาพ 

๔.๓ ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนในการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ให้

ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

๔.๔ จดัโครงการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างรายไดใ้หก้บัครอบครัวท่ีตกเกณฑ ์

จปฐ. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได ้และแกไ้ขปัญหาความยากจนในระดบัหน่ึง 

๔.๕ สาํรวจผูว้า่งงาน ผูมี้ร้ายไดน้อ้ย เพื่อข้ึนทะเบียนไวแ้ละส่งใหก้บัหน่วยงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อจดัหางานใหต้รงตามความตอ้งการของผูว้า่งงานต่อไป  

๕. นโยบายด้านสาธารณสุข 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส จะส่งเสริมและสนบัสนุนระบบสาธารณสุข 

ใหมี้ประสิทธิภาพ สร้างระบบสุขภาพท่ีดีใหเ้กิดข้ึนแก่ประชาชนในตาํบล มีสุขภาพ

แขง็แรง ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

๕.๑ ร่วมมือกบัสาธารณสุขประจาํตาํบล อสม.แต่ละหมู่บา้น จดัทาํโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดบัและส่งเสริมใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปีทุกคน 

ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 



๕.๒ เฝ้าระวงัและแกไ้ขปัญหาพร้อมป้องกนัโรค ติดต่อต่าง ๆ ตามประกาศของ

ทางราชการอยา่งสมํ่าเสมอและรวดเร็ว 

๕.๓ สนบัสนุนงบประมาณตามโครงการดา้นงานสาธารณสุข 

๕.๔ สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาดา้นยาเสพติดทุกรูปแบบ 

๕.๕ ส่งเสริมสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีของ อสม.หมู่บา้นอยา่งทัว่ถึง 

๖. นโยบายด้านการกฬีา ศาสนา และวฒันธรรมประเพณี 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสจะส่งเสริมจริยธรรมวฒันธรรมทอ้งถ่ินและ

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินใหย้ ัง่ยนื โดยมีแนวทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

๖.๑ จดัการแข่งขนักีฬาระหวา่งหมู่บา้น เป็นประจาํทุกปี พร้อมทั้งสนบัสนุน

การกีฬาของตาํบลนํ้าใสใหพ้ฒันาข้ึนในระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล และระดบัอาํเภอ 

รวมถึงระดบัประเทศ ทั้ง วสัดุอุปกรณ์การกีฬาและกิจกรรมอ่ืนๆ ในดา้นของกีฬา 

๖.๒ ส่งเสริมการออกกาํลงักายแก่เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายโุดยจดัอุปกรณ์การกีฬา

ตามความตอ้งการของสภาพผูเ้ล่นและสภาพพื้นท่ีของแต่ละหมู่บา้น 

๖.๓ ร่วมกบัประชาชนผูน้าํหมู่บา้น จดังานประเพณีต่าง ๆ หรือสนบัสนุน

งบประมาณอยา่งต่อเน่ืองในการจดักิจกรรม 

๖.๔ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นท่ีตาํบล โดยเนน้ใหเ้ยาวชนมีส่วนร่วม

มากข้ึน 

๖.๕ ส่งเสริมกิจกรรมวนัสาํคญัทางศาสนาและกิจกรรมวนัสาํคญัทางราชการ

อยา่งสมํ่าเสมอ 

๖.๖ ส่งเสริมและสนบัสนุนการศาสนา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีใหเ้ป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของตาํบล 

๗. นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส มีนโยบายในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ดงัน้ี 

๗.๑ บาํรุงรักษาแหล่งนํ้าอยา่งต่อเน่ือง 

๗.๒ รณรงคก์าํจดัขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล โดยจดัใหมี้การบริหารจดัการ การ

จดัเก็บ การทิ้งโดยการร่วมกบัประชาคมหมู่บา้นและสาธารณสุขประจาํตาํบล 

๗.๓ สนบัสนุนการรักษาความสะอาดของถนน และทางเดินภายในหมู่บา้น 

๗.๔ สนบัสนุนการปลูกตน้ไมทุ้กหมู่บา้นเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธ์ิใหก้บั

ประชาชนโดยทัว่ไป 

๗.๕ คุม้ครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 



๗.๖ ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัทาํแผนพลงังานระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือน 

การรู้จกัใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า และการใชพ้ลงังานทางเลือก 

๗.๗ ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดภาวะโลกร้อน รวมทั้ง

กิจกรรมทางดา้น การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มระดบัชุมชน 

