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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี ๑/๒๕60  

วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  

เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

--------------------------------------------- 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น.  
เลขานุการ ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว สมาชิกครบองค์ประชุม ขอเชิญท่านประธานสภา จุดธูปเทียนบูชาพระ

รัตนตรัยและดําเนินการตามระเบียบวาระต่อไปครับ 
ประธาน กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕60  
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ือง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 
ประธาน เรียนเชิญผู้บริหารแจ้งเรื่องที่จะให้ที่ประชุมได้รับทราบ  
นายก อบต. ๑.ตามท่ีวัดธรรมาจาริกปุากลางได้มีคณะจากแปดริ้วได้มาทอดกฐินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

แล้วได้เงินมาจํานวนหนึ่ง ตอนนี้ก็ได้นําเงินมาปรับปรุงกุฏิและสร้างโบสถ์ และเม่ือวันที่ ๒๓ 
เมษายนที่ผ่านมาคณะทอดกฐินจากแปดริ้วก็ได้มาทําพิธียกช่อฟูา ก็มีพระครูนันทเขมคุณ เจ้า
คณะอําเภอปัวมาเป็นประธาน ซึ่งก็ได้ทําการยกช่อฟูาเป็นที่เรียบร้อย ส่วนตัวแล้วคิดว่าหลังจาก
ออกพรรษาแล้วผมเองก็อยากจะเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนําเงินที่ได้มาทํา
การก่อสร้างกุฏิวัดให้สําเร็จลุล่วง 

 ๒.การจัดงานของดีตําบลปุากลางจะมีการประชุมหารือกัน ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผมก็
อยากให้ทุกส่วนมาร่วมประชุมเพ่ือจัดงานและประชาสัมพันธ์การจัดงาน ก็ขอเชิญผู้นําท้องที่และ
สมาชิกทุกท่านมาร่วมประชุมด้วย เพ่ือจัดงานของดีตําบลปุากลางในวันที่ ๙ – ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

 ๓.หลังจากสงกรานต์แล้วทางคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเข้ามาดูสถานที่
ท่องเที่ยวของตําบลปุากลาง ซึ่งก็จะมาศึกษาวิจัยว่าการท่องเที่ยวจะดําเนินการอย่างไร การ
ออกแบบชาติพันธุ์ชนเผ่าจะออกแบบอย่างไร โดยมี รศ.ดร.ยิ่งสว้สดิ์ มาร่วมด้วยก็เป็นเรื่องท่ี
น่ายินดี เรื่องนี้ทาง ดร.ไพจิตราเป็นผู้ประสานมาครับ 

 ๔.เรื่องประปาส่วนภูมิภาคของตําบลปุากลางผมได้ติดตามเรื่องมาโดยตลอดในการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการประจําเดือน ซึ่งทางการประปาจะให้ทาง อบต.ปุากลางตั้งงบประมาณอุดหนุนด้วย 
เพ่ือใช้ในการเดินท่อประปาเข้าไปในซอยภายในหมู่บ้าน ซึ่งการประปารับรองว่าภายในปี ๒๕๖๑ 
จะได้น้ําประปาใช้อย่างแน่นอน 

 ๕.โครงการต่างๆขณะนี้ได้มีการดําเนินการแล้วผมอยากให้ทางคณะกรรมการต่างๆ ช่วยกัน
ตรวจสอบติดตามโครงการเหล่านี้เพราะเป็นผลประโยชน์ของตําบลปุากลาง หากก่อสร้างหรือ
ดําเนินการมาแล้วไม่ดีก็ต้องมีการรื้อทิ้งและทําใหม่ เพราะการก่อสร้างนั้นบางครั้งหากตรวจตรา
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ไม่ทั่วถึงอาจจะทําให้การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ก็ขอให้คณะกรรมการแต่ละชุดได้ติดตาม
ตรวจสอบโครงการต่างๆเพ่ือผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน 

ประธาน ท่านใดมีอะไรจะแจ้งเพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗  
 กุมภาพันธ์ ๒๖๐ 
 
ประธาน มีท่านใดจะแก้ไขบันทึกการประชุมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน ขอมติที่ประชุมในการรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ที่ประชุม มีมติ เอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 
ระเบียบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 
 

- ไม่มี   -  
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหม่ 
 ๑.รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐  
ประธาน เชิญผู้บริหารครับ  
นายก อบต. สําหรับการรายงานติดประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐  ให้เจ้าหน้าที่ท่ี

เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ 
เลขานุการ ในการรายงานติดประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ดําเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) ขอ้ ๑๔ ใหย้กเลิกความใน  (๕) ของขอ้ ๓๐ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๔๘  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  “(๕) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบหา้
วนันบัแต่วนัท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าวและตอ้งปิด
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ประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  โดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

 ซึ่งรายละเอียดในการติดตามและประเมินผลแผนทางคณะกรรมการก็ได้ประชุมกันมาแล้ว ก็ขอ
มอบให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

นักวิเคราะห์ฯ จากระเบียบที่ท่านปลัดได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบไปแล้วนั้นก็จะมีการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา ๒ ครั้งต่อปี วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผล
แผนเรียบร้อย ได้ทํารายงานเสนอให้กับผู้บริหารและสภาได้รับทราบก่อนที่จะประกาศให้
ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน โดยในรายงานก็จะมี ๒ แบบ  

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางประจ าปี 2560 (ครั้งที่ 1) 

....................................................................................................................... 
รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตําบล ปุากลาง ประจําปี 2560 ครั้งที่ 1  เดือนเมษายน ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ปุากลาง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28 กําหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

    1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
    2.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นเลือกจํานวนสองคน 
    3.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือกจํานวนสองคน 

4.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
5.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยคณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้  
 กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

1. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนเมษายน และ
ตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
โดยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีการคัดเลือกให้ นายทินาสิษฐ์  บรินต   เป็น

ประธานคณะกรรมการ และให้ นายณัฐวัตร    สว่างเมฆฤทธิ์   เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ปุากลาง  
ได้กําหนดแนวทางการและวิธีการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ประจําปี 
2559 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ร้อยละของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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2. ร้อยละของความสามารถในการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนา ปี 2560 ของ
แต่ละยุทธศาสตร์ 

3. ร้อยละของดําเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ได้พิจารณาการกําหนดโครงการ และวงเงินไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ปุากลางประจําปี  2560  รวม 1   
ฉบับ การกําหนดวงเงินงบประมาณและผลดําเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลได้ดังนี้ 
 

1 .  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ปุากลาง  ประกอบด้วย 6  ยุทธศาสตร์ 
22  แนวทาง 

    ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

    ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 
   

2.  องค์การบริหารส่วนตําบล ปุากลาง ได้จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประจําปี 2560 จํานวน  1  ฉบับ รวมทั้งสิ้น  361 รายการวงเงินที่กําหนดไว้ในแผน จํานวน 
129,017,075 บาท  

 
3. องค์การบริหารส่วนตําบล ปุากลาง ได้กําหนดโครงการ และกําหนดวงเงิน   ในแต่

ละ     ยุทธศาสตร์ เรียงตามลําดับมากไปน้อย ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 88,891,610 68.9 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 3,890,000 3.01 
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 16,172,665 12.54 
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2,971,400 2.30 
5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,152,800 0.89 
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 15,938,600 12.35 

รวมทั้งสิ้น 129,017,075 100 
  
 
                     

4. องค์การบริหารส่วนตําบลปุากลาง ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแผนพัฒนาปี 
2560 ไว้ครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์  และได้มีการตั้งงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์แต่ละ



๕ 
 

ด้าน จํานวน 6  ยุทธศาสตร์ ไว้เพียง 160 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 44.32) เงิน 
41,500,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 32.16) ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 

ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนาปี 2560 การตั้งงบประมาณ  

ปี 2560 
รายการ จํานวนเงิน รายการ จํานวนเงิน 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 85 88,891,610 19 4,930,560 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 27 3,890,000 5 250,000 
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย ์ 116 16,172,665 51 16,173,588 
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

33 2,971,400 16 418,300 

5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

20 1,152,800 5 1,188,000 

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 80 15,938,600 64 18,539,552 
รวมทั้งสิ้น 361 129,017,075 160 41,500,000 

 
5. ในการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนาปี 2560 นั้นองค์การ

บริหารส่วนตําบลปุากลาง ได้ดําเนินการตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ได้  จํานวน 120 รายการ (คิดเป็นร้อย
ละ 75)  และเงินจํานวน 14,612,868.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ  35.21)      

 

ยุทธศาสตร ์
การตั้งงบประมาณ  

ปี 2560 
การดําเนินการ  

ปี 2560 
รายการ จํานวนเงิน รายการ จํานวนเงิน 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 4,930,560 1 31,140 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ 5 250,000 1 208,444 
3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย ์ 51 16,173,588 20 6,784,824 
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

16 418,300 6 174,039 

5. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 1,188,000 2 471,346 

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ 64 18,539,552 90 6,943,075 
รวม 160 41,500,000 120 14,612,868 

 
6.  ในภาพรวม การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลปุากลาง ในปี 

2560  สรุปภาพรวม ได้ดังนี้ 
  

รายการ จ านวนรายการ จ านวนเงิน 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลปุากลาง  361 129,017,075 
การตั้งงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนา 160 41,500,000 
                                คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนา 44.32 32.16 



๖ 
 

ผลการดําเนินการตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 120 14,612,868 
                                คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ 75 35.21 

 
 



๗ 
 

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 2560 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี 2560 ตั้งงบประมาณไว้ 2560 ผลการด าเนินงาน 2560 

จ านวน
โครงการ 

 
จ านวนงบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

 

จ านวน
งบประมาณ 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณที่เหลือ 

1.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน               

  1.1  
  

แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 38       42,036,210  8    3,093,860  0             -    3,093,860 

  1.2 แนวทางการพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภค และการเกษตร 

24       35,555,400  0              -    -             -                -    

  1.3 แนวทางการพัฒนา ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ,ขยายเขตไฟฟูา
ให้ทั่วถึง และติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและติดตั้ง
กระจกนูนตามทางโค้งทางแยก 

5         1,300,000  3       680,000  1       31,140  648,860 

  1.4 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพื้นฐาน 18       10,000,000  8    1,156,700  0             -    1,156,700 

รวม        85        88,891,610  19    4,930,560  1       31,140  4,899,420 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจ            0 

  2.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้
ประชาชน 

27         3,890,000  5       250,000  1       41,556  208,444 

รวม 27         3,890,000  5       250,000  1       41,556  208,444 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์            0 

  3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาด้านการสงเคราะห์
ประชาชน 
 

7           516,000  4    8,322,000  2    3,741,000  4,581,000 



๘ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี 2560 ตั้งงบประมาณไว้ 2560 ผลการด าเนินงาน 2560 

จ านวน
โครงการ 

 
จ านวนงบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

 

จ านวน
งบประมาณ 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณที่
เหลือ 

 
  3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม 23         2,758,000  10       230,000  4       80,595  149,405 

  3.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา 36         8,974,000  22    6,819,088  10    2,735,041  4,084,047 

  3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 30         1,104,665  8       547,500  3      225,876  321,624 

  3.5  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนและประชาชน  

7           235,000  2        70,000  0             -    70,000 

  3.6    แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬา,การออกกําลัง
กายและการนันทนาการ 

13         2,585,000  5       185,000  1         2,312  182,688 

รวม 116       16,172,665  51   16,173,588  20    6,784,824  9,388,764 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

           0 

  4.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณี
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

19         1,518,000  15       348,300  5      144,379  203,921 

  4.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่
ประกอบพิธีกรรม/ศูนย์วัฒนธรรมตําบลและชนเผ่า 

2           900,000           

  4.3 แนวทางการพัฒนา ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณี 

12           553,400  1        70,000  1       29,660  40,340 

รวม 
 

33         2,971,400  16       418,300  6      174,039  244,261 



๙ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี 2560 ตั้งงบประมาณไว้ 2560 ผลการด าเนินงาน 2560 

จ านวน
โครงการ 

 
จ านวนงบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

 

จ านวน
งบประมาณ 

๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ไป 

งบประมาณที่เหลือ 

5.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

           0 

  5.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 13           937,800  3    1,128,000  2      471,346  656,654 

  5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสํานึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2             80,000           

  5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ําเสีย 5           135,000  2        60,000  0             -    60,000 

รวม 20         1,152,800  5    1,188,000  2      471,346  716,654 

6.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและการบริการ            0 

  6.1 แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 

6           106,600  3        55,000  3      120,420  -65,420 

  6.2 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

8           515,000  5       226,000  2       56,300  169,700 

  6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

44       12,057,000  40   16,074,178  57    6,316,389  9,757,789 

  6.4  แนวทางการพัฒนา จัดหา/จัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และ
เครื่องจักกลที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานและพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะต่าง  ๆ

22         3,260,000  16    2,184,374  28      449,966  1,734,408 

รวม 80       15,938,600  64   18,539,552  90    6,943,075  11,596,477 

รวมทั้งสิ้น 361     129,017,075  160   41,500,000  120  
14,445,980  

 27,054,020  



๑๐ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

แบบท่ี 1 การก ากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง   หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผน ยุทธศาสตร์แล้ว 

  ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง  
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินการ 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น    
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น    
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน   
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล    
8. มีเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 



๑๑ 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการ
พัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรหลักในการ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อ
การดําเนินงานประเด็นท่ีต้องมีการวิเคราะห์ ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) 
W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) หลักการสําคัญคือการวิเคราะห์โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ 
2 ด้านคือ สภาพการณ์ ภายในและสภาพการณ์ภายนอกเพื่อให้รู้จักตนเอง
และรู้จักสภาพแวดล้อมในการ บริหารและบริการกิจการสาธารณะ 

10  

2. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป
ตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได้กําหนดไว้
เท่าไหร่ จํานวนท่ีไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจ
หน้าท่ีที่ได้กําหนดไว ้

10  

3. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม งานต่างๆ ท่ีดําเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อํานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของวัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดําเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10  

4. แนวทางการพัฒนา
และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

 
5 

 

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear Objective) โครงการต้องกําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

5.3 จํานวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องคํานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสําเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

5  



๑๒ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.4 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเปูาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลง
ไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

5  

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี)  

การกําหนดเปูาหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการต่อเนื่องสามปี
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้ังเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) 
ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)  

3  

5.6 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ
จัดทําโครงการได้แก่ 1) ความประหยัด (Economy) 2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficency) 3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
4) ความยุติธรรม (Equity) และ 5) ความโปร่งใส (Transparency)  

4  

5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใส
ในการกําหนดราคาและตรวจ 

5  

5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา 3 ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง 
กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี กรณีมี 1 ปี ก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าว
เป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่
กําหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี 

3  

5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 

โครงการพัฒนาท่ีได้จัดทําไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุก
โครงการ 

5  

5.10 มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ 

5  

5.11 ตัวช้ีวัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดทําโครงการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) ที่กําหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
กําหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
อาจเป็นร้อยละ จํานวน เป็นต้น 

4  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับท่ีเกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดําเนินการได้
ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามช่ือของโครงการที่ได้ตั้งไว ้

5  

5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค ์
 
 

5  
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประเมินผลการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 
2 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตําบลปุากลาง 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน   30  เมษายน   2560 

 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2560 
3. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จํานวนโครงการที่

ปรากฏอยู่ในแผน 
จํานวนโครงการ
ที่ตั้งงบประมาณ 

จํานวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 85 19 1 
2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ 

27 5 1 

3. การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 116 51 20 
4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

33 16 6 

5. การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20 5 2 

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
บริการ 

80 64 90 

รวมทั้งสิ้น 361 160 120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท. 
03 และแบบ ยท.04 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท.03 แบบ ยท.04 และ แบบ ผ.10 
จะต้องถูกต้อง ตรงกันทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาโครงการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3  

 รวมคะแนน 100  
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หัวข้อในการประเมิน 
   1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
   2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ 
   3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 
   4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
   5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
   6. การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
   7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
   8. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางในภาพรวม 
 



๑๕ 
 
 
 
 
 

กลุ่มเปูาหมายจํานวน 100 คน จากประชากรทั้งหมด จํานวน 8,354 คน คิดเป็น 1.19 
เปอร์เซ็นต ์ของประชากรทั้งหมด 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ   ชาย 58 คน    หญิง 42 คน 
 
2. อาย ุ  ต่ํากว่า  ปี 3 คน   21-30 ปี 10 คน   31-40 ปี 21 คน 
  41-50 ปี 34 คน   51-60 ปี 20 คน   มากกว่า 60 ปี 11 คน 
 
3. การศึกษา  ประถมศึกษา 24 คน    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 39 คน 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 11 คน  ปริญญาตร ี0 คน 
  สูงกว่าปริญญาตร ี0 คน   อ่ืน  ๆ26 คน 
 
4. อาชีพหลัก  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5 คน   เอกชน 22 คน 
  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 26 คน   นักเรียนนักศึกษา 4 คน 
  เกษตรกร 40 คน    อ่ืน  ๆ3 คน 
 
ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางในภาพรวม 
เกณฑ์การให้คะแนน  1. พอใจมาก  2. พอใจ  3. ไม่พอใจ 
 
 
 
 
 
 การศึกษาผลการ ...”ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลปุากลาง ”เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey Research ) สํารวจด้านความพึงพอใจต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลปุากลาง 
ในรอบ ปี     พ.ศ. 2560 เพ่ือศึกษาและสํารวจผลของความพึงพอใจของประชาชน ในหัวข้อต่างๆโดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 100 ราย ในระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2559–  30 เมษายน 2560 เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมูล    ใช้สถิติพรรณนา สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ Percent 
 
