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สรุปผลการด าเนินการตามโครงการประชาคมหมู่บา้น 
จัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า 
ระหว่างวันที่  4  - 26 มีนาคม 2565 

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

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
  1. เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า เป็นไป ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   
 2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า, ประชาชน, ผู้น าชุมชน, ผู้แทนชุมชน หน่วยงานราชการ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและมีการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน ในการพัฒนาท้องถิ่น 

3. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ได้รับข้อมูล
อย่างถูกต้องและน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 และใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  เพ่ือให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหา สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนได้อย่างตรงประเด็น
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยส่วนรวมต่อไป  

สรุปผลจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการประชาคมหมู่บ้าน การจัดท า/ทบทวน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจ าปี 2565   โครงการที่มีส าคัญ ความจ าเป็นและเป็นความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน และได้รับการความเห็นชอบจากการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านตาม
โครงการฯ   ดังนี้ 

เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 
หมู่ที่ 1 บ้านวังเย็น  ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565  

เวลา 06.30 น.- 08.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 มีความต้องการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมฝีาปิด  หมู่ที ่1 ต าบลห้วยม้า  

 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยฮุง   ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 
  เวลา 06.30 น.- 08.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2  มีความต้องการ ดังนี้ 

1. โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยม้า  
 

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม้า  ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565  
เวลา 06.30 น.- 08.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3  มีความต้องการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยม้า 

สายที่ 1 บริเวณบ้านนางใย  บุญชุม ถึงบ้านนางใหม่  เย็นจิตร 
สายที่ 2 บริเวณบ้านนางปราณี  เอกจิตร 
สายที่ 3  บริเวณบ้านนายนฤเบศ  โสมศรี ถึง บ้านนางพัลลภา  ม้าชัย 
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หมู่ที่ 4 บ้านปง  ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565  

เวลา 06.30 น.- 08.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4  มีความต้องการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  

หมู่ที ่4 ต าบลห้วยม้า  
จากบ้านนางสมหมาย  ศุภวาสโสภณ ถึง บ้านนางทองอินทร์  กันจันทร์ 

2. โครงการเปลี่ยนถังประปาพร้อมปั้มน้ า   
 

หมู่ที่ 5 บ้านศรีสิทธิ์    ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 
  เวลา 06.30 น.- 08.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5  มีความต้องการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต าบลห้วยม้า 
 

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อม    ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565  
เวลา 06.30 น.- 08.30 น. ณ ศาลารังคสิริ หมู่ที่ 6  มีความต้องการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต าบลห้วยม้า   

   
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหอย  ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565  

เวลา 06.30 น.- 08.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยหอยดอยมงคล หมู่ที่ 7 มีความต้องการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก  หมู่ที ่7 ต าบลห้วยม้า  

 
หมู่ที่ 8  บ้านปง   ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565  

เวลา 06.30 น.- 08.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8  มีความต้องการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง  หมู่ที ่8 ต าบลห้วยม้า  

บริเวณหลังวัดพงษ์ชัย ถึง โรงน้ าดื่มหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต าบลห้วยม้า 
 

หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งล้อม  ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565  
เวลา 06.30 น.- 08.30 น. ณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 9  มีความต้องการ ดังนี้  
1. โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก  หมู่ที่ 9 ต าบลห้วยม้า  

 
หมู่ที่ 10  บ้านปง  ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565  

เวลา 06.30 น.- 08.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 มีความต้องการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างราวกันตก   หมู่ที่ 10 ต าบลห้วยม้า  

บริเวณล าเหมืองหลวง ข้างศาลาทางเข้าหมู่บ้าน  
 

หมู่ที ่11  บ้านห้วยม้า  ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565  
เวลา 06.20 น.- 08.30 น. ณ ศาลาประชาร่วมใจ หมู่ที่ 11 มีความต้องการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ต าบลห้วยม้า  

สายทางบ้านนายชัชวาลย์  ม้าทอง ถึงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13  
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หมู่ที่ 12  บ้านปง   ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 
  เวลา 06.30 น.- 08.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12  มีความต้องการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อ  หมู่ที ่12 ต าบลห้วยม้า  
สายล าเหมืองร่องเก๊าอ๊ีด 