๘. นโยบายด้านสวสัดิการสังคมสงเคราะห์ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส จะพฒันาเก่ียวกบัคุณภาพชีวติของประชาชน

และเยาวชนในตาํบลใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และสร้างโอกาสใหทุ้กคนไดรั้บการ

บริการอยา่งเท่าเทียมกนั โดยมีแนวทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

๘.๑ สาํรวจจาํนวนผูสู้งอายจุดัทาํบญัชีเพื่อจดัหางบประมาณในการใหค้วาม

ช่วยเหลือ 

๘.๒ สาํรวจผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสเพื่อหางบประมาณใหค้วามช่วยเหลือ 

๘.๓ จดังบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภยั วาตภยั และอคัคีภยั 

๘.๔ ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและ ผูพ้ิการ 

๙. นโยบายเร่ืองอ่ืน ๆ 

นโยบายเร่ืองอ่ืน ๆ นั้น จะเป็นวสิัยทศัน์ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส 

เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ คือ “พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานประเพณีดั้งเดิม 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวติท่ีดี” และเร่ืองท่ีไม่ไดบ้รรจุไวใ้นนโยบายดา้นใด

ดา้นหน่ึงเป็นการเฉพาะโดยจะพิจารณาเม่ือเป็นความตอ้งการของประชาชน หรือ

ประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน จาํเป็นตอ้งรีบใหก้ารช่วยเหลือเป็นการด่วน ก็จะ

ดาํเนินการทนัทีตามกรอบแนวทางท่ีจะดาํเนินการได ้หรือหารือกบัสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลนํ้าใสเพื่อดาํเนินการต่อไปมีแนวทางการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

๙.๑ จดักิจกรรมโครงการต่าง ๆ ท่ีอาจจดัข้ึนตามความประสงคข์องประชาคม 

โดยมุ่งเนน้ใหย้ดึผลท่ีไดใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลกั 

๙.๒ จดัทาํโครงการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในตาํบล 

๙.๓ จดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบูรณาการการทาํงานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน  

๙.๔ พฒันาศกัยภาพการทาํงานของบุคลากรในหน่วยงาน โดยเนน้การ

ใหบ้ริการ ความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และโปร่งใสตรวจสอบได ้

๙.๕ ปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ สถานท่ีตั้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส ให้

ร่มร่ืน สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

การกาํหนดยทุธศาสตร์และนโยบายท่ีกล่าวมา น้ี ไดว้างอยูบ่นพื้นฐานความ

เป็นจริงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้



การดาํเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายท่ีกาํหนด และอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส นโยบายการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

นํ้าใสจะดาํเนินการไปได ้ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากประชาชนในตาํบล และสมาชิก

สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   นํ้าใส ขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้งในองคก์ร และผูน้าํ

ในชุมชน โดยจะดาํเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ถือเอาความ ถูกตอ้ง ซ่ือสัตย ์

สุจริต และความสามคัคีเป็นท่ีตั้ง ขอบคุณครับ 

นายสาํรวล ประสมมูล สอบถามสมาชิกสภาอบต.นํ้าใส วา่มีผูใ้ดอยากตั้งกระทูส้อบถาม หรือแสดงความคิด  

(ประธานอบต.) เห็นเก่ียวกบัการแถลงนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสหรือไม่ ขอเชิญ

ครับ 

นายเฉลิม มาลุน ยกมือลุกข้ึนเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาภายในหมู่บา้นเพิ่มเติม เร่ืองโครงการ มี  

(ส.อบต.ม.๕) ทั้งหมด ๓ โครงการ ดงัน้ี โครงการแรกเร่ืองงบประมาณภายนอกสนบัสนุนฝายนํ้าลน้ 

และถนนขา้งลาํหว้ยของหมู่ท่ี๕ และหมู่ท่ี๘ , โครงการท่ีสอ งเร่ืองโครงการขยายเขต

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไดมี้การจดัทาํหนงัสือการขอใชไ้ฟฟ้าเพื่อส่งใหก้ารไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคแลว้ และโครงการสุดทา้ยโครงการหินลูกรังเพื่อการเกษตร ยงัคงมีหลายเส้นทาง

ท่ียงัไม่ไดท้าํการแกไ้ข ซ่ึงยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน ทั้งสาม