 
 
 
 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ในภาพรวม 

สูตรการค านวณ % = คะแนน x 100 
1,000 

 



๑๖ 
 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

 
ประเด็น ร้อยละ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  2.7 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  2.5 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  2.3 
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ  2.0 
5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  2.3 
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  2.4 
7) ผลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา  2.5 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  2.5 

ภาพรวม 2.4 
 

สรุปส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน  
  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการตอบแบบประเมินของประชาชนในตําบลปุากลาง  อําเภอปัว 
จังหวัดน่าน มีผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 100 ราย ซึ่งสรุปได้ดังนี้  
ความพึงพอใจต่อผลการด้านเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลปุากลาง ในภาพรวมทั้ง  8 ประเด็น 
ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลให้ประชาชนได้มี
โอกาสแสดงความคิดเห็นมีการรายงานผลการดาเนินงาน มีความโปร่งใส มีการดาเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลา ผลการดาเนินงานนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากโครงการ/
กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจระดับ  

 
คะแนนการประเมิน 
พอใจมาก = 3    
พอใจ = 2      
ไม่พอใจ = 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 
 
 
ค าชี้แจง  -  แบบสํารวจนี้เป็นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลปุากลาง 
   ในภาพรวม  โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ  
 - แบบสํารวจนี้ใช้สํารวจความพึงพอใจของประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559- 30 เมษายน 2560) 
 
 
 

1.  เพศ      1)  ชาย     2)  หญิง 
 

2.  อายุ      1)  ต่ํากว่า 20 ปี    2)  21 - 40 ปี        3)  41 – 60 ปี   4)  60 ปีขึ้นไป 
 

3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
      1)  ประถมศึกษา       2)  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 
     3)  ปริญญาตรี       4)  สูงกว่าปริญญาตรี 
 

4.  อาชีพหลัก 
     1)  รับราชการ             2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  
     3)  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว      4)  นักเรียน/นักศึกษา 
     5)  เกษตรกร        6)   เกษตรกร  
     7)  อ่ืนๆ  
 
 
 
กรุณาทําเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด  
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม     
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม     
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม     
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมก่อสาธารณะ     
5) มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม     
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด     
7) ผลการดําเนินโครงการ/ กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา     
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม     

ภาพรวม    
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม / สิ่งที่ควรปรับปรุง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
วันที่ทําการสํารวจ............................. งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลปุากลาง 

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
แบบสอบถาม 

   ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง
ในภาพรวม 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 



๑๘ 
 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ประจ าปีงบประมาณ  2560 ครั้งที่ 1 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
ล าดับ

ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอน
เพิ่ม  

 โอนลด  
 งบประมาณที่

ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าสู่
พื้นที่ทําการเกษตร หมอน 4 บ้าน
ห้วยสะนาว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เข้าสู่พื้นที่ทําการเกษตร 
หมอน 4 บ้านห้วยสะนาว  หมู่ 2  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
264.00  เมตร  ไม่มีไหล่ทาง 

             
550,690  

                   
550,690  

บ้านห้วยสะ
นาว หมู่ 2 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมุม
อ่างรถไถ บ้านจูน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายมุมอ่างรถไถ  
บ้านจูน   ขนาด  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  207.00  เมตร  พร้อม 
ไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร 

             
437,000  

                   
437,000  

บ้านจูน หมู่ 
4  

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้าน
หมอสว่าง ถึง บ้านนายสุเทพ  บ้าน
ค้างฮ่อ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหมอสว่าง ถึง บ้าน
นายสุเทพ บ้านค้างฮ่อ  ขนาด  ช่วงที่  1  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว 
150.00 เมตร  พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30  เมตร   

             
393,990  

                   
393,990  

บ้านค้างฮ่อ 
หมู่ 3 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า
ปุาสุสาน บ้านค้างฮ่อ หมู่ที่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าปุาสุสาน บ้านค้าง
ฮ่อ หมู่ 3 ขนาด  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  265.00  เมตร  เฉลี่ย
หนา 0.15  เมตร   

             
691,240  

                   
691,240  

บ้านค้างฮ่อ 
หมู่ 3 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หน้า
บ้านนายวิฑูรย์ ถึง บ้านนายสว่าง  
บ้านปุากลาง (บ้านค้างฮ่อเดิม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หน้าบ้านนายวิฑูรย์ถึง 
บ้านนายสว่าง บ้านปุากลาง (บ้านค้างฮ่อเดิม)  ขนาด  กว้าง  5.00 
เมตร  ยาว  151.00  เมตร  เฉลี่ยหนา  0.15  เมตร  

             
113,480  

                   
113,480  

บ้านค้างฮ่อ 
หมู่ 3 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนใหม่ลงหินคลุก 
จากหน้าบ้านนายวินัย ถึง บ้านนาย
สุชาติ บ้านปุากลาง (บ้านค้างฮ่อ
เดิม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนใหม่ลงหินคลุก จากหน้าบ้านนาย
วินัย ถึง บ้านนายสุชาติ บ้านปุากลาง  (บ้านค้างฮ่อเดิม)  ขนาด  กว้าง  
5.00  เมตร  ยาว  250.00  เมตร  เฉลี่ยหนา  0.15  เมตร  

             
187,890  

                   
187,890  

บ้านปุา
กลาง หมู่ 7 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้าน
สวนทราย หมู่ 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านสวนทราย หมู่ 6   
รายละเอียดดังนี ้
   -  ติดต้ังเครื่องสูบน้ําแบบจมน้ํา 
   -  วางท่อเหล็กอาบสังกะส ี 2  นิ้ว  ยาว  645  เมตร  บนเสาตอม่อ 
        -  พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ 

             
419,570  

                   
419,570  

บ้านสวน
ทราย หมู ่6 

กองช่าง 

 



๑๙ 
 

 
ล าดับ

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ   

งบประมาณ 
(บาท)  

 โอน
เพ่ิม  

 โอน
ลด  

 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
8 ค่าซ่อมแซมถนนหินกรวด

ทราย  หินคลุก ในเขต
ตําบลปุากลาง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินกรวดทราย หิน
คลุก ในเขตตําบลปุากลาง 

             
300,000  

                   
300,000  

อบต.ปุา
กลาง 

กองช่าง 

    รวม 80,000 - - 31,141 648,859    

 
1.2  แนวทางการพัฒนา ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ,ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง และติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและติดตั้งกระจกนูนตามทางโค้งทางแยก  

 
ล าดับ

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โอน
เพิ่ม  

 โอน
ลด  

 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
9 ค่าจ้างเหมาประมาณการ

ไฟฟูาตําบลปุากลาง  
ค่าจ้างเหมาประมาณการขยายไฟฟูาตําบลปุากลาง  30,000    30,000 ตําบลปุา

กลาง 
กองช่าง 

10 ค่าวัสดุไฟฟูา เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟูา อุปกรณ์ไฟฟูาสาธารณะ 150,000   31,141 118,859 ตําบลปุา
กลาง 

กองช่าง 

11 อุดหนุนการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอําเภอปัว ติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ 

เพื่อเป็นค่าติดตั้งไฟฟูาขยายเขตไฟฟูา 500,000    500,000 ตําบลปุา
กลาง 

กองช่าง 

   รวม 680,000 - - 31,141 648,859   

 
 
 



๒๐ 
 

1.3  แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง / ต่อเติมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอน
เพิ่ม  

 โอน
ลด  

 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
12 โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตา
หลวง งานถมดิน พร้อมลงหินกรวดลําน้ํา 3/4  

93,000    93,000 ศพด.ตา
หลวง 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
หอประชุม บ้านน้ําเปิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ําหอประชุม บ้านน้ําเปิน 
หมู่ 1 ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร  

171,300    171,300 บ้านน้ํา
เปิน หมู่ 1  

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ต่อเติม ศาลาพิธีกรรม
หมู่บ้านบ้านตาหลวง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 
ศาลาพิธีกรรมหมู่บ้าน บ้านตาหลวง หมู่ 5  

112,600    112,600 บ้านตา
หลวง หมู่ 
5 

กองช่าง 

15 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 

ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาหลวง 50,000    50,000 ศพด.บ้าน
ตาหลวง 

กองช่าง 

ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปุากลาง 50,000    50,000 ศพด.บ้าน
ตาหลวง 

กองช่าง 

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 300,000 

   

300,000 อบต.ปุา
กลาง กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ต่อเติม หอประชุมบ้านตา
หลวง หมู่ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หอประชุม
บ้านตาหลวง หมู่ 5  

187,800    187,800 บ้านตา
หลวง หมู่ 
5 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงอาคาร 
อบต.ปุากลาง หลังเก่า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงอาคาร อบต.ปุากลาง 
หลังเก่า กั้นผนังอลูมิเนียมพร้อมกระจกใส หนา 5 มม. 
จํานวน 4 ชุด 

192,000    192,000 อบต.ปุา
กลาง 

กองช่าง 

    รวม 1,156,700 - - - 1,156,700    

 
 



๒๑ 
 

2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน 
 

ล าดับ
ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ   
งบประมาณ 

(บาท)  

 โอน
เพ่ิม  

 โอน
ลด  

 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
18 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ

ส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ 1-7 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุลูกกบ ลูกปลาดุก ค่าวัสดุลูก
หมู ค่าวัสดุไก่พ้ืนบ้าน ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ 
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม ฯลฯ 

140,000   41,556 98,444 หมู่ที่ 1-7 
ตําบลปุา

กลาง 

สํานักงาน
ปลัด 

19 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มผ้าลายเขียนเทียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าลายเขียน
เทียน 

30,000    30,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงาน
ปลัด 

20 โครงการส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มแม่บ้าน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ฯลฯ โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน 

25,000    25,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงาน
ปลัด 

21 ค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ฯลฯ  

25,000    25,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงาน
ปลัด 

22 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้เกษตรกร เพ่ือลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต ผลิต
อาหารปลอดภัย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปูาย ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าน้ําดื่ม ค่าอาหาร 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

30,000    30,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงาน
ปลัด 

    รวม 250,000 - - 41,556 208,444    

 
 



๒๒ 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความม่ันคงมนุษย์ 
3.1   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาด้านการสงเคราะห์ประชาชน 

ล าดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอน
เพิ่ม  

 โอนลด  
 งบประมาณที่

ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

23 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซมบ้านคนจน 210,000    210,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

24 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส ์ จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ ผู้ติดเช้ือเอดส์ จํานวน 1 คนๆ ละ 500 
บาท / เดือน (12 เดือน) 

6,000    6,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

25 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,302,800   2,433,800 2,869,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

26 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ  2,803,200   1,307,200 1,496,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

    รวม 8,322,000 - - 3,741,000 4,581,000    

 
 
3.2 ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอน
เพิ่ม  

 โอนลด  
 งบประมาณที่

ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
27 ค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมรณรงค์

ต่างๆ เช่นการต่อต้านยาเสพติด, 
รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสด ุค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ตามกิจกรรม
รณรงค์ต่างๆ 

20,000    20,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

28 ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับ
ตําบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการ
ฝึกอบรมหรือค่าเบี้ยเล้ียงปฏิบัติงานของคณะทํางานศูนย์ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตําบลปุากลาง 

20,000    20,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

29 ครงการสร้างเสริมพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ
ฯลฯ  

15,000    15,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 



๒๓ 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอน
เพิ่ม  

 โอนลด  
 งบประมาณที่

ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
30 จัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในร่างกาย  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในร่างกาย สําหรับสุ่มตรวจ

กลุ่มเสี่ยงติดสารเสพติดในชุมชน 
20,000    20,000 ตําบลปุา

กลาง 
สํานักงานปลัด 

31 อุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ตําบลปุากลาง 

จ่ายเป็น เงินอุดหนุน โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

30,000   30,000 - ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

32 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุตําบลปุา
กลาง 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอาย ุรวมถึงการร่วมกิจกรรม
ของชมรมผู้สูงอายุอําเภอปัว  

15,000   10,595 4,405 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

33 อุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวน
ลูกเสือชาวบ้าน ต้านภัยยาเสพติด
เทิดไท้องค์ราชันย์ จังหวัดน่าน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน ต้าน
ภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชันย ์

10,000   10,000 - ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

34 โครงการอบรมความรู้กฎหมาย
ทั่วไป 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ
ฯลฯ  

20,000    20,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

35 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาจิตใจ
รวมญาติเผ่าม้งแต่ละตระกูล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าน้ําดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ  

30,000   30,000 - ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

36 โครงการสนับสนุนเครือข่ายสตรี 
เผ่าม้ง เผ่าเมี่ยน และเผ่าลัวะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรค่าน้ําดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ  

50,000    50,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

  รวม 230,000 - - 80,595 149,405   

 
3.3   แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา 

ล าดับ
ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   
งบประมาณ 

(บาท)  

 โอน
เพิ่ม  

 โอน
ลด  

 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
37 ค่าบอกรับวารสารหรือ

หนังสือพิมพ ์
ค่าบอกรับวารสารหรือหนังสือพิมพ ์สําหรับท่ีอ่านหนังสือ
ประจําหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ๆ ละ  2  ฉบับ/วัน และสําหรับท่ี
ทําการ อบต.ปุากลาง จํานวน 2 ฉบับ เป็นเวลา 1 ปี (366 
วัน) 

                
75,000  

                    
24,160  

                
50,840  

อบต.ปุา
กลาง 

สํานักงาน
ปลัด 

38 โครงการศึกษาดูงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร/น้ําดื่ม ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าท่ีพัก ค่า
ประกันชีวิต ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปทัศนศึกษา 

                
80,000  

                      
80,000  

อบต.ปุา
กลาง 

กอง
การศึกษา 

 



๒๔ 
 

 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โอน
เพิ่ม  

 โอนลด  
 งบประมาณ

ที่ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
39 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลปุา
กลาง  จํานวน 2 ศูนย์ 

1,635,200   730,000 905,200 ศพด.ปุากลาง 
และบ้านตาหลวง 

กองการศึกษา 

40 โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก
ปฐมวัยและมอบประกาศนียบัตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัยและมอบ
ประกาศนียบัตรและ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

15,000    15,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

41 วันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลในการร่วมกิจกรรมของเด็กในวันเด็ก
แห่งชาติ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

40,000   12,115 27,885 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

42 จัดซื้ออาหารเสริมสําหรับเด็กที่มี
น้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม, ไข่) ให้แก่เด็กที่มีน้ําหนักต่ํากว่า
เกณฑ ์

30,000   30,000 - อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

43 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ของ
โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง 

เพื่อจ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เป็น
ค่าวัสด ุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม ของผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 
รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ  

15,000    15,000 โรงเรีนสหราษฎร์
บํารุง 

กองการศึกษา 

44 โครงการห้องสมุดมีชีวิต ของ
โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง 

เพื่อจ่ายในโครงการห้องสมุดมีชีวิต ของโรงเรียนสหราษฎร์บํารุง เป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม ของผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 
รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

20,000    20,000 โรงเรีนสหราษฎร์
บํารุง 

กองการศึกษา 

45 โครงการค่ายคุณธรรม นําความรู้ 
(ค่ายต้นกล้า ความดี วิถีคุณธรรม 
ของโรงเรียนสหราษฎร์บํารุง 

เพื่อจ่ายในโครงการค่ายคุณธรรม นําความรู้ (ค่ายต้นกล้า ความด ีวิถี
คุณธรรม เป็นค่าอาหาร, น้ําดื่ม สําหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 
รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

15,000    15,000 โรงเรีนสหราษฎร์
บํารุง 

กองการศึกษา 

46 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรุ้ใน
สถานศึกษา โรงเรียนสหราษฎร์
บํารุง  

เพื่อจ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรุ้ในสถานศึกษา  เป็นค่าอาหาร, น้ํา
ดื่ม สําหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

10,000    10,000 โรงเรีนสหราษฎร์
บํารุง 

กองการศึกษา 

47 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ของโรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที่ 166 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม ของผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 
รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

20,000    20,000 โรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที ่166 

กองการศึกษา 

48 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
เต็มศักยภาพ ของโรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที่ 166 

เพื่อจ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ เป็นค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม ของผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้ง
ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

30,000    30,000 โรงเรียนปุากลาง
มิตรภาพที ่166 

กองการศึกษา 

49 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียนปุา
กลางมิตรภาพที่ 166 

เพื่อจ่ายในโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เป็นค่าอาหาร, 
น้ําดื่ม สําหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้งค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

30,000    30,000 ร.ร.ปุากลาง
มิตรภาพที ่166 

กองการศึกษา 



๒๕ 
 

 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอน
เพิ่ม  

 โอนลด  
 งบประมาณ

ที่ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

50 
ค่าอาหารเสริม (นม) อัตราคนละ 

7.37 บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดจ้างอาหารเสริมนม (1) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย์ นักเรียน 292 คน 280 วัน  

602,572   228,334 1,161,797 ศพด.บ้านปุากลาง 
และบ้านตาหลวง 

กองการศึกษา 

 (2) โรงเรียนปุากลางมิตรภาพที่ 166 นักเรียนชั้นอนุบาล และ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวนคน 426 คน จํานวนวัน 260 วัน 

787,559   321,402  ร.ร.ปุากลาง
มิตรภาพที ่166 

กองการศึกษา 

(3) โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง นักเรียนชั้นอนุบาล และประถมศึกษาปีที่ 
1-6 จํานวนคน 154 คน จํานวนวัน 260 วัน  

316,173   129,030 187,143 โรงเรียนส
หราษฎร์บํารุง 

กองการศึกษา 

51 ค่าสมทบอาหารเสริม (นม) อัตรา
คนละ 0.45 บาท  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดจ้างอาหารเสริมนม (1) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย์ นักเรียน 292 คน 280 วัน  

