
บนัทกึการประชมุ 

คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหมากเขยีบ 

วนัที ่30 ตลุาคม 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมืองศรี

สะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษ 

 

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

 

ผู้มาประชุม 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายแสวง  เช้ือ

ทอง 

นายก อบต.หมาก

เขียบ 

แสวง  เชื้อทอง ประธาน

กรรมการ 

2 นายหล่ า 

มโนรมย์ 

รองนายก อบต.หมาก

เขียบ 

หล่ า มโนรมย์ กรรมการ 

3 นายประทีป รัก

ชาติ 

รองนายก อบต.หมาก

เขียบ 

ประทีป รักชาติ กรรมการ 

4 ร.ต.ต.เฉลิม กิ่ง

แก้ว 

เลขานุการนายก 

อบต.หมากเขียบ 

ร.ต.ต.เฉลิม 

กิ่งแก้ว 

กรรมการ 

5 นายประหยัด 

ทองพันชั่ง 

สมาชิกสภาฯอบต.

หมากเขียบ 

ประหยัด 

ทองพันชั่ง 

กรรมการ 

6 นายวิจิตร 

สมบรรณ์ 

สมาชิกสภาฯอบต.

หมากเขียบ 

วิจิตร 

สมบรรณ์ 

กรรมการ 

7 นายสมใจ พิมพ์

ทอง 

สมาชิกสภาฯอบต.

หมากเขียบ 

สมใจ พิมพ์

ทอง 

กรรมการ 

8 นายอดุลย์  

มะณีย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ อดุลย์  มะณีย์ กรรมการ 

9 นายประเสริฐ  

รัศม ี

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเสริฐ  รัศมี กรรมการ 

10 นายสามารถ  

ทองมวล 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถ  ทอง

มวล 

กรรมการ 

11 นายชิดชัย  จา

รัตน์ 

ท้องถิ่นอ าเภอเมืองศรี

สะเกษ 

ชิดชัย  จารัตน์ กรรมการ 

12 นางสาวสมิชา  

ค าผุย 

ผอ.รพ.สต.บ้าน

ก้านเหลือง 

สมิชา  ค าผุย กรรมการ 



13 นายวันชัย  

วรรณวงษ์ 

ผอ.โรงเรียนศรีสะ

เกษวิทยาลัยฯ 

วันชัย  วรรณ

วงษ ์

กรรมการ 

14 ว่าที่ร้อยตรีอรณุ

รัตน์ โสภา 

นักวิชาการพัฒนา

ชุมชนต าบลหมาก

เขียบ 

ว่าที่ร้อยตรีอรณุ

รัตน์ โสภา 
กรรมการ 

15 นายชูศักดิ์ แสน

พันธ์ 

ผู้แทนประชาคม ชูศักดิ์ แสน

พันธ์ 

กรรมการ 

16 นางจุฑาทิพย์ 

ทองพันชั่ง 

ผู้แทนประชาคม จุฑาทิพย์ 

ทองพันชั่ง 

กรรมการ 

17 นายประดิษฐ์ 

ทองพันชั่ง 

ผู้แทนประชาคม ประดิษฐ์ 

ทองพันชั่ง 

กรรมการ 

18 -อัตราว่าง- ปลัด อบต.หมากเขียบ - กรรมการ 

19 นายจิระศักดิ์ 

ปัญญาคม 

รองปลัด อบต.หมาก

เขียบ 

จิระศักดิ์ ปัญญา

คม 

กรรมการ

และ

เลขานุกา

ร 

20 นางปุญญาภา 

พรมโลก 

หัวหน้าส านักปลัด ปุญญาภา พรม

โลก 

ผู้ช่วยเลข

านุการ 

21 -อัตราว่าง- นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

- ผู้ช่วยเลข

านุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม นางจิริดาพรรณ  บุญเกษม หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
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เริ่มประชมุเวลา 10.00 น. 