โครงการน้ีอยากใหท้่านนายกและคณะบริหารช่วยติดตามและเร่งแกไ้ขปัญหาต่อไป 

นายสุริยา บุตรใส ยกมือลุกข้ึนเสนอเก่ียวกบันโยบายขอ้ ๑.๒ พร้อมช้ีแจงรายละเอียดวา่ ไดส่้งหนงัสือขอ  

(ส.อบต.ม.๗) ขอไฟฟ้าสาธารณะกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปแลว้ ขณะน้ียงัเหลือการจดัสรร

งบประมาณจากอบต.นํ้าใสเพื่อดาํเนินการ อยากใหท้่านนายกและคณะบริหารช่วย

ประสานงานและติดตามโครงการน้ี และนโยบายขอ้ท่ี ๙.๔ อยากใหมี้การแกไ้ขเร่ือง

ไฟฟ้าดบั และนํ้าประปาไม่ไหลใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีสาํคญักบั

ประชาชนทุกหมู่บา้น 

นายจรูญ มีอุส่าห์ ยกมือลุกข้ึนเสนอเร่ืองนโยบายขอ้ ๑.๒ การขยายเขตไฟฟ้าทางการเกษตร และอยากให้  

(ส.อบต.ม.๔) ผลกัดนัโครงการขอขยายเขตไฟฟ้าน้ีใหเ้ป็นเขตไฟฟ้าแรงสูง เพราะขณะน้ีไฟฟ้าไม่พอ

ต่อความตอ้งการของผูใ้ชท่ี้ขยายเขตท่ีอยูอ่าศยัและทาํการเกษตรออกไปจากเขตหมู่บา้น 

พร้อมทั้งเสนออยากใหแ้กไ้ขถนนเส้นจากถนนปัทมานนทเ์ขา้มาเขตตาํบลนํ้าใส 

เน่ืองจากถนนเป็นหลุม เม่ือผูใ้ชร้ถเล้ียวเขา้มาในหมู่บา้นอาจจะเกิดอุบติัเหตุได ้จึงฝาก 

๒ โครงการน้ีเพื่อใหท้่านนายกและคณะผูบ้ริหารพิจารณาแกไ้ขดว้ยครับ 

นายสาํรวล ประสมมูล เชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสตอบขอ้ซกัถามสมาชิกสภาองคก์าร  

(ประธานสภาอบต.) บริหารส่วนตาํบลนํ้าใสเร่ืองนโยบายและขอ้เสนอต่างๆ ขอเชิญครับ  

 

 



นายวเิศษ กรมขนัธ์ ลุกข้ึนตอบขอ้ซกัถามเร่ืองถนนหินลูกรังเพื่อการเกษตรความวา่ ไดด้าํเนินการแกไ้ข  

(นายกอบต.) เบ้ืองตน้ไปส่วนท่ีเป็นโครงการเร่งด่วนไปแลว้ และจะดาํเนินการติดตามและแกไ้ข

ปัญหาของประชาชนในตาํบลนํ้าใสต่อไป เร่ืองการขยายเขตไฟฟ้ายงัคงอยูใ่นขั้นตอน

ของบประมาณสนบัสนุน เม่ือมีการอนุมติังบประมาณในส่วนน้ี ก็จะนาํเขา้สภาเพื่อ

ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาอีกคร้ัง ส่วนการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาไฟฟ้าดบั นํ้าประปาไม่

ไหลนั้น จะกาํชบัดูแลในการแกไ้ขปัญหาน้ีใหร้วดเร็วมากยิง่ข้ึน เพื่อรองรับการใชง้าน

ของประชาชนในตาํบลนํ้าใสต่อไปครับ สุดทา้ยน้ีอยากแจง้สมาชิกสภาทุกท่านให้

ติดตามโครงการขอประปาแสงอาทิตย ์เพื่อจะไดด้าํเนินตามโครงการในขนัตอนต่อไป 

ระเบียบวาระที ่๔ ญตัติทีเ่สนอใหม่  

นายสาํรวล ประสมมูล กล่าวเชิญ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสช้ีแจงโครงการท่ีเสนอใหม่ทั้ง ๓  

(ประธานสภา อบต.) โครงการ เพื่อใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสพิจารณา ขอเชิญครับ  

นายวเิศษ กรมขนัธ์ ลุกข้ึนกล่าวนาํเสนอโครงการท่ีจะขออนุมติั โดยสาเหตุท่ีตอ้งนาํเสนอโครงการในคร้ังน้ี 
(นายกอบต.) เพราะ เม่ือเขา้หนา้ฝน ทาํใหน้ํ้าท่วมขงัถนน เน่ืองจากท่อระบายนํ้าอุดตนัในเขตหมู่บา้น 