36,792    36,792 ศพด.บ้านปุากลาง 
และบ้านตาหลวง 

กองการศึกษา 

52 อาหารกลางวัน 

อุดหนุนโรงเรียนปุากลางมิตรภาพที ่166 เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล และ ป.1-6 จํานวน 411 คนๆ ละ 
20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน 

1,644,000   822,000 822,000 ร.ร.ปุากลาง
มิตรภาพที ่166 

กองการศึกษา 

อุดหนุนโรงเรียนสหราษฎร์บํารุง เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล และ ป.1-6 จํานวน 165 คนๆ ละ 20 บาท/
วัน จํานวน 200 วัน 

660,000   330,000 330,000 โรงเรียนส
หราษฎร์บํารุง 

กองการศึกษา 

53 โครงการส่งเสริมอาชีพสู่การมีงาน
ทําให้กับเยาวชนตําบลปุากลาง 
โรงเรียนมัธยมปุากลาง  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพสู่การมีงานทําให้กับเยาวชน
ตําบลปุากลาง เป็นค่าอาหาร, น้ําดื่ม สําหรับผู้เข้ารับการอบรมและ
วิทยากร รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ 

30,000    30,000 โรงเรียนมัธยมปุา
กลาง 

กองการศึกษา 

54 โครงการลานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โรงเรียนมัธยมปุากลาง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลานวัฒนธรรมท้องถิ่น โรงเรียนมัธยมปุากลาง 
เป็นค่าอาหาร, น้ําดื่ม สําหรับผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร รวมทั้ง
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

20,000    20,000 โรงเรียนมัธยมปุา
กลาง 

กองการศึกษา 

55 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน ของโรงเรียนมัธยมปุากลาง  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ของโรงเรียน
มัธยมปุากลาง  เป็นค่าอาหาร, น้ําดื่ม สําหรับผู้เข้ารับการอบรมและ
วิทยากร รวมทั้งค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสด ุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ 

15,000    15,000 โรงเรียนมัธยมปุา
กลาง 

กองการศึกษา 

56 โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลปุากลาง 

เพื่อจ่ายในกิจการสภาเด็กและเยาวชนตําบลปุากลาง ประกอบกิจกรรม
ต่างๆ เป็นค่าอาหาร, น้ํา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

20,000    20,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

57 วัสดุการศึกษา เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนย์ 496,400    496,400 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

 
 



๒๖ 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอน
เพิ่ม  

 โอนลด  
 งบประมาณที่

ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
58 โครงการจัดหาครูสอนสาระวิชาที่

ขาดแคลน (ภาษาอังกฤษ) เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

จัดหาครูสอนสาระวิชาที่ขาดแคลน (ภาษาอังกฤษ) เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

108,000   108,000 - อบต.ปุา
กลาง 

กองการศึกษา 

    รวม 6,819,088 - - 2,735,041 4,405,449    

 
3.4   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอน
เพิ่ม  

 โอนลด  
 งบประมาณที่

ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
59 จ้าเหมาพ่นหมอกควัน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ

น้ําดื่ม ในการกําจัดยุงลาย ยุงก้นปล่อง และแมลงที่เป็นพาหะนําโรค
ต่างๆ ในเขตพื้นที่ปูองกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ และค่า
วัสดุอื่นๆ ฯลฯ 

50,000    50,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด
ร่วมกับ รพสต.
ปุากลาง 

60 ค่าน้ํายาเคมีสําหรับเครื่องพ่อน
หมอกควัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํายาเคมีสําหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ในการกําจัด 
ยุงลาย ยุงก้นปล่อง และแมลงที่เป็นพาหะนําโรคต่างๆในเขตพื้นที่เพื่อ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ ฯลฯ 

80,000   54,000 26,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด
ร่วมกับ รพสต.
ปุากลาง 

61 ค่าสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลาย เพื่อจ่ายเป็น ค่าทรายอะเบท สําหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกหลังคา
เรือนสําหรับกําจัดลูกน้ํายุงลาย แมลงพาหะนําโรค ฯลฯ ในเขตพื้นที่ เพื่อ
ปูองกันโรคติดต่อ เช่น ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก 

80,000    80,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด
ร่วมกับ รพสต.
ปุากลาง 

62 ค่าน้ํายาฆ่าเช้ือโรคไข้หวัดนก เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ํายาค่าเช้ือไข้หวัดนกสําหรับฉีดพ่นทุกหมู่บ้าน ตาม
หนังสือที่ มท 0839.3/567 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549  

5,000    5,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด
ร่วมกับ รพสต.
ปุากลาง 

63 ค่าวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า สําหรับอาสาสมัครปศุ
สัตว์หมู่บ้านใช้ฉีดปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งหกหมู่บ้าน 

30,000    30,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด
ร่วมกับ รพสต.
ปุากลาง 

 
 



๒๗ 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอน
เพิ่ม  

 โอนลด  
 งบประมาณที่

ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

64 อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน  

ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานเขตเทศบาลและ 
อบต.เพื่อสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดย
จัดสรรเป็นค่าดําเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชน/หมู่บ้านๆละ 
7,500 บาท เพื่อให้ อสม.ดําเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม 

52,500   52,500 - ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงาน
ปลัดร่วมกับ 
รพสต.ปุา
กลาง 

65 ค่าวัสดุการแพทย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น สําหรับรถกู้ชีพกู้ภัย 

20,000    20,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงาน
ปลัด 

66 ประเภทเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
สําหรับการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ 

230,000   119,376 110,624 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงาน
ปลัดร่วมกับ 
รพสต.ปุา
กลาง 

    รวม 547,500 - - 225,876 321,624    

 
3.5  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน 

ล าดับ
ที ่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ   
งบประมาณ 

(บาท)  

 โอน
เพิ่ม  

 โอน
ลด  

 
งบประมาณ

ที่ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
67 อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม  อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ 

ผู้นําชุมชน พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
50,000     อาศรมปุา

กลาง 
สนง.ปลัด 

68 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมคริสเตียนตําบลปุา
กลาง 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, น้ําดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ฯลฯ แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมค
ริสเตียนตําบลปุากลาง 

20,000     ตําบลปุา
กลาง 

กอง
การศึกษา 

    รวม 70,000 - - - -    

 
 
 



๒๘ 
 

3.6   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬา,การออกก าลังกายและการนันทนาการ 
ล าดับ

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โอน
เพิ่ม  

 โอนลด  
 งบประมาณที่

ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
69 ค่าจัดการแข่งขันกีฬาประจําปีตําบล

ปุากลาง  
เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ําดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา, ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล-เงินรางวัล, ค่าจัดสถานที่-
สนามแข่งขัน, ค่าบํารุงสถานที่, ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬาต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ สําหรับการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ใน
ตําบลปุากลาง  

50,000    50,000 ตําบลปุา
กลาง 

กองการศึกษา 

70 ค่าใช้จ่ายสําหรับการส่งนักกีฬา 
กลุ่มสตรี หรือเยาวชน ไปประกวด
หรือแข่งขันนอกสถานที ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทาง ค่าอาหารสําหรับนักกีฬา และผู้ควบคุมทีม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ ในการส่งนักกีฬาเยาวชน เข้าร่วมแข่งขันในงานต่างๆ 
เช่น การแข่งขันกีฬาในเทศกาลปีใหม่ม้ง, การแข่งขันกีฬาระดับอําเภอ, 
การแข่งขันในระดับจังหวัด ฯลฯ  

80,000    80,000 ตําบลปุา
กลาง 

กองการศึกษา 

71 ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งนักกีฬาแข่งขัน
กีฬาอิ้วเมี่ยนประจําป ี 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ําดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา, ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล-เงินรางวัล, ค่าจัดสถานที่-
สนามแข่งขัน, ค่าบํารุงสถานที่, ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬาต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

20,000    20,000 ต่างจังหวัด กองการศึกษา 

72 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
เผ่าลัวะต้านยาเสพติด  

เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ําดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา, ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล-เงินรางวัล, ค่าจัดสถานที่-
สนามแข่งขัน, ค่าบํารุงสถานที่, ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬาต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ สําหรับการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆใน
ตําบลปุากลาง 

20,000    20,000 บ้านจูน หมู่ 
4 และบ้าน
ตาหลวง หมู่ 

5 

กองการศึกษา 

73 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลปุากลาง  

เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ําดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา, ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกีฬา, ค่าถ้วยรางวัล-เงินรางวัล, ค่าจัดสถานที่-
สนามแข่งขัน, ค่าบํารุงสถานที่, ค่าเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์กีฬาต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ สําหรับการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆใน
ตําบลปุากลา 

15,000   2,312 12,688 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ปุากลาง 
และบ้าตา

หลวง 

กองการศึกษา 

    รวม 185,000 - - 2,312 182,688    

 
 
 



๒๙ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดงานตามประเพณีและส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

ล าดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอน
เพิ่ม  

 โอนลด  
 งบประมาณที่

ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
74 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน

สําคัญทางศาสนา 
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆะบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา ฯลฯ 

5,000    5,000 ตําบลปุา
กลาง 

กองการศึกษา 

75 ค่าจัดกิจกรรมงานเทศกาลปีใหม่ม้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง (บ้านน้ําเปิน หมู่ที่ 1, บ้านค้าง
ฮ่อ หมู่ที่ 3, บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 และบ้านปุากลาง หมู่ 7) ตําบลปุา
กลาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ  

100,000   74,879 25,121 ตําบลปุา
กลาง 

กองการศึกษา 

76 ค่าจัดกิจกรรมเทศกาลปีใหม่เมี่ยน  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาล หรือประเพณีปีใหม่เมี่ยน 
บ้านห้วยสะนาว หมู่ที่ 2 ตําบลปุากลาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

20,000   20,000 - ตําบลปุา
กลาง 

กองการศึกษา 

77 งานประเพณี กินสะโหลดตีพ ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีกินสะโหลดตีพ ิ
บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ตําบลปุากลาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

10,000    10,000 ตําบลปุา
กลาง 

กองการศึกษา 

78 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตําบลปุากลางเนื่องในวัน
ผู้สูงอายุและวันสงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมและพิธีการรดน้ําดําหัวผู้สูงอาย ุหัวหน้าส่วน
ราชการในตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบล ผู้นําหมู่บ้านในตําบลปุากลาง 

60,000    60,000 ตําบลปุา
กลาง 

กองการศึกษา 

79 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานคารวะพญา
ผานอง/จัดงานเทศกาลโลกของ
กว่าง/จัดงานชมพูภูคาบาน/จัดงาน
ลอยกระทง/จัดงานกาชาด 

เพื่อจ่ายเป็นค่า น้ําดื่ม ค่ารถในการนําประชาชนร่วมงาน การออกร้าน
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของตําบลปุากลาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

50,000    50,000 ตําบลปุา
กลาง 

กองการศึกษา 

80 โครงการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส  เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน กระดาษ และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆฯลฯ  20,000   20,000 - ตําบลปุา
กลาง 

กองการศึกษา 

81 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ชนเผ่าม้ง เมี่ยน ลั๊วะ (เจ้า
พอพญาดงเซ้ง)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชนเผ่าม้ง เมี่ยน ลั๊วะ (เจ้าพ่อพญาดงเซ้ง) 
เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

20,000    20,000 ตําบลปุา
กลาง 

กองการศึกษา 

82 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟู
ศิลปะ วัฒนธรรมชุดประจํากลุ่ม
ชาติพันธุ์ ถิ่นลั๊วะตําบลปุากลาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร น้ําดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  

15,300    15,300 ตําบลปุา
กลาง 

กองการศึกษา 

83 โครงการสอนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย ์

เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์
ค่าอาหาร, น้ําดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

20,000    20,000 อาศรมปุา
กลาง 

กองการศึกษา 

 



๓๐ 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอน
เพิ่ม  

 โอนลด  
 งบประมาณที่

ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
84 อุดหนุนงานบวงสรวงพญาผานอง (การะ

วะพญาผานอง) ที่ทําการปกครอง อําเภอ
ปัว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานบวงสรวงพญาผานอง (การะวะพญาผา
นอง) ที่ทําการปกครองอําเภอปัว ฯลฯ  

3,000   19,500 -               
16,500 

อําเภอปัว กองการศึกษา 

85 อุดหนุนงานบวงสรวงเจ้าพญาภูคา ที่ทํา
การปกครอง อําเภอปัว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานบวงสรวงเจ้าพญาภูคา ที่ทําการ
ปกครอง อําเภอปัว 

5,000    5,000 อําเภอปัว กองการศึกษา 

86 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดน่าน 
ปีงบประมาณ 2559 ที่ทําการปกครอง
อําเภอปัว 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2559 ที่ทําการปกครอง
อําเภอปัว 

10,000   10,000 - อําเภอปัว กองการศึกษา 

87 อุดหนุนงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอย
อดุลยเดชมหาราช ที่ทําการปกครอง 
อําเภอปัว  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอยอดุลยเดชมหาราช ที่ทําการ
ปกครอง อําเภอปัว  

5,000    5,000 อําเภอปัว กองการศึกษา 

88 อุดหนุนงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่
ทําการปกครอง อําเภอปัว  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทําการปกครอง อําเภอปัว  

5,000    5,000 อําเภอปัว กองการศึกษา 

    รวม 348,300 - - 144,379 203,921    

 
4.2  แนวทางการพัฒนา ฝึกสอนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี 

ล าดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอน
เพิ่ม  

 โอนลด  
 งบประมาณที่

ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
89 โครงการฝึกอบรมสืบสานวัฒนธรรม

สามเผ่าตําบลปุากลาง  
เพื่อจ่ายในการจัดฝึกอบรมปราชญ์ชาวบ้าน หมอขวัญ ของเผ่าม้ง เผ่า
เมี่ยน และเผ่าลั๊วะ เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ําดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ  

70,000   29,660 40,340 ตําบลปุา
กลาง 

กองการศึกษา 

    รวม 70,000 - - 29,660 40,340    

 
 



๓๑ 
 

5.  ยุทธสาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

ล าดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอน
เพิ่ม  

 โอนลด  
 งบประมาณที่

ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
90 จัดเก็บขยะ กําจัดขยะ และอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ กําจัดขยะ และอื่นๆ 1,000,000   438,846 561,154 ตําบลปุา

กลาง 
สํานักงานปลัด 

91 ค่าจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้สาธารณะ
และเก็บกวาดขยะที่สาธารณะตําบลปุา
กลาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้สาธารณะและเก็บกวาดขยะ
ที่สาธารณะตําบลปุากลาง 

78,000   32,500 45,500 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

92 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะและของเสียอันตรายที่สอดคล้องกับ
บริบทชุมชนตําบลปุากลาง อําเภอปัว 
จังหวัดน่านอย่างยั่งยืน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่
สอดคล้องกับบริบทชุมชนตําบลปุากลาง อําเภอปัว จังหวัดน่าน
อย่างยั่งยืน ฯลฯ 

50,000    50,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

    รวม 1,128,000 - - 471,346 656,654    

 
5.2  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบน้ าเสีย 

ล าดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอน
เพิ่ม  

 โอนลด  
 งบประมาณที่

ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
93 ค่าจ้างเหมาบริการลอกรางระบายน้ํา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาลอกรางระบายน้ํา 30,000    30,000 ตําบลปุา

กลาง 
กองช่าง 

94 ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบน้ําอุปโภค 
บริโภคในพื้นที ่ 

ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบน้ําอุปโภค บริโภคในพื้นที่ ตําบลปุากลาง 30,000    30,000 ตําบลปุา
กลาง 

กองช่าง 

    รวม 60,000 - - - 60,000 0   

 
 
 



๓๒ 
 

6.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและการบริการ 
6.1  แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาร่วมบูรณาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน  

ล าดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอนเพิ่ม  

 โอน
ลด  

 งบประมาณที่
ใช้ไป  

 เหลือเงิน  
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
95 การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ ตําบล 

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาประจําป ี
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาประจําป ีค่าวัสดุ ค่าเอกสารที่ใชในการจัด
เวทีประชาคมและค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มแผนพัฒนา 

30,000   16,050 13,950 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

96 โครงการ อบต.สัญจร/อบต.พบ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขนม น้ําดื่ม อาหาร อาหารว่าง ค่าปูาย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ โครงการ อบต.สัญจร/อบต. พบ
ประชาชน ในการรองรับปัญหาความต้องการต่างๆ หรือการ
บริการเคลื่อนที่ เช่น การบริการจัดเก็บภาษี เป็นต้น  

5,000    5,000 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

97 
 

ปูายพระบรมฉายาลักษณ ์  วัสดุปูายพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราชให้ประชาชนได้ชมพระ
บารมีร่วมปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย ์

20,000   760 19,240 ตําบลปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย ์ กราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 และศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 106,100  103,610 2,490     

    รวม 55,000 106,100 - 120,420 40,680    

 
6.2  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

ล าดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอนเพิ่ม  

 โอน
ลด  

 งบประมาณที่
ใช้ไป  

 เหลือเงิน  
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
98 จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

ปูองกันภัยฯ (เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ
กู้ภัย OTOS)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัย OTOS จํานวน 
2 คน ๆละ 5,000 บาท/เดือน ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย อบต.ปุากลาง 
ในช่วงเวลากลางคืนและวันหยุดราชการ ตามคําสั่งของผู้อํานวยการ
ศูนย์ฯ ในอํานาจหน้าที่ของ อบต. 