 
หมู่ที่ 13 บ้านห้วยม้า   ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565  

เวลา 06.30 น.- 08.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13   มีความต้องการ ดังนี้ 
      1. โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่  13 ต าบลห้วยม้า  
  2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  หมู่ที่ 13  ต าบลห้วยม้า 
     สายห้วยฮ้อ 
 
หมู่ที่ 14  บ้านห้วยม้าพัฒนา ได้จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565  

เวลา 19.00 น.- 21.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 มีความต้องการ ดังนี้ 
      1.  โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที ่14 ต าบลห้วยม้า  

จากถนนทางหลวง 1134 ถึงแยกหน้า สภ.ห้วยม้า (เก่า)  
 

เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิก และกระเช้าไฟฟ้ายกสูง  งบประมาณ 

2,500,000.- บาท ความต้องการ ของ หมู่ที ่1 – 14 
 

ส่งประสานแผน อบจ.แพร่ ปี 2565 
1. โครงการก่อสร้างถนนกหินคลุกเพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 5 สายร่องบัว เขต อบต.ห้วยม้า เชื่อมต่อ

เขตเทศบาลต าบลแม่หล่าย ความต้องการของ หมู่ที ่3, หมู่ที ่1, หมูท่ี ่6, หมูท่ี ่9 
 

2. โครงการถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยม้า  งบประมาณ 1,470,000 บาท สายทางห้วยน้ าขุ่น 
พ้ืนที่ หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยม้า เชื่อมต่อเขต อบต.ร่องฟอง ความต้องการของ หมู่ที ่2,  13, 14 

 
3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 9  ต าบลห้วยม้า  งบประมาณ 878,000  บาท 

สายทางร่องบัว – เขตเทศบาลต าบลแม่หล่าย เขต อบต.ห้วยม้า เชื่อมต่อเขต อบต.ร่องฟอง 
ความต้องการของ หมู่ที ่1, 2, 3, 6, 9   

 
4. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น  หมู่ที่ 1  ต าบลห้วยม้า  งบประมาณ 840,000  บาท 

สายบ้านวังเย็น – บ้านกาซ้อง เขต อบต.ห้วยม้า เชื่อมต่อเขตเทศบาลต าบลแม่หล่าย ความ
ต้องการของ หมูท่ี ่1,2,3,6,9 
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5. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 ต าบลห้วยม้า งบประมาณ 1,578,000  บาท 

สายห้วยโป่ง – สะเลียม  เขต อบต.ห้วยม้า เชื่อมต่อเขต อบต.ต าหนักธรรม ความต้องการของ 
หมู่ที่ 5, 6 , 9 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
  จากการด าเนินงานตามโครงการประชาคมหมู่บ้าน ฯ  พบว่า ประชาชนไม่สละเวลาเข้าร่วมมา
ประชาคมหมู่บ้านครบทุกครัวเรือน เนื่องจากต้องรีบออกไปรับจ้างหรือท างานตั้งแต่เช้า ประกอบกับเวลา
ช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ท าให้ประชาชนกลัวติดเชื้อจากการเข้าร่วมโครงการ ฯ 
 
ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

 เห็นควร แจ้ง/ประสานกองช่าง พิจารณาตรวจสอบและออกแบบส ารวจหน้างานตามโครงการต่าง ๆ 
ที่ผ่านมติของการประชาคมหมู่บ้าน โดยเฉพาะงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือจะได้
รวบรวมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 และ
น าเสนอต่อสภา อบต.ห้วยม้า เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานให้
ทันก าหนดการบางโครงการ ที่มีความจ าเป็นต้องเร่งด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป   
 
 
 

ลงชื่อ 

     (นางวาสนา  เหมืองหม้อ) 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 
 

ลงชื่อ    ผู้รับรองผลการประชาคมหมู่บ้าน 

     (กฤษกร  โชคอ านวยพร  ) 
    ต าแหน่ง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.ห้วยม้า  
 
 

    ลงชื่อ    ผู้รับรองผลการประชาคมหมู่บ้าน 
     (นายสมบัติ  มะโนนัย ) 
    ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนา อบต.ห้วยม้า  
 