จึงทาํใหป้ระชาชนสัญจรไปมาลาํบากและอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติและทรัพยสิ์น

ได ้และอยากจะอาํนวยความสะดวกสมาชิกสภาและผูสู้งอายท่ีุเขา้มาติดต่อราชการ การ

รับเงินฌาปนกิจ รวมไปถึงการสมคัรสมาชิกใหม่ ณ ท่ีอบต.นํ้าใส เพื่อจดัใหเ้ป็นสัดส่วน 

ดงันั้นกระผมจึงเสนอโครงการ  ๓ โครงการ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และอาํนวย

ความสะดวกของประชาชนในหมู่บา้นอีกทั้งยงัเป็นไปตามความตอ้งการของประชาชน

ท่ีเดือดร้อนท่ีนาํเสนอมา โดยขอเสนอโครงการต่างๆ ดงัน้ี 
๑. โครงการสร้างท่อระบายนํ้า บา้นนํ้าใส หมู่ท่ี๑ ท่อกลม ขนาด ๔๐ x ๑๐๐ เมตร      

      พร้อมบ่อพกั ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการสร้างร่องระบายนํ้า บา้นเท่ียมแข ้หมู่ท่ี๑๐ ท่อกลม ขนาด ๔๐ x ๑๐๐ เมตร      

      พร้อมบ่อพกั ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. โครงการต่อเติมหอ้งทาํงานกิจการสภาและหอ้งทาํงานคณะกรรมการชมรมผูสู้งอายุ  

      ตาํบลนํ้าใส ขนาดกวา้ง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๑๐.๐๐๐ บาท  

นายสาํรวล ประสมมูล กล่าวเชิญสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเก่ียวกบัการขอ 

(ประธานสภา อบต.) อนุมติัพิจารณาโครงการท่ี คณะผูบ้ริหารเสนอมา ขอเชิญครับ 

นายเฉลิม มาลุน  ยกมือลุกข้ึนสอบถามเร่ืองโครงการทั้ง ๓ โครงการวา่ไดมี้การบรรจุลงในแผนพฒันา  

(ส.อบต.ม.๕) ทอ้งถ่ินในประ ๒๕๖๕ น้ีหรือไม่ หากไม่มีบรรจุลงในแผน อยากใหค้าํนึงถึง

งบประมาณท่ีมีจาํกดั อยากใหแ้กไ้ขปัญหาร่องระบายนํ้าโครงการท่ี ๑ และ ๒ ท่ีเป็น

ปัญหาเร่งด่วนของประชาชนก่อน หากดาํเนินการทั้ง ๓ โครงการท่ีคณะผูบ้ริหารเสนอ



มาน้ี จะกระทบกบังบประมาณบรรจุลงในแผนพฒันาทอ้งถ่ินหรือไม่ เม่ืองบประมาณ

คงเหลือเพยีงพอต่อการจดัทาํโครงการท่ี ๓ ก็ค่อยพิจารณาดาํเนินโครงการต่อไป 

นายวเิศษ กรมขนัธ์ ลุกข้ึนช้ีแจงโครงการท่ีเสนอทั้งหมด ๓ โครงการความวา่ ไดป้รึกษาหารือกบัสาํนกังบ -  

(นายกอบต.) ประมาณเรียบร้อยแลว้ โดยจะนาํงบประมาณเงินเดือนของสมาชิกสภาจากเดิม ๒๐ ท่าน 

แต่ในขอ้กฎหมายปัจจุบนัใหมี้สมาชิกสภาเพียงหมู่บา้นละ ๑ ท่านเท่านั้น จึงมี

งบประมาณเหลือเพื่อดาํเนินตามโครงการได ้แต่หากมีโครงการท่ีเร่งด่วนจาํเป็นตอ้ง

แกไ้ขปัญหาก่อน ก็จะชะลอโครงการท่ียงัไม่จาํเป็นไว ้อยากใหส้มาชิกสภาพจิารณาทั้ง 

๓ โครงการน้ีดว้ยครับ 

นายเทพนิมิตร โพธิกุล ยกมือลุกข้ึนช้ีแจงญตัติท่ีเสนอใหม่ในคร้ังน้ี ความวา่ จากท่ีตรวจสอบงบประมาณแลว้  

(เลขานุการสภา) สามารถดาํเนินการไดเ้พียง ๒ โครงการเท่านั้น คือโครงการท่ี ๑ และโครงการท่ี ๒ ซ่ึง