             
120,000  

                    
49,500  

                
70,500  

อบต.ปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

99 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียง อาหารเครื่องดื่ม สําหรับสมาชิก อปพร. 
เจ้าหน้าที่ ในการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือภัยพิบัติ บรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ ตามคําสั่งของ ผู้อํานวยการศูนย์ฯ ในอํานาจหน้าที่ของ อบต. 

                
50,000  

                      
50,000  

อบต.ปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

 



๓๓ 
 

 
ล าดับ

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โอนเพิ่ม  
 โอน
ลด  

 งบประมาณที่
ใช้ไป  

 เหลือเงิน  
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
100 โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมสมาชิก  

อปพร. 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ ในวันอปพร. และกิจกรรมต่างๆ 
ตามคําสั่งของผู้อํานวยการศูนย์ฯ 

30,000    30,000 อบต.ปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

101 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สําหรับการปูองกันและบรรเทาสาธารภัย 
ฯลฯ 

5,000 1,800  6,800 -                 
1,800 

อบต.ปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

  
ค่าน้ํายาเคมีสําหรับเติมถังดับเพลิง ของอบต. และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และเป็นวัสดุ/อุปกรณ์ชุดปฐมพยาบาล รถกู้ชีพกู้ภัย 

5,000    5,000 อบต.ปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

102 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ําดับเพลิง จํานวน 2 เส้น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ํา
ดับเพลิง ชนิดผ้าใบ 3 ชั้น ขนาด 2.50 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อม
ข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง  จํานวน 2 เส้น 

16,000    16,000 อบต.ปุา
กลาง 

สํานักงานปลัด 

    รวม 226,000 1,800 - 56,300 169,700    

 
 
 

6.3  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ล าดับ

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โอนเพิ่ม  
 โอน
ลด  

 งบประมาณที่
ใช้ไป  

 เหลือเงิน  
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
103 เงินเดือน,ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง, 

เงินค่าตอบแทนพิเศษ ผู้บริหาร, สมาชิก
สภาท้องถิ่น  ของ อบต. 

ผู้บริหาร, สมาชิกสภาท้องถิ่น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,879,920   939,960 939,960 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด  

104 
เงินเดือน/ค่าตอบแทนพนักงานส่วน

ตําบล, พนักงานจ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

พนักงานส่วนตําบล, พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2,493,600   1,220,160 1,273,440 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด  

903,240   440,580 462,660 อบต.ปุากลาง กองคลัง 

929,400   224,410 704,990 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

2,790,960   1,360,680 1,430,280 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 



๓๔ 
 

 
ล าดับ

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โอนเพิ่ม  
 โอน
ลด  

 งบประมาณที่
ใช้ไป  

 เหลือเงิน  
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

105 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานส่วนตําบล 

92,000   45,780 46,220 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

25,000   12,000 13,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง 

1,000    1,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

106 เงินประจําตําแหน่ง เงินประจําตําแหน่ง ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ 

168,000   84,000 84,000 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

42,000   21,000 21,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง 

42,000   21,000 21,000 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

42,000   21,000 21,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

107 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

432,000   216,000 216,000 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

361,080   167,460 193,620 อบต.ปุากลาง กองคลัง 

387,732   184,400 203,332 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

782,112   391,080 391,032 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

108 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
ค่าครองชีพชั่วคราวให้แก ่พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

48,000    48,000 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

72,000   34,000 38,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง 
55,000   25,330 29,670 อบต.ปุากลาง กองช่าง 
97,320   48,660 48,660 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

109 ค่าตอบแทน ค่าขอขวัญ เงินรางวัล ให้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที ่ในกิจการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.ปุากลาง เช่น ข้าราชการหน่วยงานอื่น, พนักงานส่วน
ตําบล, สมาชิก อปพร.ประชาคม ฯลฯ  

                
45,000  

                      
1,200  

                
43,800  

อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

110 

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ประจําปี 2560 

เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2560 

243,800    243,800 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 
105,360    105,360 อบต.ปุากลาง กองคลัง 
109,761    109,761 อบต.ปุากลาง กองช่าง 
297,760    297,760 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 



๓๕ 
 

 
ล าดับ

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โอนเพิ่ม  
 โอน
ลด  

 งบประมาณที่
ใช้ไป  

 เหลือเงิน  
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
111 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลา
ราชการ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  

30,000   3,360 26,640 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

5,000    5,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง 

20,000    20,000 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

20,000    20,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

112 ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล 60,600   25,250 35,350 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

114,000   17,500 96,500 อบต.ปุากลาง กองคลัง 

102,000   20,500 81,500 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

72,000   15,000 57,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

113 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ คณะผู้บริหารฯ พนักงาน
ส่วนตําบล 

80,000   19,460 60,540 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

20,000   4,000 16,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง 

60,000   2,216 57,784 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

10,000   4,800 5,200 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

114 ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ถ่ายเอกสาร 

ค่าถ่ายเอกสาร ,เย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารต่างๆ เช่น ข้อ
บัญญัติฯ แผนพัฒนาตําบล หรือเอกสารอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ดําเนินโครงการต่างๆ 

20,000    20,000 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

115 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ 

ค่าลงทะเบียน  การฝึกอบรม, การประชุม,การเข้าร่วมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล,  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

50,000   6,800 43,200 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

50,000   12,600 37,400 อบต.ปุากลาง กองคลัง 

50,000    50,000 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

30,000   5,100 24,900 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

 



๓๖ 
 

 
ล าดับ

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โอนเพิ่ม  
 โอน
ลด  

 งบประมาณที่
ใช้ไป  

 เหลือเงิน  
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
116 ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึงมิใช่การ

ประกอบดัดแปลง  ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง  และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

80,000   62,750 17,250 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

100,000    100,000 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

100,000    100,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

117 ค่าจ้างเหมาบริการสอบเขตรังวัดที่ดิน ค่าจ้างเหมาบริการสอบเขตรังวัดที่ดิน 20,000   13,380 6,620 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

118 ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร 60,000   25,000 35,000 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

119 ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทําความสะอาด
อบต.ปุากลาง 

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอบต.ปุากลาง  จํานวน 12 
เดือน 

72,000   30,000 42,000 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

120 ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลรักษา
ทรัพย์สินในสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปุากลาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลรักษาทรัพย์สินในสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 1 คน 

60,000   25,000 35,000 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

121 ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย ์

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ 168,000   52,500 115,500 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

122 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคด ี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคด ี 10,000    10,000 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

123 ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ 

ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต ์รถบรรทุกน้ํา 
และรถจักรยานยนต ์  องค์การบริหารส่วนตําบลปุากลาง 

10,000   2,433 7,567 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

124 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล 

ค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่ม,ค่าของขวัญ,พิมพ์เอกสาร,ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซ่ึง
จําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับ บุคคลหรือคณะบุคคล ที่มาประชุม นิเทศงาน ตรวจงาน
หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงานในกิจการของ อบต.ปุากลาง  
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

15,000    15,000 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

 
 
 



๓๗ 
 

 
ล าดับ

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โอนเพิ่ม  
 โอน
ลด  

 งบประมาณที่
ใช้ไป  

 เหลือเงิน  
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
125 ค่าเล้ียงรับรองในการ

ประชุมสภาท้องถิ่น 
ค่าอาหาร,เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซ่ึง
จําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ  หรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซ่ึงเข้าร่วมประชุม 

15,000   9,000 6,000 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

126 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

ค่าเบี้ยเล้ียง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
ของสมาชิกสภา อบต.  
ผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างฯ  เช่น การไปร่วมประชุม,อบรม 
สัมมนาหรือศึกษาดูงาน ฯลฯ 

60,000   11,626 48,374 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

30,000   15,852 14,148 อบต.ปุากลาง กองคลัง 

20,000   5,488 14,512 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

30,000   2,724 27,276 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

127 ค่าจัดทําเว็บไซด์ของ 
อบต.ปุากลาง 

เพื่อจ่ายเป็นค้างจ้างเหมาจัดทําเว็บไซด ์อบต.ปุากลาง ดูแลเว็บไซด์และจดโดเมน
เนม ปีละ 1 ครั้ง 

10,000   10,000 - อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

128 โครงการแผนที่ภาษ ี เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯในการ
จัดทําแผนที่ภาษ ี

80,000    80,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง 

129 ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตั้ง 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ สําหรับการเลือกตั้ง 50,000    50,000 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

130 ค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน  

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ปุากลาง  เช่นบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆ ในสํานักงานและ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ปุากลาง เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร,  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ , เครื่องปรับอากาศ , โทรทัศน์ , ตู้เย็น , รถมอเตอร์ไซค์ , รถยนต์ 
ฯลฯ หรือครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ 

100,000   50,040 49,960 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

50,000   3,700 46,300 อบต.ปุากลาง กองคลัง 

50,000   10,470 39,530 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

70,000   3,500 66,500 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

131 ค่าไฟฟูา ค่ากระแสไฟฟูาที่ใช้ในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และไฟสาธารณะ
ส่วนเกิน10 % 

300,000   84,971 215,029 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

 



๓๘ 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอนเพิ่ม  

 โอน
ลด  

 งบประมาณที่
ใช้ไป  

 เหลือเงิน  
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
132 ค่าน้ําประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา 10,000   2,560 7,440 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

10,000   1,430 8,570 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

133 ค่าบริการโทรศัพท ์ ค่าใช้บริการ และค่าเช่าเลขหมาย ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  ที่เกิดจาก
การใช้โทรศัพท์ ในสํานักงาน อบต.ปุากลาง 

20,000    20,000 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

10,000    10,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

134 ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าลงทะเบียนจดหมาย  และค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์ยากร 10,000   1,703 8,297 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

20,000    20,000 อบต.ปุากลาง กองคลัง 

2,000    2,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

135 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ค่าโทรสาร[Facsimile] ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
[internet]  และค่าสื่อสารอื่นๆ ของสํานักงาน อบต.ปุากลาง 

150,000   53,876 96,124 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

50,000   7,490 42,510 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

136 ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการของ อบต.ปุากลาง 

18,000    18,000 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

137 อุดหนุน อบต.แงง (โครงการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสําหรับศูนย์รวมข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ อําเภอปัว จังหวัดน่าน) 

ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอปัว จังหวัดน่าน 

10,000    10,000 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

138 ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จํานวน 15 คน  65,000    65,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

139 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 18 อัตรา ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 บังคับแก่นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปต้องส่งเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม อัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างรวมทั้งเงิน
เพิ่มต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง  

110,000   45,311 64,689 อบต.ปุากลาง กองคลัง 

 



๓๙ 
 

 
ล าดับ

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โอนเพิ่ม   โอนลด  
 งบประมาณที่

ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
140 สํารองจ่าย  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีจําเป็นต่าง ๆ ซ่ึงไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรืองานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น 
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ 

475,533  141,100  334,433 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

141 โครงการรับเสด็จพระบรมวงศ์
ษานุวงศ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศ์ษานุวงศ์
ทุกพระองค์ 

50,000     อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

142 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท) 

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท) 

164,000   164,000  อบต.ปุากลาง กองคลัง 

    รวม 16,074,178 - 141,100 6,316,389 9,566,689 57   

  
6.4    แนวทางการพัฒนา จัดหา/จัดซื้อ/ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และเครื่องจักกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะ  
ล าดับ

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โอนเพิ่ม   โอนลด  
 งบประมาณที่

ใช้ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
143 วัสดุสํานักงาน ค่าวัสด/ุอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้สํานักงาน  ต่าง ๆ  เช่น  สมุดบันทึก  

กระดาษ  ซองจดหมาย  แฟูม  ปากกา ปากกาไวท์บอร์ด  ดินสอ น้ํายา
ลบคําผิด  ลวดเสียบกระดาษ  ลวดเย็บ  กาว   เทปกาว  กุญแจ  เครื่อง
คํานวณเลข  ฯลฯ 

97,000   7,150 89,850 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

50,000   27,206 22,794 อบต.ปุากลาง กองคลัง 

30,000   7,576 22,424 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

30,000   3,900 26,100 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

144 วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ ค่าวัสด/ุอุปกรณ์ ไฟฟูา และวิทยุ สําหรับติดต้ัง ณ สํานักงานที่ทําการ 
อบต. งานกิจการของ อบต. เช่น หลอดไฟฟูา  สวิตช์ไฟฟูา  ปลั๊กไฟฟูา  
บัลลาร์ท  สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ 

40,000    40,000 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

 
 
 



๔๐ 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอนเพิ่ม   โอนลด  

 งบประมาณที่
ใช้ไป  

 เหลือเงิน  
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
145 วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ์  เครื่องใช้ ในการประกอบอาหาร เช่น สิ่งของ

เครื่องใช้ในการทําความสะอาด สํานักงานฯ และห้องน้ํา  เช่นไม้กวาด , 
แปรง,ไม้ถูพื้น, สบู่, ผงซักฟอก, น้ํายาล้างจาน, น้ํายาเช็ดกระจก, น้ํายา
ล้างห้องน้ํา ฯลฯ และน้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชน 

30,000   8,297 21,703 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

87,500 35,000  106,835 15,665 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 
(ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

146 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน  สาย
ไมล์ น้ํามันเบรค หัวเทียน อุปกรณ์ซ่อมบํารุงต่างๆ ฯลฯ 

50,000   13,800 36,200 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกรวยจราจรยางแท้ สูง 70 เซนติเมตร มีแถบ
สะท้อนแสง 2 แถบ พร้อมชื่อหน่วยงาน 1 บรรทัดสีไม่ชิดรถทับไม่แตก 
จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 450 บาท  

4,500    4,500 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

147 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับรถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ รถมอเตอร์ไซค์ ของอบต. เครื่อง
ตัดหญ้า ฯลฯ 

200,000   49,639 150,361 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

เครื่องพ่นหมอกควัน 60,000   4,887 55,113 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

148 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาเผยแพร ่และ
ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นการ์ด  แผ่นดิสก์  กระดาษเขียนโปสเตอร ์
สติกเกอร์  ฟิล์ม ฯลฯ  รวมทั้งค่าล้างอัดรูปประกอบกิจกรรมโฆษณา
เผยแพร่ ใช้ในการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆ ของ 
อบต. 

60,000    60,000 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

149 วัสดุคอมพิวเตอร ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสํานักงาน อบต. ปุา
กลาง  เช่น หมึก  ตลับหมึก  mouse (เมาส์)  แผ่นดิสก์  digital 
video disk   โปรแกรม ฯลฯ 

50,000   19,750 30,250 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

60,000 
  

34,090 
25,910 อบต.ปุากลาง กองคลัง 

35,000 
  

10,501 
24,499 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

30,000 
   

30,000 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

150 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในงานก่อสร้าง หรืออุปกรณ์อื่นที่
ใช้ในการก่อสร้าง  

100,000   5,030 94,970 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

 
 
 



๔๑ 
 

ล าดับ
ที่ โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
 งบประมาณ 

(บาท)  
 โอนเพิ่ม   โอนลด  

 งบประมาณที่
ใช้ไป  

 เหลือเงิน  
สถานที่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
151 วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็น ค่ากระถาง ถาดลองกระถาง พันธุ์ไม้ จอบ เสียม พร้า ฯลฯ 

สําหรับใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 
10,000   1,345 8,655 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

152 ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้ทํางาน จํานวน 7 ตัว 16,000   10,660 5,340 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จํานวน 1 ตู ้ 5,500    5,500 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาท จํานวน 3 ตู ้ 18,000   16,440 1,560 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง 4,000   3,990 10 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

ถังต้มน้ําร้อน สแตนเลส จํานวน 1 ถัง 5,000   4,550 450 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

ม่านปรับแสง 67,054   41,020 26,034 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 2,000   1,280 720 อบต.ปุากลาง กองคลัง 

ตู้เก็บเอกสาร 2 บาท จํานวน 5 ตู ้ 30,000   27,400 2,600 อบต.ปุากลาง กองคลัง 

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว 4,000   2,560 1,440 อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว 4,000   2,560 1,440 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จํานวน 1 ตู ้ 5,500    5,500 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์หล็กพร้อมเก้าอี ้จํานวน 1 ชุด 10,000   7,200 2,800 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

153 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากวา 
2,000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

722,000    722,000 อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

154 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 3 
เครื่อง 

9,900   9,900 - อบต.ปุากลาง สํานักงานปลัด 

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 
เครื่อง 

9,600   9,600 - อบต.ปุากลาง กองคลัง 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 3 
เครื่อง 

3,300   3,300 - อบต.ปุากลาง กองการศึกษา 



๔๒ 
 

 
ล าดับ

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

 งบประมาณ 
(บาท)  

 โอนเพิ่ม   โอนลด  
 งบประมาณที่ใช้

ไป  
 เหลือเงิน  

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
155 ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ วิทยุสื่อสารติดตั้งประจํารถ พร้อมเสาและสายอากาศ ขนาด

ไม่ต่ํากว่า 10 วัดต ์
30,000    30,000 อบต.ปุากลาง สํานักงาน

ปลัด 
เสาวิทยุสื่อสารแบบสามเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว สูง 18 เมตร 
ฐานราก 4 จุด พร้อมสายล่อไฟ และไฟกระพริบ (ชุบคาบา
ไนท์) 

99,000    99,000 อบต.ปุากลาง สํานักงาน
ปลัด 

156 
  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  

เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 1 เครื่อง 11,000    11,000 อบต.ปุากลาง สํานักงาน
ปลัด 

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน 1 เครื่อง 10,000    10,000 อบต.ปุากลาง สํานักงาน
ปลัด 

157 ครุภัณฑ์โรงงาน สว่านไฟฟูา จํานวน 1 ตัว 9,520   9,500 20 อบต.ปุากลาง กองช่าง 

เล่ือยยนต์ ขนาดบาร์ 11.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 15,000    15,000 อบต.ปุากลาง สํานักงาน
ปลัด 

