ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มีมติรับรองแล้ว
------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคสี่
กาหนดให้ เลขานุ ก ารสภาท้ อ งถิ่น ปิ ด ประกาศรายงานการประชุ ม ที่ส ภาท้ อ งถิ่น มี ม ติ รั บรองแล้ ว ในที่ เปิ ด เผย ณ
สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
องค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริห ารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก ที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มีมติรับรองแล้ว ดังนี้
1. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕62
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63
บัญทึก ผากิม
(นายบัญทึก ผากิม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก

----------------------------------ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชือ่ - สกุล
นายบัญทึก
ผากิม
นายยัง
ปล้องขัน
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
นายสายฟ้า
ฟองดา
นายเอกชัย
อ้นมี
นายอาภร
ทวกอ่อน
นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน
นายใบพิมพ์
พรมลา
นายลิตร
น้อยนาฝาย

ตาแหน่ง
ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ
เลขานุการสภาฯ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6

ลายมือชื่อ
บัญทึก
ผากิม
ยัง
ปล้องขัน
พีระพงษ์ นวลศรีใส
สายฟ้า
ฟองดา
เอกชัย
อ้นมี
อาภร
ทวกอ่อน
สุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน
ใบพิมพ์
พรมลา
ลิตร
น้อยนาฝาย

หมายเหตุ

ผู้ขาดประชุม
- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ – สกุล
นายบุณยวัฒน์ ธรรรมมาศรี
นายชนะศักดิ์ บัวขม
นางยุพิน
พรมจวง
นายกฤติน
ซ้อมจันทา
นางรัตนาพร
นันทะวิชัย
นายทวีศักดิ์
พงษ์พานิช
นางสาวไพลิน กล่าแก้ว
จ.อ.สุนทร
สอนดี
นางสาวธนษา ศรีสุข
นางสาวทัศนันท์ บุญพันธ์

ตาแหน่ง
นายก อบต.เด่นเหล็ก
รองนายก อบต.เด่นเหล็ก
รองนายก อบต.เด่นเหล็ก
เลขานุการนายก อบต.เด่นเหล็ก
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลายมือชื่อ
บุณยวัฒน์ ธรรรมมาศรี
ชนะศักดิ์ บัวขม
ยุพิน
พรมจวง
กฤติน
ซ้อมจันทา
รัตนาพร นันทะวิชัย
ทวีศักดิ์ พงษ์พานิช
ไพลิน
กล่าแก้ว
จ.อ.สุนทร สอนดี
ธนษา
ศรีสุข
ทัศนันท์ บุญพันธ์

หมายเหตุ

-๒เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.

นายพีระพงษ์ นวลศรีใส อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๔ และ ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
เลขานุการสภาฯ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๖) เพือ่ ให้การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มา
ประชุมครบองค์ประชุมและขอเชิญประธานสภา ฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และได้กล่าว
เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ซึ่งเป็นการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจาปี 2562
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้ประกาศประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2562 มีกาหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. ๒๕52 และข้อ ๒๒
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี ๒๕62 ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕62
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62
บัญทึก ผากิม
(นายบัญทึก ผากิม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕62
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามสาเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัยวิสามัญ
เลขานุการสภาฯ
สมัยที่ 3 ประจาปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ๒๕62 นั้น สมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความในการประชุมฯ หรือไม่......หากไม่มี ขอมติจากสมาชิกว่าจะรับรอง
รายงานการประชุมหรือไม่ การประชุมดังกล่าว มีสาระสาคัญ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
/ด้วยอาเภอ....