สามารถโอนจากงบประมาณสมาชิกสภาและจากงบกลางเน่ืองจากเป็นการบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชนครับ 

นายสาํรวล ประสมมูล กล่าวเชิญสมาชิกสภาทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเก่ียวกบัญตัติท่ีคณะ 

(ประธานสภา อบต.) ผูบ้ริหารเสนอมา หากไม่มีท่านใดอภิปราย เพิ่มเติม  ก็จะขอ แยกเป็น ๒ ประเด็น คือ 

ประเด็นที ่๑ สมาชิกสภาเห็นชอบอนุมัติโครงการทั้ง ๓ โครงการทีค่ณะผู้บริหารเสนอมา 

ประเด็นที ่๒ สมาชิกสภาเห็นชอบอนุมัติโครงการ ๒ โครงการคือ โครงการที ่๑ และ

โครงการที ่๒ ทีส่มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหมู่ที ่๕ เสนอ  และจะขอถามมติท่ี

ประชุมวา่จะ อนุมติัเห็นชอบให้ดาํเนินการ ตามโครงการท่ีเสนอขอมาหรือไม่ ในลาํดบั

ถดัไป 

ประเด็นที ่๑ สมาชิกสภา ฯ เห็นชอบอนุมัติโครงการทั้ง ๓ โครงการ 

มติของท่ีประชุมสภา มีดงัน้ี 

-เห็นควรอนุมัติ  ๔ เสียง 

-ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง  

-งดออกเสียง  ๗ เสียง  

ประเด็นที ่๒ สมาชิกสภา ฯ เห็นชอบอนุมัติโครงการที ่๑ และโครงการที ่๒ 

มติของท่ีประชุมสภา มีดงัน้ี 

-เห็นควรอนุมัติ  ๔ เสียง 

-ไม่เห็นควรอนุมัติ - เสียง  

-งดออกเสียง  ๗ เสียง  



นายสาํรวล ประสมมูล ทาํหนา้ท่ีออกเสียงช้ีขาด การลงมติของประธานสภาทอ้งถ่ิน ตาม ขอ้ ๗๗ ของระเบียบ 

(ประธานสภา อบต.) กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงบญัญติัไว้

   วา่ประธานสภาทอ้งถ่ินท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมสามารถออกเสียงในฐานะ 

สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน โดยไม่ตอ้งลงจากท่ีนัง่ประธานสภาทอ้งถ่ินก็ได้ ความวา่ เน่ืองจาก

ขณะน้ีอบต.นํ้าใสยงัมีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงเห็นชอบใหด้าํเนินการตามโครงการท่ี 

๑ และโครงการท่ี ๒ ก่อน เน่ืองจากเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บา้นครับ  

ระเบียบวาระที ่๕ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบล  

นํา้ใส อาํเภอจตุรพกัตรพมิาน จังหวดัร้อยเอด็ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบเดือน

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

นายสาํรวล ประสมมูล กล่าวเชิญ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส แจง้เพื่อทราบเก่ียวกบั การรายงานการ 

(ประธานสภา อบต.) ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส ในรอบ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบเดือนธนัวาคม 

นายวเิศษ กรมขนัธ์ ลุกข้ึนกล่าวต่อประธานสภาและขอมอบหมายให ้เลขานุการนายก อบต. เป็นผูน้าํเสนอ

(นายก อบต.)  ร่าง งบประมาณรายจ่ายฯ แทน 

นางอุดม ชินพรม ลุกข้ึน กล่าว นาํเสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน องคก์าร 

(เลขานุการ นายก อบต.) บริหารส่วนตาํบลนํ้าใส อาํเภอจตุรพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ ประจาํปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ รอบเดือนธนัวาคม ๒๕๖๔ ต่อสภาฯ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผล 

การตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนํา้ใส 

อาํเภอจตุรพกัตรพมิาน 

จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนํา้ใส 

อาํเภอจตุรพกัตรพมิาน    จงัหวดัร้อยเอด็ 

 



คํานํา 

 

ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน            

พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ้ ๒๙และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ ๑๓ และ  ขอ้ ๑๔  (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ไดก้าํหนดใหมี้การ

ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินแผนพฒันามีหนา้ท่ีดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึง

คณะกรรมการจะตอ้งดาํเนินการกาํหนดแนวทาง  วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาดาํเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบ

หา้วนันบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบ

วนั  

ดงันั้นเพื่อใหก้ารติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและตามระเบียบดงักล่าวมี

ประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสจึงไดด้าํเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใสปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔(เดือนตุลาคม พ.ศ.