158 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย ์

เตียงขนย้ายผู้ปุวย พร้อมฐานติดตั้งเป็นสแตนเลส ประจํารถ
กู้ชีพ-กู้ภัย 

70,000    70,000 อบต.ปุากลาง สํานักงาน
ปลัด 

    รวม 2,184,374 35,000 - 449,966 1,769,408    

  รวมท้ังสิ้น 41,500,000 142,900 141,100 14,255,421 27,255,421   

 
ประธาน ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ขออนุญาตติดตามในระเบียบวาระท่ี ๕ ข้อ ๑ การรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ในส่วนของแผนพัฒนาในด้านของยุทธศาสตร์

โครงสร้างพื้นฐานอยู่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งจากเอกสารที่ได้ดูในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการดําเนินการมีจํานวนไม่กี่โครงการและยังคงเหลือ
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการอีกหลายโครงการของแต่ละหมู่บ้าน เพราะฉะนั้นที่ผมค่อนข้างกังวลคือในเรื่องของระยะเวลา ถ้านับจากปลายเดือนเมษายน
นี้ไปโดยประมาณ ๕ เดือนก็จะหมดปีงบประมาณซึ่งโครงการที่ค้างยังไม่ได้ดําเนินการยังมีอีกหลายโครงการเฉพาะในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ขออนุญาตเร่งรัดติดตามเพราะเป็นห่วงหากดําเนินการไม่ทันก็จะต้องผ่านระบบของสภาซึ่งผลเสียหายก็จะกระทบกับประชาชนโดยตรง ก็ขอฝาก
ผ่านสภาไปยังผู้บริหารให้เร่งรัดการดําเนินการด้วย ซึ่งยังไม่รวมด้านอ่ืนๆอย่างเช่นด้านสังคม การซ่อมแซมบ้านคนจนก็อยากจะให้มีการเร่งรัดการ ก็อย่าง
ที่ผมได้นําเรียนไปแล้วว่าเป็นห่วงในเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินการ ก็ขอฝากไปยังผู้บริหารด้วยขอบคุณครับ 



๔๓ 
 
ประธาน มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ / หากไม่มีให้เจ้าหน้าที่ตอบข้อซักถามครับ  
นักวิเคราะห์ฯ เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นแผนที่กําหนดไว้ของพัสดุว่าจะดําเนินงานในช่วงใด สําหรับในช่วงต้น

ปีงบประมาณยังไม่สามารถดําเนินการได้เพราะยังไม่มีงบประมาณเข้ามา สําหรับในช่วงนี้ได้มีการ
ทยอยประกาศหาผู้รับจ้างสําหรับโครงการต่างๆแล้ว  เพราะว่างบประมาณมาช้าทําให้การ
ดําเนินการล่าช้าไปด้วยครับ 

เลขานุการ ขออนุญาตเพิ่มเติมตามที่ท่านบุญเกียรติได้สอบถาม เรื่องการดําเนินการโครงการต่างๆที่ได้บรรจุ
ไว้ในข้อบัญญัติฯซึ่งของตําบลปุากลางเราตามที่ผมได้ตรวจสอบตามแผนของพัสดุได้ทําไว้ ก็ยัง
เป็นไปตามแผนตามห้วงระยะเวลาในแต่ละเดือนและเป็นไปตามลําดับขั้นตอน คิดว่าไม่น่ามี
ปัญหาล่าช้าเพราะว่าต้องตรวจสอบงบประมาณท่ีเข้ามาว่าเพียงพอหรือไม่ ซึ่งขณะนี้เป็นช่วง
ระยะเวลาที่ดําเนินการประกาศงาน และได้ดําเนินการก่อสร้างไปแล้วจํานวน ๓ โครงการส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่ ม.๓ และในวันพรุ่งนี้จะมีการเคาะราคาแบบอีออฟชั่น จํานนวน ๑๔ โครงการ ทั้ง
โครงการในข้อบัญญัติฯและโครงการที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินสะสมที่ได้รับการอนุมัติเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เท่าที่สังเกตทุกโครงการก็เป็นไปตามแผนที่ได้กําหนดไว้ ก็จะเร่งรัดให้มีการ
ดําเนินการให้เร็วที่สุดก่อนที่จะถึงฤดูฝน เพราะอาจจะทําให้กระทบต่อการดําเนินงานครับ 

ประธาน มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
นายนฤพล นายโก๋ ผมขอติดตามโครงการของหมู่บ้าน เพราะว่าไม่นานนี้ฝนก็จะตกแล้ว เช่นโครงการก่อสร้างจําพวก

ถนนหากฝนตกแล้วจะไม่สามารถดําเนินการได้ ฝากให้ท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้
ไปตรวจสอบหากสิ่งไหนที่สามารถดําเนินการได้ก็ขอให้รีบดําเนินการเพราะว่าอาจจะไม่ทันห้วง
ระยะเวลาที่กําหนด ก็ขอให้ติดตามเร่งรัดด้วยครับ 

ประธาน เชิญท่านต่อไปครับ / ในส่วนนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถอภิปรายได้ครับ  
ผญบ.ม.๗ สอบถามโครงการต่างๆที่กําลังจะลงไปในหมู่ ๗ มีสองโครงการคือ หนึ่งโครงการถนนหินคลุก 

หน้าบ้านนายวิทูรย์ ถึง หน้าบ้านนายสว่าง สองถนนเส้นหน้าบ้านนายประวัติ ถึง หน้าบ้านนายสุ
ชาติ คือสองโครงการนี้ตามท่ีได้เสนอไปแล้วว่าจุดที่จะก่อสร้างนั้นเป็นที่น้ําขังจึงเสนอให้มีการถม
ดินด้วย แต่เท่าที่เห็นในแบบก็ไม่มีดินถมอยากทราบว่าดินถมนั้นมีต่างหากหรือว่ามีแต่หินคลุก 
เพราะในแบบมีเฉพาะหินคลุก ๑๕ ซม. ขอถามครับ 

ผญบ.ม.๓ เมื่อวานผมได้อ่านรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ผมมีอยู่จุดเดียว
เนื่องจากท้องที่พวกเราไม่ได้คลุกคลีกับสภาและผู้บริหาร อบต. ผมอยากจะเสนอแนะว่าทั้ง ๖ 
ยุทธศาสตร์ที่ฝุายแผนได้ทํามานั้นดีแล้ว แต่ผมอยากจะให้เพ่ิมคอลัมน์อีกหนึ่งคอลัมน์ไว้ท้ายว่าได้
ดําเนินการเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งงบไว้ที่ ๘๘ ล้าน ร้อยละ ๖๘.๙ เปอร์เซน 
ยกตัวอย่างนะครับ แล้ว ณ เวลาที่รายงานนั้นได้ดําเนินการไปแล้วกี่โครงการคิดเป็นกี่เปอร์เซน 
ฉะนั้นเป็นการสะดวกแก่พวกเราที่ไม่ได้อยู่ในวงการไม่ได้คลุกคลีตลอด เมื่อเราอ่านเราจะได้รู้ว่า
ท่านทํางานมีความก้าวหน้าไปถึงไหนและในแต่ละยุทธศาสตร์ได้ดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง 
เพราะไม่เช่นนั้นผมมาอ่านผมก็ต้องมาเปิดทุกหน้าในฐานะที่อยู่ในท้องที่ไม่ได้คลุกคลีตลอดช่วยทํา
รายงานให้มีตัวชี้วัดว่าได้ดําเนินการไปเท่าไหร่ คิดเป็นกี่เปอร์เซนของงบประมาณท่ีตั้งไว้แล้วก็ถ้ามี
ความสนใจในประเด็นไหนเราก็ไปเปิดในประเด็นนั้นว่าสิ่งที่ท่านได้ทําไปนั้นมีอะไรบ้างใน
รายละเอียด เหล่านี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะครับ  

ประธาน ฝากให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป ให้ปรับปรุงรูปแบบการรายงานทําที่ทําได้นะครับ 
/ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องครับ 

ผอ.กองช่าง ส่วนที่ได้ถามมาเรื่องของถนนหินคลุกของ ม.๗ พอดีในตอนที่ไปสํารวจไม่ได้ระบุในแบบไว้ว่ามี
ท่อมั้ย พอดีเมื่อวานนี้ผู้รับจ้างเข้าไปดําเนินการก็มีชาวบ้านเข้ามาตําหนิตรงนี้เหมือนกัน ก็ได้



๔๔ 
 

ชี้แจงว่างบประมาณตัวนี้ได้รับการอนุมัติจากสภาไปแล้ว ยังไงหลังจากที่ทําไปแล้วประสบปัญหาก็
ให้เขียนของบไปแก้ไขอีกครั้ง เพราะตอนนี้ดําเนินการไปแล้ว อย่างไรก็ต้องมีการแก้ไขปัญหา
ให้กับชาวบ้านเพราะตอนแรกตอนที่ช่างไปสํารวจไม่ได้ระบุไว้ ก็เลยคิดเฉพาะเรื่องงานถนนไว้ ก็
อาจจะเป็นคราวหน้าในเรื่องของการขออนุมัติเรื่องท่อค่ะ 

ผญบ.ม.๗ การออกแบบต่างๆเมื่อช่างไปสํารวจช่างต้องสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็น ส.อบต. 
หรือว่าคณะกรรมการหมู่บ้าน ในพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นเป็นแอ่งน้ํา และผมได้สอบถามไปว่ามีดินถม
ด้วยหรือไม่ซึ่งจะต้องถมดินก่อนที่จะมีการถมหินคลุก เพราะฉะนั้นช่างสํารวจอย่างไรครับ เพราะ
วันนี้เปิดแบบออกมาคือไม่มีดินถมและไม่มีท่อระบายน้ํา เพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของช่าง
นะครับ ฝากให้ช่างว่าช่างจะแก้ไขอย่างไรนะครับ เพราะไม่รู้ว่าดินถมมีในแบบหรือเปล่าเท่าที่ดูมี
หินคลุก ๑๕ เซนติเมตร แต่เท่าที่สํารวจพื้นที่เป็นแอ่งน้ําจะต้องถมดินให้สูง ๕๐ เซนติเมตร แล้ว
จึงถมหินคลุก จึงอยากจะสอบถามในที่นี้ว่ามีดินถมด้วยหรือเปล่าขอบคุณครับ 

ผอ.กองช่าง ในการสํารวจออกแบบไม่มีการถมดินเนื่องจากสภาพตอนนั้นคือเป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนของ
ถนนที่เล็กเฉยๆ ก็ได้รับเรื่องจากท่านรองฯชัยเดชก็เข้าไปดูแล้วบอกว่าจะต้องมีการถมดิน เพราะ
ถ้ามีการถมดิน เท่าที่ดูถนนมีสองระดับคือหัวท้ายสูงมากฉะนั้นในเรื่องการใช้งบประมาณหรือค่า
ถมดินจะต้องสูงกว่า ๑ เมตร จึงไม่ได้คิดประมาณการในส่วนนั้น จริงๆโดยส่วนตัวแล้วเส้นนี้น่าจะ
เป็นถนนคอนกรีตจะดีกว่า เพราะน้องที่เขาไปสํารวจบอกว่าจุดนี้จะลงหินคลุกเฉยๆซึ่งก็ไม่ได้ไป
สํารวจแต่เป็นคนประมาณการซึ่งอาจจะผิดพลาดนิดนึงว่าจริงๆท่านรองฯชัยเดชเคยบอกไว้แต่
นานแล้วจึงลืมจึงไม่ได้คิดในส่วนของดินถมไปด้วย เพราะจุดนี้ถ้าถมดินสูงแล้วจะต้องมีการบดอัด
และเรื่องของงบประมาณด้วย ก็ผิดพลาดเองด้วยก็ขอโทษทางหมู่บ้านด้วยนะค่ะ ก็ขอรับผิดและ
จะแก้ไขในงานต่อไปค่ะ 

ผญบ.ม.๓ ตามท่ีท่าน ผอ.กองช่างได้ชี้แจงไป สําหรับถนนสองเส้นที่ ผญบ.ม.๗ ได้นําเสนอไปนั้นเดิมเป็น
พ้ืนที่ของ ม.๓ ผมเองได้คลุกคลีกับตรงนั้นบ่อย คือการทําหินคลุกโดยไม่ได้มีการถมดินอย่างที่ 
ผญบ.ม.๗ ได้พูดไปนั้น ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแล้วถ้าถมเฉพาะหินคลุกในวันนี้ แล้วถ้าพ้นหน้าฝน
นี้ก็จะถูกชะล้างไปหมดและถนนก็จะมีปัญหาเหมือนเดิม ผมคิดว่าท่าน ส.อบต.ได้ถ่ายรูปในช่วง
หน้าฝนมาให้ดูแล้วเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นคนปริ้นรูปมาให้ทาง อบต.เอง คือหน้าฝนน้ําจะท่วม
ขึ้นถึงหัวเข่าถ้าเราไม่ถมดินให้สูงกว่าระดับข้างๆ แล้วเอาหินคลุกไปวางกับผิวหน้าดินหน้าฝนก็มี
ปัญหาเหมือนเดิมไม่ได้แก้ปัญหาเลย เหมือนเอาหินไปไว้ใต้น้ําคือทําแล้วแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหา 
การแก้ปัญหาคือต้องถมดินก่อนให้ระดับสูงกว่าพื้นเดิมน้ําจะได้ไหลไปสองข้างและจะต้องมีการ
วางท่อด้วยหากไม่ถมดินจุดนี้หากทําไปแล้วก็เหมือนไม่ได้แก้ปัญหานะครับ 

ประธาน ผมจะให้ผู้บริหารได้หาทางออก คงจะไม่อภิปรายในเรื่องนี้แล้ว  
นายก อบต. ถนนเส้นนี้จริงๆแล้วผมอยากจะให้ทําถนน ค.ส.ล.เลยจะได้แก้ไขปัญหาได้ถาวร และการที่ช่าง

ออกไปสํารวจก็อยากให้ท้องที่ได้ชี้แจงด้วยว่าชาวบ้านเขามีความต้องการอย่างไร บางทีชาวบ้าน
เขาอาจจะต้องการอย่างหนึ่งแล้วไปออกแบบอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งโครงการหินคลุกก็มีในหลายๆ
หมู่บ้านจริงๆแล้วเป็นการแก้ไขปัญหาแต่บางครั้งกลับพบว่าเป็นการสร้างปัญหาเพราะรถสัญจร
ไปมาไม่ได้ ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้สร้างถนน ค.ส.ล.ไปเลยนะครับจะได้แก้ปัญหาได้ถาวร 
สําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องมีการปรึกษาหารือกันอีกครั้งเพ่ือหาทางออกร่วมกันนะครับ 

ประธาน สําหรับเรื่องถนนของ ม.๗ นี้เป็นเรื่องเร่งด่วนระหว่าง ม.๗ กับผู้บริหาร ให้ไปหารือกับทาง
ผู้บริหาร สําหรับตอนนี้ให้อภิปรายเรื่องในระเบียบวาระก่อนครับ 

นายสมเกียรติ สมคํา ประเด็นอยากจะเรียนถามก็คือกับกองช่างนะครับว่าหอกระจายข่าวของ ม.๔ ดําเนินการเสร็จไป
แล้ว แต่ท่านรับปากว่าท่านจะไปถักเสาหอกระจายข่าวถักเหล็กเพ่ิมตอนนี้ท่านก็ยังไม่ได้ทํา



๔๕ 
 

เพราะว่าลมมาก็มีการโอนเอน ก็อยากจะให้ท่านไปเก็บงานตรงนั้นด้วย เพราะอาจจะเกิดอันตราย
หรือชํารุดเสียหายได้ขอบคุณครับ 

ผญบ.ม.๖ สําหรับระเบียบวาระท่ี ๕ ข้อ ๑ รายงานติดตามผลแผนพัฒนา จากเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
ผมเองเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ตรงนี้ผมก็อยากจะฝากไปถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในเรื่องของแผนพัฒนาของปี ๒๕๖๐ ก็อยู่ในช่วงแรกเราก็ไม่สามารถติดตามประเมินผล
แผนได้ร้อยเปอร์เซน แต่ตรงนี้ก็อยากจะให้ฝากให้ทุกๆส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างที่ท่านบุญ
เกียรติได้กล่าวไปคงเหลือระยะเวลาการดําเนินงานไม่นาน ตรงนี้จากการประชุมกันเมื่อวันที่ ๒๔ 
ที่ผ่านมาจากงานโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นงานที่ใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานพอสมควรแต่มี
ระยะเวลาแค่นิดเดียว ก็อยากฝากให้ผู้บริหารและสภาว่าการดําเนินการให้อยู่ในขอบเขต จริงๆ
แล้วงบประมาณก็ได้มีการกําหนดชัดเจนว่างบประมาณส่วนใดใช้กับส่วนใดอยู่แล้ว ก็ไม่อยากให้
งานโครงสร้างพื้นฐานกระจุกตัวอยู่ห้วงเดียวซึ่งจะขาดประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผล เมื่อ
งบประมาณเข้ามาแล้วให้มีการกระจายงบประมาณด้วย แต่งานที่ไม่เป็นรูปธรรมอย่างการ
ส่งเสริมอาชีพได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วแต่งานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นรูปธรรมกลับยัง
ไม่ได้ดําเนินการ ขอฝากผู้บริหารและสภาได้พิจารณาในส่วนนี้ด้วยครับ 

ประธาน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องก็คงได้รับฟังคําชี้แนะของท่าน ผญบ.ม.๖ ไปแล้วนะครับ ท่านอ่ืนมีอะไรจะ
เพ่ิมเติมหรือไม่ในเรื่องของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐  