-3ด้วย อาเภอน้าปาด ได้ประกาศประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 มติที่
ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ด้วยมติเสียง 7
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 –
30 กันยายน 2562 โดยแยกตามแผนงาน ดังนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 7,180,052.08 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 384,640.00 บาท
แผนงานการศึกษา
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,443,297.88 บาท
แผนงานสาธารณสุข
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 221,070.90 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
เบิกจ่ายทัง้ สิ้น 1,124,245.00 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,742,492.34 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 207,000.00 บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 621,500.00 บาท
แผนงานการเกษตร
เบิกจ่ายทัง้ สิ้น 940,338.95 บาท
แผนงานงบกลาง
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 12,007,225.10 บาท
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 27,871,862.21 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องกระทู้ถาม – ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว – ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องที่เสนอใหม่
6.1 เรื่อง การพิจารณาโครงการเพื่อใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก อนุมัติจ่ายขาด
เงินสะสม จานวน 6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,348,000 บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ด้วยมติ 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.สายนาโป่ง หมู่ที่ 1 ความกว้าง 0.80 เมตร สูง
0.80 ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 247,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) บริเวณ หมู่ที่ 1 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 65 ลาดับที่ 8
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาน้าพาย – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้าปาด หมู่
ที่ 2 ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร งบประมาณ 485,000.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) บริเวณ หมู่ที่ 2 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 92 ลาดับที่ 46
3. โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล.สายนาเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3 ความกว้าง 1.00
เมตร สูง 0.90 ยาว 145 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 247,000.-บาท (สอง/แสนสี่หมื่น.........

-4แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) บริเวณ หมู่ที่ 3 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาดจังหวัดอุตรดิตถ์
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 91 ลาดับที่ 37
4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบุ่งผักข้าว – เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้าปาด หมู่ที่
4 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร งบประมาณ
466,000.-บาท (-สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)หมู่ที่ 4 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 92 ลาดับที่
47
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนากุ่ม หมู่ที่ 5 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว
200 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 459,000.-บาท(-สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
หมู่ที่ 5 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) หน้าที่ 92 ลาดับที่ 42
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภูถ้าเสือ หมู่ที่ 6 ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว
250 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 444,000.-บาท (-สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
หมู่ที่ 6 ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 92 ลาดับที่ 43
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยมี
กิจกรรมพิธีตักบาตร ข้าวสาร – อาหารแห้ง พิธีถวายพวงมาลา พิธีถวายบังคม และพิธีจุดเทียน
ชัยช่วงเย็น ณ หอประชุมอาเภอน้าปาด อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มติที่ประชุม รับทราบ
7.2 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ไทน้าปาดชวนออกกาลังกาย ที่จัดขึ้นในพื้นที่
ตาบลเด่นเหล็ก ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก รวมระยะทางประมาณ 5.4 กิโลเมตร มติที่ประชุม
รับทราบ
7.3 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม ไทน้าปาดชวนออกกาลังกาย ป้องกันอัมพาต และ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวัน
อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสนามโรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยาคม ตั้งแต่เวลา
04.00 น. เป็นต้นไป มติที่ประชุม รับทราบ
7.4 เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2562 สาหรับในปีนี้ทางองค์การ
บริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก จะจัดสถานที่บริเวณวัดปากห้วยแค หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแค
ตาบลเด่นเหล็ก อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มติที่ประชุม รับทราบ
7.5 เรื่อง โรงเรียนของดเว้นค่าธรรมเนียมการใช้น้าประปา ตามที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลเด่นเหล็ก ได้ดาเนินการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้าประปาของโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กมา
เป็นระยะเวลานาน โรงเรียนจาเป็นต้องกันเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนมาใช้จ่ายเป็นค่า
สาธารณูปโภค (ค่าน้าประปา) เป็นจานวนมาก อีกทั้งมีแนวโน้มของการเก็บค่าธรรมเนียมการ
ใช้น้าประปาสูงมากขึ้นทุกเดือน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางองค์การบริหารส่วนตาบล
เด่นเหล็ก ได้งดเว้นค่าธรรมเนียมการใช้น้าประปาของโรงเรียน มติที่ประชุม รับทราบ
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ด้วยมติเสียง 7 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
/ระเบียบวาระ.........

-5ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่อง สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
- 31 ตุลาคม 2563
ขอเชิญหัวหน้าสานักปลัด ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นางสาวไพลิน กล่าแก้ว สรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31
หัวหน้าสานัก
ตุลาคม 2562 โดยแยกตามแผนงานได้ ดังนี้
1. เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน 755,600.00 บาท
2. เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
จานวน 206,400.00 บาท
3. เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
5,000.00 บาท
4. เงินสารองจ่าย
จานวน
6,802.00 บาท
5. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
จานวน 140,000.00 บาท
6. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
จานวน 127,860.00 บาท
7. เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
จานวน 594,330.00 บาท
8. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
950.00 บาท
9. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
จานวน 10,400.00 บาท
10. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ
จานวน
1,200.00 บาท
11. ค่าพวงมาลา มาลัย ช่อดอกไม้ฯลฯ
จานวน
1,000.00 บาท
12. ค่าไฟฟ้า
จานวน 31,020.00 บาท
13. ค่าโทรศัพท์
จานวน
110.21 บาท
14. ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ฯลฯ
จานวน
985.00 บาท
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,881,657.21 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องกระทู้ถาม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องที่เสนอใหม่
6.1 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็กฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ปลัด อบต.
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
/(3) รายงาน.......