๒๕๖๓ – เดือนกนัยายน พ.ศ.๒๕๖๔)  ข้ึนเพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจ้ากการติดตามใหน้ายกองคก์าร

บริการส่วนตาํบลนํ้าใส  คณะกรรมการหวงัเป็นวา่รายงานผลการติดตามฉบบัน้ีจะสามารถเป็นประโยชน์อยา่งยิง่

ในการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส  สามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนและทาํใหป้ระชาชนเกิดความ

พึงพอใจสูงสุด   

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนํ้าใส 

 

 



สารบัญ 

 

เร่ือง            หนา้  

 

ส่วนที ่๑  บทนํา          ๑ 

ส่วนท่ี๒   การติดตามและประเมินผล       ๘  

ส่วนท่ี  ๓   ผลการวเิคราะห์การติดตามและประเมินผล       ๒๓  

ส่วนท่ี  ๔   ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ       ๒๘  

  

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

เพิม่เติมรายละเอยีดแนบท้าย 

นายสาํรวล ประสมมูล กล่าวสอบถามสมาชิกสภา วา่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่ 

(ประธานสภา.อบต) มีจะขอถามท่านสมาชิกสภาทุกท่านเพื่อลงมติวา่จะรับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติั

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2565 หรือไม่ 

ทีป่ระชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที ่๖ ญตัติอ่ืนๆ  

นายสาํรวล ประสมมูล ประธานสภา กล่าวเชิญท่านสมาชิกสภาทุกคน วา่ท่านใดมีเร่ืองอ่ืนๆอยากจะแสดง 

(ประธานสภา อบต.) ความคิดเห็นหรือตั้งกระทูถ้ามเร่ืองงานต่างๆจากคณะผูบ้ริหาร บา้งขอเชิญครับ  

นายเสถียร คุณวนัดี ยกมือลุกข้ึนแจง้โครงการร่องระบายนํ้าท่ีไดเ้สนอโครงการเขา้มาแลว้ อยากใหค้ณะ  

(รองประธานสภา) บริหารและท่านนายกติดตามโครงการใหด้ว้ยครับ พร้อมทั้งเสนออยากใหแ้กไ้ขปัญหา

บางพื้นท่ีท่ียงัไม่มีร่องระบายนํ้าหนา้บา้นแม่ตอ้ยต่ิง เหลานาคาํ เน่ืองจากพื้นท่ีสูงกวา่

ถนนทาํใหน้ํ้าระบายไม่ได ้อยากใหท้่านนายกเขา้ไปประเมินและดาํเนินการแกไ้ขให้

ดว้ยครับ 

นายจรูญ มีอุส่าห์ ยกมือลุกข้ึนแจง้ปัญหาร่องระบายนํ้าอุดตนั เน่ืองจากมีการมีถมท่ีดินจึงทาํใหร่้องระบาย  

(ส.อบต.ม.๔) นํ้าอุดตนั จึงอยากขอความอนุเคราะห์ท่านนายกและคณะบริหารนาํรถแมค็โครเล็กไป

ขดุลอกร่องระบายนํ้าครับ 

นายวเิศษ กรมขนัธ์ ลุกข้ึนตอบขอ้เสนอ ความวา่จะดาํเนินการติดตามโครงการท่ีท่านสมาชิกสภาเสนอมา  

(นายก อบต.) ขอใหท้่านสมาชิกสภาเขียนรายละเอียดโครงการท่ีเสนอเขา้มาท่ี อบต.นํ้าใสอีกคร้ัง และ

จะไดพ้ิจารณาโครงการนาํเสนอท่ีประชุมสภาเพื่อหาโครงการท่ีจาํเป็นเร่งด่วนต่อไป 

 

 



นายสาํรวล ประสมมูล กล่าวเชิญท่านสมาชิกสภาทุกคน วา่ท่านใดมีเร่ืองอ่ืนๆอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือ  

(ประธานสภา อบต.) ตั้งกระทูถ้ามเร่ืองงานต่างๆจากคณะผูบ้ริหารบา้ง ขอเชิญครับ หากไม่มีกระผมตอ้ง

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านและคณะผูบ้ริหารทุกท่าน ท่ีร่วมประชุมสภากนั

อยา่งพร้อมเพรียง และผมขอปิดประชุมสภา ครับ 

 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๔๕ น.    
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