นายทินาสิษฐ์ บรินต จะว่าเป็นการติดตามก็ไม่เชิงนะครับ แต่เป็นการไถ่ถามจากความต้องการของชาวบ้านคืออย่าง
กรณีบ้านคนจนที่มีปัญหาคือสามปีแล้วยังทําไม่ได้ ขออนุญาตพาดพิงถึงชื่อของเจ้าของบ้านคนจน
นะครับ นางคูณ  แซ่ลี เสาที่ทาง อบต.ซื้อไปให้นั้นสั้นมากครับ แกไม่สามารถสร้างบ้านของแกได้
จนทุกวันนี้แกบ่นว่าจะทําอย่างไร เสาทั้งหมดมี ๖ ต้น ๒ ต้นนั้นใช้ได้ แต่มีอยู่ ๔ ต้นต่ํามากต่ํา
พอๆกับเล้าไก่นะครับ ผมไปดูแล้วผมยังคิดว่าตอนที่ออกแบบนั้นออกแบบอย่างไรเพราะมันต่ํา
มาก แล้วแกฝากถามถึงผู้บริหารว่าจะช่วยหาทางออกแบบไหนเพราะไม่สามารถสร้างได้จริงๆ 
เมื่อกี้ก่อนหน้าประชุมนี้แกก็ยังมาหาผมที่บ้านว่าอย่างไรให้นําเรียนเรื่องนี้เข้าสู่สภา และให้ทาง
ผู้บริหารช่วยหาทางออกให้ด้วยเพราะแกทําไม่ได้จริงๆ ขอบคุณครับ 

ประธาน ประเด็นของท่านทินาสิษฐ์กับท่านสมเกียรติจะให้ทางเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ตอบ ในวาระอ่ืนๆ
นะครับ / สําหรับในระเบียบวาระท่ี ๕ ข้อ ๑ การรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี 
๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่

ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน ที่ประชุมรับทราบการรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ / เชิญ

ผู้บริหารนําเสนอในข้อ ๒ ต่อไปครับ 
นายก อบต. ขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  จากการที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนิน

กิจการนอกเขต โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง ทางเชื่อมระหว่างตําบลปุากลางเชื่อมตําบลศิลาแลง 
ซึ่งมีความจําเป็นและมีความเร่งด่วน เนื่องจากพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนในตําบลปุากลางใช้ถนนเส้น
นี้ในการสัญจรและสองข้างทางบริเวณดังกล่าวมีหลุมลึกเป็นอันตรายต่อการสัญจร จึงมีความ
จําเป็นขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิมเติม รายละเอียดมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องชี้แจงครับ 



๔๖ 
 
เลขานุการ การโอนขอโอนงบประมาณในครั้งนี้ซึ่งมีอยู่ ๒ รายการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ 

๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
ด้าน/แผนงาน/ 

งาน/หมวด/ประเภท 
รหัส 
บัญช ี

งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ
คงเหลือ 
ก่อนโอน 

โอนครั้งน้ี 
+   เพ่ิม 

-    ลด 

ยอดเงิน 
งบประมาณ 

หลังโอน 

ค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย 

กรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ 

โอนลด (1)        ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได ้ด้าน       การเศรษฐกิจ 00300       

แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 00310       
งาน    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311       
หมวด     เงินเดือน 100        
ประเภท   เงินเดือนพนักงาน 102 929,400 704,990 - 52,000 652,990   

     52,000    
โอนเพ่ิม (1)        โอนลดจากเงินเดือน

พนักงานกองช่าง 
จํานวน 31,000 บาท 

ด้าน       การเศรษฐกิจ 00300       
แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 00310       
งาน    ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312       
หมวด     ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500       
ประเภท   ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
รายการ   โครงการซ่อมแซมไหล่ทางทางเชื่อมระหว่าง
ตําบลเชื่อมตําบลศิลาแลง (กิจการนอกเขต) 

   
 
 
 

31,000 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 

31,000 

 
 
 
 

31,000 

  

รวมโอนลด         
 
 



๔๗ 
 

ด้าน/แผนงาน/ 
งาน/หมวด/ประเภท 

รหัส 
บัญช ี

งบประมาณ 
อนุมัต ิ

งบประมาณ
คงเหลือ 
ก่อนโอน 

โอนครั้งน้ี 
+   เพ่ิม 

-    ลด 

ยอดเงิน 
งบประมาณ 

หลังโอน 

ค าชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย 

กรณีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ 

โอนเพ่ิม (2)        โอนลดจากเงินเดือน
พนักงานกองช่าง จํานวน 
๒๑,๐๐๐ บาท 
 

ด้าน       บริการชุมชนและสังคม 00200       
แผนงาน   การศึกษา 00210       
งาน    บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211       
หมวด     ค่าครุภัณฑ์ 450       
ประเภท   ครุภัณฑค์อมพิวเตอร ์ 466       
รายการ  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    + 21,000 21,000  

รวมโอนเพ่ิม    + 52,000    
  
ประธาน ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเชิญครับ  
นายทินาสิษฐ์ บรินต ตามท่ีท่านปลัดได้นําเรียนการโอนลดจากกองช่างไปทําไหล่ทางท่ีมีหลุมและลึกข้างทางที่จะไปร้านกาแฟใช่มั้ยครับ ประเด็นนี้คิดว่าสมาชิกทุกท่านน่าจะคล้อย

ตามอยู่ แต่ส่วนที่เกริ่นถึงโอนส่วนหนึ่งไปให้กองการศึกษาท่ีแจ้งครั้งท่ีแล้วคือโอนส่วนของงานปีใหม่ม้งที่เหลืออยู่สองหมื่นกว่าบ้านนั้น แต่ท่านบอกไม่เอาแล้ว
โอนมาจากส่วนนี้คือส่วนของกองช่างแล้วไปทําที่กองการศึกษาผมยังไม่เข้าใจ ท่านกรุณาช่วยอธิบายอีกรอบหนึ่งครับ 

เลขานุการ สําหรับวิธีงบประมาณของ อบต.มีเป็นเล่ม การโอนไม่ได้จํากัดให้โอนเฉพาะกองใครกองนั้น คืองบประมาณท้ังหมดสามารถโอนลดโอนเพิ่มได้ทั้งหมด สําหรับ
กองการศึกษา ตอนแรกจะโอนของปีใหม่ม้งแต่กลัวจะมีปัญหาก็เลยขอโอนในส่วนของกองช่าง คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเงินงบประมาณของกองช่างก็
เหลืออยู่ครับ 

ประธาน สรุปก็คือไม่เอาเงินของโครงการปีใหม่ม้ง ไปเอาในส่วนของกองช่างแทนนะครับ / มีท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ  
นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ จริงๆในเรื่องของการโอน ระเบียบต่างๆท่านปลัดก็น่าจะรู้ดีนะครับ แต่ตามเอกสารที่แจกมาในแบบจะถมไหล่ทางด้วยหิน ๑ , ๒ ตรงนี้จุดที่ทางช่างไปสํารวจ

ผมและเพ่ือนสมาชิกหลายท่านก็เห็นมานานแล้วสําหรับจุดที่จะเป็นอันตราย ตรงไหล่ทางที่เป็นร่องลึกตั้งแต่ปีท่ีแล้ว ก็เห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีจะแก้ไขเส้นทาง
ดังกล่าวเพราะพ่ีน้องตําบลปุากลางประมาณร้อยละ ๙๙.๙๙ เปอร์เซนใช้เส้นทางเส้นนี้เป็นหลักรวมถึงพ่ีน้องที่อยู่ข้างนอก ส่วนราชการพ่อค้าท่ีใช้เส้นทาง 
เพราะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักที่เข้าออกเป็นประจํา ผมยังคิดว่าอนาคตเป็นไปได้โดยเฉพาะ อบต.ปุากลาง น่าจะมีการขยายไหล่ทางอีกข้างละประมาณ ๑ 
เมตร เพื่อรองรับการสัญจร ฉะนั้นตรงนี้ผมสังเกตว่าหินที่จะใช้ถมไหล่ทางนั้นใช้หินขนาด ๑,๒ นิ้ว จะอยู่หรือไม่ เพราะหน้าฝนน้ําไหลแรง ถ้าเป็นแบบ



๔๘ 
 
 ชาวบ้านเขาคิดคือเอาหินก้อนใหญ่รองพ้ืนและเอาหินก้อนเล็กทับอีกทีน่าจะดีกว่า จุดนี้เองผมก็ไม่

ทราบเพราะว่าผมไม่ใช่ช่างแต่คิดตามประสาชาวบ้าน แต่ตัวโครงการนั้นโดยส่วนตัวแล้วเห็นด้วย 
ประธาน มีท่านใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐  
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐  
ประธาน ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้ว ขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันและ

ประชุมกันต่อในภาคบ่ายครับ 
 
 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เริ่มประชุมต่อภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ  
 
ประธาน อันดับแรกเรื่องของ ผญบ.ม.๓ และ ผญบ.ม.๗ ที่นําเสนอสู่ที่ประชุมไปแล้วนั้น ทางผู้บริหาร

รับปากว่าจะหาวิธีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็ขอฝากให้สมาชิกและผญบ.ม.๗ เข้ามาหา
ผู้บริหาร ส่วนของท่านทินาสิษฐ์กับของท่านสมเกียรติให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงสองประเด็น
หลังนี้ครับ 

ผอ.กองช่าง ส่วนของ ม.๔ เรื่องของหอกระจายข่าว จริงๆคือเป็นการรับปากส่วนตัวว่าจะใช้งบส่วนตัวไปแก้ไข
ให้ไม่เก่ียวกับ อบต. ก็รับปากจริงๆว่าหลังจากดําเนินการเสร็จแล้วจะเข้าไปแก้ไขให้เพราะตอนที่
ออกแบบเป็นความบกพร่องของช่างเอง เนื่องจากเหล็กมีขนาดเล็กและไม่ได้ถักให้ ก็จะให้การ
ก่อสร้างเป็นไปตามแบบและมีการตรวจงานจ้างเสร็จแล้วทางกองช่างก็จะไปดําเนินการแก้ไขให้ ก็
ขอเวลาสักระยะหนึ่งเพราะช่วงนี้มีงานจํานวนมากและอีกอย่างก็ไม่อยากจะไปกระทบกับ
รายละเอียดมากเพราะมีสัญญารับประกันอยู่ ส่วนที่ว่าจะเกิดอันตรายนั้นขอเป็นเดือนหน้าก็เข้า
ไปดําเนินการให้นะค่ะ ส่วนของ ม.๓ เรื่องบ้านคนจนที่ท่านสมาชิกถามไปนั้นก็เป็นเรื่องเมื่อสามปี
ที่แล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาทํางานที่นี่ ก็จะขอไปตรวจสอบข้อมูลเดิมเพราะไม่สามารถให้คําตอบได้
ในตอนนี้ค่ะ 

ผญบ.ม.๗ ต่อเนื่องเรื่องของกองช่าง ซึ่งทุกๆท่านก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ ก็ขอฝากเป็นข้อคิดให้ ผอ.กองช่าง
นําไปคิดและกํากับดูแลในฐานะ ผอ.กองช่าง ซึ่งผู้บริหารและสมาชิกและท้องที่ก็มีส่วนในการดูแล
รับผิดชอบส่วนต่างๆของหมู่บ้าน ฝากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆแล้วการสํารวจโครงสร้างพื้นฐานที่
ผ่านมามีหลายครั้งที่มีความบกพร่อง ผมก็ไม่ทราบว่าอิงหลักวิชาการหรือหลักความเป็นจริง ก็
ไม่ได้ตําหนิคนใดคนหนึ่ง แต่นับจากนี้ไปคิดว่าคงจะไม่ต้องมาตําหนิกันอีก ซึ่งทุกครั้งการสํารวจ
โครงสร้างพื้นฐานมักจะมีข้อผิดพลาดบ่อย ยกตัวอย่างเมื่อวันที่ ๒๔ ที่ผ่านมาก็ได้เข้ามาปรึกษา 
ผอ.กองช่าง เรื่องโครงการประปาของ ม.๖ ซึ่งโครงการได้ผ่านสภาไปแล้ว แต่ปัญหาคือแทงค์น้ํา
ของ ม.๖ จะต้องสูบน้ําส่งขึ้นไปบนหอส่งน้ําเพ่ือจะได้กระจายน้ําได้ แต่ได้ยินมาว่าในการออกแบบ
นั้นจะใช้ท่อส่งน้ําไปถึงท่ีบ่อๆแรกเท่านั้น หากดําเนินการไปแล้วไม่สามารถใช้งานได้จะต้องมีการ
ตั้งงบประมาณเข้ามาปรับปรุงอีก ซึ่งประชาชนเสียโอกาสในเรื่องดังกล่าว ยิ่งระยะเวลานานไปก็
ทําให้สิ่งที่ก่อสร้างไปก่อนนั้นชํารุดเสียหายด้วย ผมอยากจะฝากให้ผู้บริหารและกองช่างในการ
สํารวจออกแบบนั้นผมอยากจะให้อิงกับสภาพความเป็นจริงนะครับ 



๔๙ 
 
ประธาน ให้ที่ประชุมได้นําเสนอเรื่องหรือซักถามผู้บริหาร ตามลําดับหมู่บ้านเชิญครับ  
นายเกรียงไกร เพชรกิจเจริญ มีชาวบ้านฝากถามมาว่าที่ซุ้มประตูทางเข้าตําบลปุากลางจะดําเนินการติดตั้งเมื่อใด ก็ได้ชี้แจงไป

ด้วยปากเปล่าว่าต้องรอให้ทางจังหวัดส่งมอบให้ อบต.ก่อนถึงจะสามารถดําเนินการได้ แต่จริงๆ
แล้วก็อยากจะให้ชาวบ้านเขามาถามผู้บริหารเองแต่เขาก็ไม่กล้า หากทางจังหวัดแจ้งมาอย่างไร
แล้วก็อยากให้ทาง อบต.ดําเนินการติดตั้งไฟให้ด้วยขอบคุณครับ 

นายอนันต์ แสนทรงสิริ เกี่ยวกับสองข้างทางก็มีหญ้ารกแล้วอยากให้ทาง อบต. จัดพนักงานไปตัดหญ้าสองข้างทางให้ดู
เรียบร้อยด้วย ตั้งแต่ซุ้มประตูเข้ามามีต้นไม้หลายต้นล้มอยู่ข้างทางก็ไม่ทราบว่าเป็นของใคร ขอให้
ช่วยเข้าไปตรวจสอบด้วยเพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ส่วนหญ้าที่ขึ้นหน้าสวนอัมฤทธิ์
อยากจะให้ตัดให้ถึงขอบรั้วเพราะท่ีผ่านมาตัดห่างจากขอบถนนประมาณหนึ่งเมตรเองมองดูแล้ว
ไม่สวยงาม ก็ฝากให้ประธานถึงผู้บริหารให้เข้าไปดําเนินการด้วยนะครับ 

กํานัน ต.ปุากลาง ๑.สมัยหนึ่งของท่านนายอําเภอที่ได้เกริ่นไว้ว่าปูายโฆษณาท่ีอยู่สองข้างทางเสมือนเป็นขยะบดบัง
สายตา ไม่ทราบว่าจะให้ใครเข้าไปดูแลและเข้าไปบริหารจัดการและการติดปูายต่างๆนั้นได้รับ
อนุญาตจาก อบต.ปุากลางหรือไม่ ทุกท่านก็สังเกตเห็นว่าบดบังสายตาเวลาสัญจร สําหรับเส้นทาง
ใหม่ที่ใช้ปัจจุบันนี้ซึ่งอยู่ในเขตตําบลศิลาแลง เราจะเสียงบประมาณกับการที่จะต้องจ่ายให้กับ
เจ้าของไม้ที่ข้ึนติดถนนซึ่งหากเราตัดเราจะต้องจ่ายเงินให้เจ้าของส่วนด้วย หากเป็นไปได้เราควร
ตัดตั้งแต่ต้นยังเล็กๆเพราะหากโตแล้วจะเป็นปัญหาในการตัดได้ และขอบทางหรือริมทางที่มีดิน
สไลด์ลงมาท่ีสูงเมื่อก่อนได้ให้ท้องที่และ อบต.ไปขยายรั้วที่อ่างน้ํานั้นไปดําเนินการ ก็ไม่ทราบว่า
จะเข้าไปดําเนินการลักษณะไหน คิดว่าท่านผู้บริหารก็คงจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีมานานแล้ว
นะครับ 

 ๒.เรื่องท่ีสาธารณะที่ขาดการดูแลมานาน เช่น อ่างนิวซีแลนด์ที่มีขยะจํานวนมากไม่ทราบว่าจะให้
ส่วนใดเข้าไปรับผิดชอบ ซึ่งผู้บริหารชุดก่อนๆจะจัดพนักงานเข้าไปเก็บขยะเดือนละประมาณ ๒-๓ 
รอบ ทําให้มีความสะอาด ซึ่งขณะนี้ไม่มีการดําเนินการในสิ่งเหล่านี้ทําให้มีขยะจํานวนมากในสระ 
ขั้นต้นก็ได้สอบถามไปยังผู้นําท้องที่ก็ไม่ทราบว่าจะให้ใครรับผิดชอบ ก็ขอฝากให้สภาได้ติดตาม
เรื่องนี้ให้ด้วยครับ 

 ๓.เดี๋ยวนี้จะมีนักกีฬาออกําลังกายทุกวัน ไม่ทราบว่าในปีนี้จะมีอุปกรณ์สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา
ให้หรือไม่ หรือจะให้ผู้ออกกําลังกายเป็นผู้ซื้อเองเพ่ือให้ผู้ที่รักสุขภาพได้ใช้ในการออกําลังกาย ขอ
ฝากให้ผู้บริหารด้วยครับ 