-6(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี
ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส เชิญคุณทัศนันท์ บุญพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายชานาญการ ได้รายงานผลการติดตามและ
ปลัด อบต.
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี 2562
นางสาวทัศนันท์ บุญพันธ์ ขอสรุปผลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ติดตามและ
นักวิเคราะห์ฯ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยขอให้ทุกท่านได้ตรวจดู
แบบรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่จัดส่งให้กับทุกท่านในที่ประชุมนี้แล้ว
คกก.ติดตามฯได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกอบไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. รายงานบัญชีโครงการพัฒนา
3. รายงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ
4. รายงานโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ
5. รายงานผลการดาเนินงาน
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
/2.การพิจารณา......

-72. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
4. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
2. ข้อเสนอแนะการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางการผลิตหอมแดง มีแหล่งน้าเพียงพอ”
เป้าประสงค์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2. พัฒนาแหล่งน้า อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจให้มั่นคง ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตลอดจนพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดี
ตัวชี้วัด
1. จานวนถนน รางระบายน้า ไฟฟ้าสาธารณะที่เพิ่มขึ้น
2. จานวนแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและแหล่งน้าเพื่อการเกษตรที่เพิ่มขึ้น
3. จานวนร้อยละของสตรี เด็ก เยาวชน คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
4. จานวนร้อยละของกิจกรรมที่รณรงค์สร้างจิตสานึกแก่ประชาชน การดูแลรักษา
ความสะอาด ควบคุมโรคสัตว์เลี้ยง โรคติดต่อ โรคระบาด รวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพ
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
7. จานวนร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา
8. จานวนร้อยละของกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
9. จานวนร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
10. จานวนครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
11. จานวนพื้นที่ป่าที่เพิ่มขึ้น
12. จานวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถและศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
13. จานวนร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการท้องถิ่นและ
การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น
14. จานวนร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ
ค่าเป้าหมาย
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ปีละ 6 สาย /2.ก่อสร้าง............

-82. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรปี
ละ 6 แห่ง
3. จานวนไฟฟ้าสาธารณะที่เพิ่มขึ้นปีละ 2 สาย
4. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและ
นันทนาการ ปีละ 5 โครงการ
5. การส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีละ 12 โครงการ
6. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปีละ 3 โครงการ
7. มีการปลูกป่าชุมชนเพิ่มขึ้น ปีละ 3 ไร่
8. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน ปี
ละ 1 ครั้ง/คน
9. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง
10. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้และมีงานทา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มี
คุณภาพ
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ
3.1 แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
4.2 แผนงานสาธารณสุข
4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
4.5 แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
5.3 แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
1. โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
/2. โครงการ.........

-92. โครงการการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ
3. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
4. โครงการจัดงานวันปิยมหาราช
5. โครงการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา
6. โครงการการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา“28 กรกฎาคม”
7. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แผนงานการศึกษา
1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
2. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียน
3. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสานสนเทศ DLTV ประจาปี
2562
3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
2. โครงการร่วมกิจกรรมงานพญาปาดเทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอาเภอ
น้าปาด

4.

5.
6.
7.
8.