 ๔.เรื่องรถบรรเทาสาธารณภัยก็ได้รับการตอบรับจากพ่ีน้องชาวบ้านว่ารถบรรเทาสาธารณภัยของ
เรานั้นคงจะไม่ได้มีไว้เพ่ือบริการ คงจะมีไว้เพ่ือความอบอุ่นใจเท่านั้น ก็ขอฝากไปทางสภาว่าจะมี
วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร หากเราโทรไปที่ ๑๖๖๙ แล้วที่อ่ืนยังมาก่อนก็ให้ทางสภาได้ติดตามเรื่อง
เหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนเราซื้อรถคันหนึ่งแล้วไม่สามารถบริการให้พ่ีน้องประชาชนได้ 
ก็คงจะไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับ 

ประธาน เชิญ ม.๒ ครับ  
นายทองคํา พันธวาณิชย์ ฝากผู้บริหารเกี่ยวกับขยะของวัด ซึ่งผมอยูใกล้บริเวณนั้นที่ผ่านมามีการบวชเณรภาคฤดูร้อนจะมี

ขยะและเหม็นมากเป็นเวลาสิบกว่าวันมานี้ ฝากให้ผู้บริหารว่าทุกปีถ้ามีการบวชภาคฤดูร้อนของ
เด็กให้จัดการเก็บขยะไปก่อนไม่ต้องไปรอรถของผู้รับจ้างขนขยะของ อบต. เพราะส่งกลิ่นเหม็น
มาก ขอฝากด้วยนะครับ 

ประธาน เชิญ ม.๓ ครับ  
นายทินาสิษฐ์ บรินต ขอขอบคุณผู้บริหารกับ อบต.ปุากลางที่กรุณาได้ตัดลวดดึงเสาไฟฟูาที่เชื่อมระหว่าง ม.๖ ,ม.2,ม.3 

ที่ผมเคยนําเรียนในสภานี้อยู่ ที่อยู่บนพื้นคอนกรีตนะครับขอบคุณครับ ประทับใจชาวบ้านฝากให้



๕๐ 
 

ผมเป็นตัวแทนขอบคุณผู้บริหารด้วยครับ ไฟฟูาไฟส่องสว่างจากสามแยกถึงบ้านพ่ีสมฤทธิ์ถึงร้าน
กาแฟถ้าไม่สามารถทําไฟฟูาแบบเป็นสายหรือเป็นต้นได้ขอความกรุณาหารูปแบบอ่ืนอย่างกรณี
แผงโซล่าเซลล์ได้มั้ยครับ เพราะมันมืดและเปลี่ยวถนนเส้นนั้นเป็นเส้นที่ชาวตําบลปุากลางใช้
สัญจรอย่างท่ีผมเคยนําเรียนกับเพ่ือนสมาชิกบางท่านเคยนําเรียนแล้วเกี่ยวกับไฟส่องสว่างเส้นนี้
นะครับ และถนนสายบ้านนานิคม บ้านค้างฮ้อ บ้านปุากลาง ม.๓ ,ม.๗ ปัจจุบันเชื่อมบ้านนานิคม 
อ.ท่าวังผา ชํารุดเสียหายเฉพาะจุด ผมไม่ทราบว่ายังอยู่ในระยะประกันหรือเปล่าแต่ตอนนี้เสีย
แล้ว ขอฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามซ่อมแซมเพราะว่าเสียแล้วนะครับ จุดที่ซ่อมปีที่แล้วนะครับ 
อีกอย่างเวทีที่อยู่หน้า อบต.ของเราที่เป็นเหล็กหนักๆ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าของ
พ้ืนที่อย่าง อบต. ไม่ทราบว่าเราจะย้ายไปไว้ตรงไหนเพราะมันรกรุงรังเวทีนั้นหนักจริงๆไม่ทราบ
ว่าการออกแบบอย่างไรนั้นผ่านขั้นตอนตรงนั้นแล้วเราคงจะไม่ขอพูดถึง แต่ขอความกรุณาหา
พ้ืนที่รองรับ เพราะมันหนักจริงๆแล้วไม่สามารถใช้พ้ืนที่ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่มา
ติดต่อราชการครับ ขอให้หาทางออกประเด็นนี้ด้วยครับ และอีกอย่างที่จะแจ้งให้ทราบต่อสภาอัน
ทรงเกียรติแห่งนี้คือในอนาคตอันใกล้นี้ ม.๓ อาจจะสร้างหอประชุมของ ม.๓ นะครับ และขอแจ้ง
ให้สภาอันทรงเกียรตินี้ทราบบางครั้งต้องใช้งบประมาณ อบต.เกี่ยวกับเงินจ่ายขาดสะสมนะครับ 
ขอนําเรียนแค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 

ผญบ.ม.๓ ๑.เมื่อเช้านี้ทางฝุายช่างการไฟฟูาที่ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างมาท่ีบ้านเพื่อขอรับรองเขตขยายไฟ
กิ่งของ ม.๓ พอดีว่าสองจุดจากหน้าวัดไปทะลุถนนศิลาเพชรสองจุดมีอยู่สองหลอดคือหลอดที่อยู่
หน้าบ้านของคุณสมนึก และจุดที่อยู่หน้าบ้านคุณสุรจิต สองจุดตรงนั้นไม่ได้อยู่ในแผนงานที่จะทํา
ในปีนี้ แต่หลอดไฟติดตั้งโดย อบต. แต่สายดับไปไม่ถึง เมื่อเช้าผมก็ได้นําเรียนไปทางช่างบอกว่า
ขอให้ขยายสายดับจากตรงนั้นไปประมาณ ๕๐ เมตร เพื่อจะไปครอบคลุมสองหลอดตรงนี้ด้วย 
แต่ทางช่างบอกว่าให้มานําเสนอตรงนี้เพราะทางช่างเองก็ไม่สามารถท่ีจะดําเนินการเองได้ ฉะนั้น
ผมอยากจะให้ดําเนินการให้เพราะว่างหลอดไฟที่อยู่หน้าบ้านคุณสมนึกเป็นจุดสี่แยกระหว่าง ม.๓ 
ม.๒ และ ม.๖ และเป็นจุดที่จะตั้งชุด ชรบ.ของหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นซึ่งมืดมาก เพ่ือขยายแค่สายดับ
จากหน้าบ้าน อ.หยาง ไปประมาณ ๕๐ เมตรเองขอนําเสนอสู่สภาและบริหารเพราะว่าตรงนั้น
เดือดร้อนจริง 

 ๒.เรื่องการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้รับหนังสือจากทางบริหาร 
อบต. ปุากลาง มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อบต.จํานวน ๓ ท่านที่จะร่วมตรวจออกสํารวจกับคณะ
ที่มาจากกรมที่ดิน จ.ลําปาง ซึ่งผ่านมาหลายเดือนแล้วชาวบ้านฝากถามว่ามีความคืบหน้าอย่างไร
บ้าง และจะดําเนินการเมื่อใด ขอฝากสภาผ่านไปยังผู้บริหารด้วยว่าโครงการนี้จะเข้ามาเมื่อใด 

 ๓.มีการถมลําห้วยของเอกชนในพื้นที่ ม.๓ โดยการเอาท่อมาวางและเอาดินถม ขอสอบถามไปยัง
ผู้บริหารว่าลักษณะเช่นนี้สามารถดําเนินการได้หรือไม่ และถ้าทําไม่ได้หน่วยงานใดที่จะเข้าไป
ดูแลลําห้วยถ้าถมไปแล้ววันข้างหน้ามีน้ําฝนไหลคงจะไม่มีที่ไป ก็ขอฝากสภาผ่านไปยังผู้บริหารให้
ช่วยดูแลเรื่องเหล่านี้ด้วย 

 ๔.การถมถนนที่เป็นทางสาธารณะเข้าสู่อ่างสาธารณประโยชน์ ซึ่งแต่เดิมเป็นถนนสาธารณะแต่
ขณะนี้เจ้าของที่ได้ทํารั้วกันไว้แล้ว ซึ่งไม่มีการเจรจาหรือพูดคุยกันอย่างไรซึ่งทําให้ทุกวันนี้
ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปนําน้ําเพื่อมาใช้ในการเกษตรได้ 

 ๕.แผนการพัฒนาหมู่บ้าน ตามการทําประชาคมหมู่บ้านในการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน 
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานบางครั้งก็ไม่ใช่การตอบโจทย์ที่แท้จริงเพราะบางครั้งชาวบ้านที่
เดือดร้อนก็ไม่เข้าไปร่วมประชุมบางครั้งอาจจะอาศัยอยู่แค่หนึ่งหรือสองหลังแต่จุดนั้นอาจจะมี



๕๑ 
 

ความสําคัญมากกว่า ก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่แผนได้ร่วมกับหมู่บ้านจัดทําแผนงานโครงการ
ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด 

 ๖.วัดของ ต.ปุากลาง ต้นไม้ถูกตัดไปจํานวนมาก และมีไม้สักสองต้นถูกตัดไปไม่ทราบว่าใครเป็น
ผู้อนุมัติให้ตัดไป เพราะต้องการอนุรักษ์ต้นไม้ไว้ 

ประธาน เชิญ ม.๔ ครับ  
ม.๔ ไม่มี  
ประธาน เชิญ ม.๕ ครับ  
ม.๕ ไม่มี  
ประธาน เชิญ ม.๖ ครับ  
นายบุญเกียรติ แสนทรงสิริ ขออนุญาตติดตามโครงสร้างพ้ืนฐานปี ๒๕๖๐ ซึ่งบางส่วนทาง อบต.อาจจะมีการดําเนินการไป

แล้ว จะขอติดตามในส่วนที่ยังไม่ได้ดําเนินการให้ทันแล้วเสร็จในปีนี้ และส่วนของการจ่ายขาดของ 
ม.๖ เป็นถนน ค.ส.ล. จํานวน ๓ เส้น ขอเร่งรัดการดําเนินการเพราะชาวบ้านจะเดือดร้อนกันมาก
ในหน้าฝน และอีกเรื่องคือการตรวจทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ผมมีความเห็น
ว่าอย่าง อบต.ปุากลางที่เป็นหน่วยงานหลักในเขตตําบลปุากลางหรือท้องที่ก็แล้วแต่ อนาคตหาก
มีองค์กรภาครัฐที่จะมาร่วมบูรณาการกับเราไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆผมอยากให้หน่วยงานดังกล่าว
ลงมาสํารวจในพื้นที่จริงๆ เช่นด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆให้ตรงกับวัฒนธรรมประเพณี และเป็นไป
ตามความเป็นจริงหากเก็บข้อมูลผิดๆไปแล้วก็จะทําให้การสื่อความหมายผิดเพี้ยนไป หวังว่าใน
อนาคตเราคงจะได้ร่วมบูรณการร่วมกับองค์กรต่างๆก็อยากจะให้มีการศึกษาข้อมูลของท้องถิ่น
อย่างจริงจังเพ่ือให้สาธารณชนรับทราบและการสื่อความหมายไม่ผิดเพี้ยนต่อไป 

ผญบ.ม.๖ ๑.เรื่องเงินอุดหนุนการประปา หาก อบต.นําเงินไปอุดหนุนการประปาแล้วทาง อบต.ปุากลางมี
ส่วนได้ส่วนแบ่งจากการประปาหรือไม่ ก็ขอให้ผู้บริหารไปศึกษาว่าเป็นไปได้หรือไม่ หากไม่ได้ส่วน
แบ่งจากการเก็บค่าประปาคิดว่าไม่ต้องอุดหนุนเพราะขาดทุน 

 ๒.เรื่องรถกู้ชีพกู้ภัยของ อบต.ปุากลาง ขอตําหนิเล็กน้อยแต่เพ่ือให้การทํางานสะดวก จากท่ี
ประสบมาบางครั้งก็รับไม่ได้จากการติเตียนของชาวบ้าน ขอเอ่ยนามคุณทวีศักดิ์ ที่ได้กล่าวในที่
ประชุมของกํานันผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ ๒ ว่าการแจ้งเหตุต้องแจ้ง ๑๖๖๙ และ ๑๖๖๙ จึงจะแจ้ง
มาอีกทีหนึ่งแล้วคุณทวีศักดิ์ถึงจะทํางานได้ ก็เข้าใจว่าเป็นระเบียบ หากเกิดเหตุนอกเขตตําบล
แล้วไม่ออกปฏิบัติหน้าที่คงจะไม่เป็นไร แต่หากเกิดเหตุภายในตําบลแล้วจะต้องรอให้ ๑๖๖๙ สั่ง
ก่อนจึงจะออกปฏิบัติหน้าที่หรือ จริงๆระเบียบจะเป็นอย่างไรผมก็ยังไม่ได้ศึกษา แต่สมมติว่ามี
เหตุแล้วผมโทรให้คุณทวีศักดิ์นํารถกู้ชีพมารับผู้ปุวยไปเลยได้หรือไม่ ก็อยากจะทราบจริงๆว่า
ระเบียบให้ดําเนินการอย่างไร พอดีไม่ก่ีวันมานี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ก่อนที่จะถึงหน้าบ้านท่าน
กํานันเป็นรถจักรยานยนต์ซึ่งผู้บาดเจ็บมีเลือดไหลจํานวนมาก ก็มีชาวบ้านมาตามคุณทวีศักดิ์ที่ 
อบต. แต่พบคุณชาลีเข้าเวรที่สํานักงาน อบต.อยู่ ก็ได้โทรไปหาคุณทวีศักดิ์แต่ก็ยังไม่มา ก็ไม่ทราบ
ว่าจริงหรือไม่ แล้วทีนี้ก็มีคนมาตามอีกทีหนึ่งคุณชาลีก็โทรไปอีกรอบก็ยังไม่มา จึงนํารถของ
ชาวบ้านไปส่งโรงพยาบาลซึ่งความจริงเป็นอย่างไรผมก็ไม่ทราบ เพราะผมได้รับการร้องเรียนจาก
ชาวบ้านมาอย่างนี้ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการอยู่เวรประจํา โดยทางผู้บริหารและสภาช่วยจัดหา
งบประมาณมาจ้าง อปพร.ที่ผ่านการฝึกอบรมเพ่ือมาอยู่เวรประจํา อบต.ช่วงกลางคืน เพราะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอด  เช่นท่าน ผช.วุฒิชัยไปพบผู้ประสบอุบัติเหตุที่บ้านตีนตกก็ได้โทรหา
ผู้ใหญ่บ้านซึ่งก็ไม่ก่ีนาทีก็มีรถมารับผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล เท่าที่ผมเข้าใจคือเขามีเงินเบี้ย
เลี้ยงให้กับ อปพร.ที่อยู่เวรกู้ชีพกู้ภัยโดยอยู่กันคืนละ ๒ คน เพราะถ้าไม่มีการอยู่ประจําการที่ 
อบต. การออกช่วยเหลือก็ทําได้ล่าช้าเพราะคุณทวีศักดิ์ไม่ได้อยู่ตลอด ก็อาจจะส่งผลถึงชีวิตของ



๕๒ 
 

ผู้บาดเจ็บหากได้รับการช่วยเหลือที่ล่าช้า ซึ่งในส่วนของกู้ชีพกู้ภัยได้รับการตําหนิจากชาวบ้านมา
มากเหลือเกิน หากมีแล้วไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ผมคิดว่าไม่ต้องซื้อก็ได้ครับ 

ประธาน เชิญ ม.๗ ครับ  
นายสุรพล คีรีธีรกุล เรื่องติดตามคือเรื่องถนนที่จะสร้าง จริงๆแล้ว ๒ เส้นนี้ผมติดตามและส่งโครงการมาไม่ต่ํากว่า ๓ 

ครั้งแล้ว และก็ได้พาช่างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปตรวจสอบพื้นท่ีและสภาพถนนตรงนั้นไม่ต่ํากว่า 
๒ ครั้ง แต่เวลาออกแบบมาผมคิดว่าน่าจะดีกว่านี้ ผมว่าถ้าทําแบบนี้ไม่ต้องทําจะดีกว่าเพราะว่า
ระดับน้ําถึงหัวเข่าแต่ถมดินแค่ ๑๕ เซนติเมตร ไม่มีประโยชน์เลยครับ เพราะฉะนั้นถนนนี้จะต้อง
มีการแก้ไขก่อนที่จะมีการก่อสร้างไม่เช่นนั้นผมคิดว่าไม่ต้องทําดีกว่า ที่ผ่านมาก็ได้เข้าไปดูและ
อธิบายให้ช่างอย่างดีแล้ว แต่ก็ไม่ทราบว่าทําไมตอนนี้ถึงได้ออกมาอย่างนี้ คิดว่าถ้าไม่มีการแก้ไขก็
ไม่ต้องทําดีกว่า เพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ ถึงแม้จะเป็น ค.ส.ล.ก็ยังไม่ได้เพราะถนนอยู่
ใต้น้ํา ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้หาวิธีแก้ไขด้วยครับ 

ผญบ.ม.๗ สืบเนื่องจากโครงการ ๒ โครงการที่ท่านสุรพลได้กล่าวไปนั้น หากไม่มีการแก้ไขชาวบ้านคงจะ
ไม่ให้ทํา และโครงการที่ผมเคยขอคือโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ําของอ่าง กสช.ครับ ไม่ทราบ
ว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วเพราะเข้าหน้าฝนแล้ว เมื่อสองวันก่อนก็ได้นําชาวบ้านเข้าไปเก็บผักตบชวา
หมดแล้วก็ขอให้ผู้บริหารได้ติดตามด้วย และอีกสองโครงการที่ใช้เงินสะสมคือร่องระบายน้ําหาก
ไม่รีบดําเนินการคิดว่าหากฝนตกแล้วน้ําคงจะเยอะและไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ อีกเรื่อง
ฝากไปยังกองช่างว่าการจะสํารวจออกแบบงานอะไรต่างๆก็ต้องให้ชาวบ้านหรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับรู้ด้วยเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดครับ 

ประธาน เชิญ ผอ.รพ.สต.ปุากลางครับ  
ผอ.รพ.สต.ปุากลาง ๑.ได้รับการติดต่อจาก สธ.น่าน ว่าจะมีนักศึกษาฝึกงานจาก จ.ลําปางมาฝึกงานประมาณเดือน 

มิถุนายน หากมีมาจริงก็จะมีการประชุมแบ่งว่าใครจะอยู่หมู่บ้านใดอย่างไร เราก็จะเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับนักศึกษา 

 ๒.โครงการ สปสช.ของชุดอุดหนุน ตอนนี้ได้โอนเงินมาให้ รพ.สต.ปุากลางแล้วจํานวน ๙ 
โครงการก็จะมีกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ , เด็ก , หญิงมีครรภ์ , ผู้พิการฯ ก็จะขอให้ผู้นําได้ช่วย
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ด้วยเพราะที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาคนมาไม่ครบ  

 ๓.ดร.หน่อยได้ประสานงานมาว่าการสร้างบ้านปรับปรุงสภาพแวดล้อมของเราเป็นอย่างไรบ้าง ปี 
๕๘ เราได้ ๑ หลัง ๕๙ เราได้ ๒ หลัง ปี ๖๐ เป็นคิวของ ม.๑ เขาบอกว่างบก็มานานแล้วมาพร้อม
กับหลังที่ ๓ ถ้าหากชุมชนพร้อมและดําเนินการได้เลย หากไม่พร้อมก็จะยกให้ทาง ม.๔ ไปก่อน
เพราะมีความพร้อมก็ประสานให้กับท่านกํานัน ซึ่งเปูาหมายเป็นของ ม.๑ ก็อยากให้มีการประชุม
ผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเข้าไปดําเนินการจริง 

 ๔.แจ้งให้ทราบว่าเงินหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นมีเหลือจํานวนมาก เมื่อทําๆไปแล้วก็ท้อ บาง
หมู่บ้านก็ไม่ทําแล้ว ซึ่งทางคณะกรรมการและผู้นําก็ต้องถูกเรียกไปสอบก็อาจจะทําให้เสียชื่อเสียง
ได้ ก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ก็ยังสามารถดําเนินการได้อยู่ และยังคงสามารถส่งโครงการ
ได ้

ประธาน ให้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจงตามลําดับหมู่บ้านนะครับ  
นายก อบต. ขอชี้แจงตามท่ีท่านผู้นําหมู่บ้านและสมาชิกได้สอบถามครับ  
 ๑.หมู่ ๑ กรณีซุ้มประตูทางเข้า อบต.ปุากลาง ซึ่งยังไม่ได้รับมอบจากพัฒนาชุมชนจังหวัด เราคง

จะยังเข้าไปดําเนินการอะไรไม่ได้ หากเม่ือใดได้รับมอบแล้วก็เป็นอํานาจหน้าที่ของ อบต.ที่จะต้อง
เข้าไปดูแล  



๕๓ 
 
 ๒.สําหรับหญ้าที่ข้ึนสองข้างทางจะเน้นย้ําพนักงานที่ดูแลให้เข้าไปดําเนินการตัดหญ้าให้เรียบร้อย 

และขอให้ทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่อยู่สองข้างทางได้ช่วยกันรักษาความสะอาด
เพ่ือให้ ต.ปุากลางน่าอยู่ 

 ๓.สําหรับเรื่องปูายประกาศท่ีท่านกํานันได้กล่าวถึงจริงๆแล้วพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นของตําบลศิลาแลง
ซึ่งก็ได้เคยปรึกษากับทางนายกเทศมนตรีตําบลศิลาแลงแล้ว และเราไม่สามารถเข้าไปดําเนินการ
ได้เพราะไม่ได้อยู่ในเขตตําบลปุากลาง 

 ๔.ปัญหาขยะในที่สาธารณะ จะปรึกษากับส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือดําเนินการแก้ไขต่อไป โดยมอบให้
ท่านรองฯชัยเดชรับผิดชอบ 

 ๕.สําหรับอุปกรณ์กีฬาจะปรึกษากับกองการศึกษาเพ่ือหางบประมาณมาสนับสนุน  
 ๖.รถกู้ชีพกู้ภัยที่มีปัญหาล่าช้าในการปฏิบัติงาน ได้มีการเน้นย้ําเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ

กู้ภัยแล้ว หากเกิดเหตุภายในเขตตําบลปุากลางให้รีบเข้าไปช่วยเหลือโดยด่วน 
 ๗.เรื่องขยะในวัดธรรมาจาริกปุากลาง ผมจะประสานไปยังวัดเมื่อมีกิจกรรมให้นําขยะใส่ถุงดําไว้

และจะประสานให้ผู้รับจ้างขนขยะไปทิ้งอีกที และจะแจ้งให้ทางพระอาจารย์ช่วยคัดแยกขยะด้วย
เพ่ือไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นกับชุมชนรอบข้าง 

 ๘.สําหรับไฟฟูาส่องสว่างเส้นทางปุากลาง-ร้านกาแฟ ศิลาแลง ยังไม่มีสายไฟดับ และยังไม่มี
งบประมาณเข้าไปดําเนินได้ในขณะนี้ สําหรับเรื่องงบประมาณอาจจะต้องมีการปรึกษาหารือกัน
อีกเพ่ือจัดหางบประมาณเข้ามาดําเนินการ เพราะถนนเปลี่ยวช่วงปุาไม้รวก 

 ๙.เวทีของพัฒนาชุมชนจังหวัดที่อยู่หน้าสํานักงาน อบต. จะรอให้ทางจังหวัดส่งมอบก่อนแล้วจะ
ดําเนินการจัดหาสถานที่เพ่ือจัดเก็บต่อไป 

 ๑๐.เรื่องสายไฟดับของท่าน ผญบ.ม.๓ จํานวน ๕๐ เมตร ก็คงจะต้องมีการหารือกันก่อนว่าจะ
ดําเนินการอย่างไร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่พ่ีน้องประชาชน 

 ๑๑.การเดินสํารวจเพื่อออกโฉนดที่ดิน อบต.ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้รับการติดต่อจากทางที่ดินว่าจะดําเนินการอย่างไร เพราะเรื่องเอกสารสิทธิเป็นปัญหาอันดับ
สองของ ต.ปุากลาง 

 ๑๒.สําหรับการที่เอกชนนําดินไปถมลําห้วยผิดหรือไม่นั้น ผิดอยู่แล้วครับ หลายๆที่ก็มีการถมลํา
ห้วยและปลูกบ้านหากมีการร้องเรียนและมีการเข้าไปตรวจสอบก็ต้องมีการรื้อถอนทั้งหมด หาก
ท่านใดพบเห็นช่วยทําหนังสือแจ้งให้ทาง อบต.ทราบด้วย 

 ๑๓.สําหรับการทําประชาคมที่ท่านผู้ใหญ่ให้แจ้งล่วงหน้านั้นก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะจะทําให้ประชาชน
ทุกคนไม่เสียสิทธิของตนเองในการเสนอโครงการ ก็จะเน้นย้ําเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องหากมีการทํา
ประชาคมให้ทําหนังสือแจ้งไปยังแต่ละหมู่บ้านเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้ทุกคนรับทราบและเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 ๑๔.ต้นไม้สักในวัดก็มีการแจ้งจากชาวบ้านให้ไปตัดเพราะเม่ือมีลมพัดแรงอาจจะทําให้ต้นไม้ล้ม
ทับบ้านได้ ที่ตัดไปนั้นเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆ ส่วนไม้นั้นวัดก็นําไปใช้ประโยชน์
ในวัดต่อไป 

 ๑๕.เรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ท่านสมาชิกได้ติดตามเรื่องนี้ผมได้พยายามติดตามอยู่ตลอดและ
เร่งรัดในการดําเนินการเพราะระยะฤดูฝนเข้ามาแล้ว หากมีฝนการดําเนินการอาจจะลําบากได้ 
และหากโครงการไปกระจุกอยู่ในห้วงปลายสิ้นปีงบประมาณอาจจะทําให้เกิดความวุ่นวายได้ 

 ๑๖.สําหรับประเพณีวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ เพราะการทําอะไรก็
ช่างหากดําเนินการแบบผิดๆถูกๆไม่ตรงตามประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าอาจจะได้รับการ



๕๔ 
 

ต่อต้านจากชาวบ้านได้ ฉะนั้นเรื่องนี้พวกเราทุกคนจะต้องร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีดี
ของเราให้อยู่สืบไป 

 ๑๗.เรื่องประปาผมได้สอบถามไปยังนายกเทศมนตรีตําบลปัวแล้วท่านบอกว่าสามารถใช้เงิน
อุดหนุนการประชาได้ ถ้าหากเรานําเงินไปอุดหนุนการประปาแล้วเขาจะต้องลดค่าน้ําให้กับ
ประชาชนซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการปรึกษาหารือกันต่อไป 

 ๑๘.อ่าง ก.ส.ช. ที่ชํารุด ผมจะปรึกษากับท่านปลัดก่อนว่าจะสามารถนํางบประมาณส่วนใดมา
ดําเนินการเพราะใกล้หน้าฝนแล้ว 

เจ้าพนักงานปูองกันฯ ขอชี้แจงเรื่องงานปูองกันและบรรเทาสาธารภัยที่มีปัญหามาตลอด อาจจะมีปัญหาช่วงระหว่าง
การสับเปลี่ยนเวร ระหว่าง ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. สําหรับการออกปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยหากไม่ได้
รับการสั่งการจากศูนย์ ๑๖๖๙ ผมก็จะไม่สามารถออกปฏิบัติงานได้เพราะบางครั้งหากมี
เหตุการณ์ร้ายแรงกับผู้ปุวย แล้วเราเข้าไปโดยไม่มีการสั่งการอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ เพราะ 
๑๖๖๙ เป็นผู้สั่งการและเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของผู้ปุวยร่วมกับทีมกู้ชีพฯ หากท่านใดพบเห็น
อุบัติเหตุให้แจ้ง ๑๖๖๙ ก่อนโดยด่วน เพ่ือให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอน 

ผญบ.ม.๓ การกู้ชีพฯก็มีระเบียบให้เราว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรชัดเจน ผมเองก็เคยได้รับการฝึกอบรมการรับ
เหตุฉุกเฉิน ผมคิดว่าเราอย่าไปมองในเรื่องระเบียบเพราจะต้องมองที่ผู้ประสบอุบัติเหตุก่อน ไม่ว่า
จะได้รับแจ้งทางโทรศัพท์หรือทางศูนย์ควรจะออกปฏิบัติหน้าที่ทันทีเพราะเหตุผลที่มีรถกู้ชีพฯก็
เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนเรื่องระเบียบนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน 
สําหรับรู้กู้ชีพฯนั้นจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการกู้ชีพในรถให้พร้อม เพราะจากที่ผ่านมา
นั้นเมื่อมีอุบัติเหตุแล้วในรถกลับไม่มีน้ํายาล้างแผล การใช้งานรถดับเพลิงเช่นเมื่อมีเหตุไฟไหม้สวน
ของชาวบ้านควรจะต้องดับไฟให้หมดแล้วจึงจะพอ ไม่ใช่ว่าดับแต่บริเวณรอบๆแล้วตรงกลางยังคง
ลุกไหม้อยู่ ส่วนตัวแล้วอยากจะให้ดับไฟให้หมดก่อน ก็อยากทราบว่าการรับมอบนโยบายนั้น
เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ในบางครั้งถ้าคําสั่งบอกให้ดับให้สนิทเราก็ต้องดับให้สนิทก่อน 
และเราต้องทํางานร่วมกันตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา 

นายทินาสิษฐ์ บรินต ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้กล่าวถึงคือมีทั้งหมด ๓ ครั้งครับ แต่อยู่ในกรอบระยะเวลาที่รับได้ครับ อย่าง
ครั้งที่หน้าตลาดวันศุกร์ ๒ ครั้งอยู่ในช่วง ๕ – ๖ นาทีรับได้ อีกครั้งที่อยู่หน้าโรงเรียนปฐมก็อยู่ใน
ระยะเวลาที่กําหนดถือว่ารับได้ครับ  

ประธาน ผู้บริหารมีอะไรจะเพ่ิมเติมหรือไม่  
รองนายกฯชัยเดช ๑.เรื่องอุปกรณ์กีฬาที่ท่านกํานันได้สอบถาม หากใช้แล้วชํารุดก็ให้นําซากกลับมาแล้วมาเบิกไป

ใหม่ แต่หากที่ อบต.หมดแล้วก็จะหาแนวทางในการจัดหาต่อไป หลายปีที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาแจกจ่ายให้กับแต่ละหมู่บ้าน อย่างเช่น ตะกร้อ , ฟุตบอล ซึ่ง
เมื่อเล่นไปนานๆก็ชํารุดได้ แต่ที่ไม่ชํารุดแต่หายไปเลยคือลูกเปตอง ที่เคยมีการจัดซื้อให้กับแต่ละ
หมู่บ้านแต่รู้สึกว่าตอนนี้ได้หายไปหมดแล้ว 

 ๒.การถมลําห้วยหากสมาชิกหรือท่านใดไปพบเห็นมีการถมลําห้วยหรือการปิดก้ันทางสาธารณะ 
ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งมายัง อบต. เมื่อได้รับหนังสือแล้วผู้บริหารถึงจะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ 

 ๓.สําหรับส่วนงานอื่นๆท่ีได้รับการตําหนิติชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถกู้ชีพฯ รถดับเพลิง หรือเรื่อง
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับ อบต. ทางผู้บริหารจะรับไว้พิจารณาเพ่ือหาทางแก้ไขต่อไป และท่านสมาชิก
ทุกๆท่านก็ช่วยกันดูแลท้วงติงหรือให้ข้อเสนอแนะด้วย  

ผอ.รพ.สต.ปุากลาง ชี้แจงเรื่องไม้สักของวัด เนื่องจากทางวัดได้มีการพัฒนาและมีการขุดดินบริเวณโคนต้นไม้สัก
ออกไป ทําให้รากบางส่วนถูกตัดไปเกรงว่าเวลามีลมพายุพัดแรงจะเป็นอันตรายกับบ้านที่ใกล้เคียง 



๕๕ 
 

จึงได้มีการปรึกษากับบ้านข้างเคียงว่าควรจะมีการตัดแต่งกิ่งให้ปลอดภัย  และขอชี้แจงเพ่ิมเติม
เรื่องกู้ชีพฯ โดยปกติแล้วหากมีรถชนกันจะต้องโทรแจ้ง ๑๖๖๙ ก่อนแล้วทางศูนย์ก็จะแจ้งมายัง
หน่วยกู้ชีพในพ้ืนที่ และคนโทรแจ้งจะต้องบอกรายละเอียดขั้นต้นให้กับศูนย์ ส่วนของ อบต.ปุา
กลาง หากท่านนายกมอบอํานาจว่าให้เข้าไปช่วยเหลือได้เลยโดยไม่ต้องรอ ๑๖๖๙ ก็สามารถ
ดําเนินการได้ และภายในรถจะต้องมีอุปกรณ์กู้ชีพครบถ้วน ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

เลขานุการ มีเรื่องแจ้ง ๒ เรื่อง  
 ๑.นําเรียนทุกหมู่บ้านเสนอโครงการงบประมาณปี ๒๕๖๑ ให้ไปดูในแผนของแต่ละหมู่บ้านว่ามี

อะไรบ้าง เนื่องจากต้องเริ่มดําเนินการโครงการในปี ๒๕๖๑ เพ่ือนําเข้าสภาในเดือนสิงหาคม ก็
อยากจะให้ส่งก่อนเพราะถ้ามีปัญหาจะได้แก้ไขทัน หากใกล้ๆแล้วจะไม่สามารถแก้ไขทัน 

 ๒.อบต.จะทําการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจะมีการประชุมอาสาปศุสัตว์ในวันที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ หากได้รับการประสานจากอาสาปศุสัตว์ว่าจะฉีดวันใดท่านก็ช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วย สําหรับสัตว์ที่จะทําการฉีดวัคซีนตามยอดท่ีสํารวจก็จะ
มีแมวและสุนัขจํานวนประมาณ ๓๔๔ ตัว 

ประธาน มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มี  
ประธาน ก็ขอขอบคุณผู้นําท้องที่ ผู้บริหาร ส.อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ขอปิด

การประชุม  
ปิดประชุม เวลา 14.30 น.  
 
 
 
        (ลงชื่อ)                                  ผูบ้นัทึกการประชุมสภา 

(นายผจญ    ทิปกะ) 
เลขานุการสภา อบต.ปุากลาง 

 
 
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

 
 
 

  (ลงชื่อ)     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายบุญเกียรติ  แสนทรงสิริ) 

 
 
 
 

  (ลงชื่อ)     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายเกรียงไกร  เพชรกิจเจริญ) 

 
 
 

  (ลงชื่อ)     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางจันทอง  ไชยกันทะ) 



๕๖ 
 

 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลางได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  

เมื่อวันที.่.................เดือน.......................พ.ศ.๒๕60 
 
 

 
 
  (ลงชื่อ)                                        ประธานสภา อบต.ปุากลาง 
      (นายสุพศินธ์  ตันติมหาสกุล) 
 
 
หมายเหตุ: ยังไม่มีการรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากยังไม่ถึงกําหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    
              ปาุกลางในสมัยตอ่ไป 