3. โครงการแข่งขันกีฬาห้าเส้า (เบญจสัมพันธ์)
4. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
5. โครงการจัดงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
6. โครงการจัดงานพญาปาดเทศกาลหอม-กระเทียมและของดีอาเภอน้าปาด
แผนงานสังคมสงเคราะห์
1. โครงการบรรเทาทุกข์และรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือประชาชน
2. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
3. โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ
แผนงานสาธารณสุข
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แผนงานเคหะและชุมชน
1. โครงการก่อสร้างสถานทีเก็บขยะอันตราย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโหย่ง หมู่ที่ 1
2. โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. สายนาโป่ง-นาใต้ หมู่ที่ 1
3. โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. สายนาใต้ หมู่ที่ 2
4. โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. สายท่ามะปลา หมู่ที่ 3
5. โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. สายเหล่าป่าสัก หมู่ที่ 4
7. โครงการก่อสร้างลาเหมือง คสล. สายนาบอน หมู่ที่ 6 /9.แผนงาน.........

-109. แผนงานงบกลาง
1. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
3. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
4. โครงการเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
1.1 ความสาเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค มีโครงการทั้งหมด
จานวน 94 โครงการ สามารถดาเนิน การได้แล้วเสร็จ จานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
6.38
1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้าน
การเกษตรให้มีคุณภาพ มีโครงการทั้งหมดจานวน 8 โครงการสามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ
จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50
1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
นันทนาการ มีโครงการทั้งหมดจานวน 23 โครงการ สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ จานวน
15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.22
1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมสาธารณสุ ขและพัฒนาคุณภาพชี วิต มีโครงการ
ทั้งหมดจานวน 28 โครงการ สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ จานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 35.71
1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
โครงการทั้งหมดจานวน 10 โครงการ สามารถดาเนินการได้ แล้วเสร็จ จานวน 1 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 10.00
1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒ นาการเมือง การปกครอง การบริห ารงาน มี
โครงการทั้งหมดจานวน 8 โครงการ สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ จานวน 2 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 25
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.2 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน 3 คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็กฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายพีระพงษ์ นวลศรีใส
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ปลัด อบต.
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามข้อ 28 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้” จึงขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน 3 คน ครับ
/นายบัญทึก........

-11นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ
นายใบพิมพ์ พรมลา
ส.อบต.หมู่ 5

เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง อื่นๆ

นายบัญทึก ผากิม
ประธานสภาฯ

มีท่านใด ที่จะเสนอในระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี..........
ผมขอปิดประชุมสภาฯ ณ บัดนี้
- ไม่มี เวลา ๑2.30 น.
ลงชื่อ พีระพงษ์ นวลศรีใส ผู้บันทึกการประชุม
( นายพีระพงษ์ นวลศรีใส )
เลขานุการสภาฯ
ลงชื่อ บัญทึก ผากิม
ผู้ตรวจรายงายการประชุม
( นายบัญทึก ผากิม )
ประธานสภาฯ

ผม นายใบพิมพ์ พรมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5
ขอเสนอ ชื่อ นายเอกชัย อ้นมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3
ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ
นายลิตร น้อยนาฝาย ผม นายลิตร น้อยนาฝาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ 6
ขอรับรองครับ
นายอาภร ทวกอ่อน
ผม นายอาภร ทวกอ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ 4
ขอรับรองครับ
นายเอกชัย อ้นมี
ผม นายเอกชัย อ้นมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ 3
ขอเสนอชื่อ นายยัง ปล้องขัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 2
ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ
นายสายฟ้า ฟองดา
ผม นายสายฟ้า ฟองดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ 1
ขอรับรองครับ
นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน ผม นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ 4
ขอรับรองครับ
นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน ผม นายสุทธิเกียรติ สิมมาวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ 4
ขอเสนอชื่อ นายสายฟ้า ฟองดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 1
ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครับ
นายใบพิมพ์ พรมลา
ผม นายใบพิมพ์ พรมลา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ 5
ขอรับรองครับ
นายเอกชัย อ้นมี
ผม นายเอกชัย อ้นมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ 3
ขอรับรองครับ
นายบัญทึก ผากิม
มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ.........ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ได้แก่ 1. นายเอกชัย อ้นมี
2. นายยัง ปล้องขัน 3. นายสายฟ้า ฟองดา ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเด่นเหล็ก ด้วยมติ 7
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง

ปิดประชุม

-12คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

อาภร ทวกอ่อน
(นายอาภร ทวกอ่อน)
คณะกรรมการฯ
สุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน
(นายสุทธิเกียรติ์ สิมมาวัน)
คณะกรรมการฯ
ลิตร น้อยนาฝาย
(นายลิตร น้อยนาฝาย)
คณะกรรมการฯ