ระเบยีบวาระที ่1  เรื่องประธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 

-ไม่มี 

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครัง้ทีผ่า่นมา 

นางปุญญาภา พรมโลก  ตามเอกสารท่ีแจกให้เป็นรายงาน

ประชุมคณะกรรมการติดตาม 

กรรมการ และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหมากเขียบ เมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ขอให้กรรมการทุก

ท่านได้ตรวจทานว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้า

ไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที ่ 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายจิระศักดิ์ ปัญญาคม   3.1 เรื่อง การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. กรรมการและเลขานุการ 

 2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหมาก

เขียบ ท่ี 550/2562  ลงวันท่ี 13  ธันวาคม  2562 

แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหมากเขียบ  เพ่ือก าหนดแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาและร่าง

แผนการด าเนินงานให้ความเห็นชอบข้อก าหนด

ขอบข่ายและเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาให้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น ประกอบกับได้มีการ

จัดการประชุ มคณ ะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

หมากเขียบ ในวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 แล้วนั้น 

ตามรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 



ประจ าปี 2563 ท่ีคณะกรรมการฯก าลังพิจารณา

อยู่นี้ได้จัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  พ .ศ .2548  โ ด ย ร ะ เบี ย บ

ก ร ะท ร ว งมห าด ไท ย  ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ด ท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 ข้อ 29 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.

2559 และฉบับ ท่ี  3 พ .ศ.2561 ก าหนดให้

คณ ะกรรมการชุ ดนี้ รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน

เดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในรายละเอียด

เนื้อหารายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ใน

การติดตามนั้นก าหนดให้ติดตามจากแผนพัฒนา 

แผนการด าเนินงาน 
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และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

โดยจะเอาโครงการท่ีอยู่ในแผนการด าเนินงาน

ประจ าปีมาตรวจดูว่าแต่ละโครงการได้มีการ

เบิกจ่าย ด าเนินการไปเท่าไหร่  ราย ละเอียดจะ

ปรากฏในเล่มรายงานผลการติดตามฯนี้แล้ว 

ขอให้ทุกท่านพิจารณา 

ตามรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี  พ .ศ.2563 ท่ี

คณะกรรมการก าลังพิจารณาอยู่นี้ได้จัดท าตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 โดยได้รวบรวมผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .2563 ตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา พ.ศ.2561-

2565 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

2563  โครงการท่ีจ่ ายขาดเงินสะสม และ

โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบ

ไปด้วย 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 จะเป็นแบบช่วยก ากับการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง ข้อมูล

พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหมาก

เขียบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติต าบล สภาพ

ท่ัวไปทางภูมิศาสตร์และท่ี ต้ัง ข้อมูลหมู่บ้าน 

จ านวนประชากร  สภาพ เศรษฐกิ จ  สั งคม 

โครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจอ านาจ

หน้าที่ของ อบต. เป็นต้น  

ส่วนท่ี 2 จะเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น  

ส่วนท่ี 3 จะเป็นส่วนของรายละเอียดการ

ติ ด ต าม แ ย ก เป็ น ร าย โค ร งก ารแ บ่ งต าม

ยุทธศาสตร์ โดยหน้าแรกจะเป็นบัญชีสรุปการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หมาก

เขียบ ประจ าปี 2563 ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงท่ีมา



ของงบประมาณท่ีได้มาจากงบประมาณท่ีได้ต้ัง

ไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณจากการจ่ายขาด

เงินสะสม งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

ต่อไปจะเป็นสรุปผลการด าเนินงานในปี 

2563 ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน จ านวนโครงการท่ีต้ังไว้ในแผนพัฒนา 

ปี 2563 จ านวน 228 โครงการ โครงการท่ีท าได้

จริง จากข้อบัญญัติ จ านวน 6 โครงการ จากการ

จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 9 โครงการ จากเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 8 โครงการ รวม

โครงการท่ีท าได้จริงในยุทธศาสตร์ท่ี 1 จ านวน 

23 โครงการ งบประมาณ 11,711,361.19 บาท 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

จ านวนโครงการท่ีต้ังไว้ในแผนพัฒนา ปี 2563 

จ านวน 60 โครงการ โครงการท่ีท าได้จริง จะมี

เฉพาะจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 7 

โค ร งก า ร  ร วม โค ร ง ก าร ท่ี ท า ไ ด้ จ ริ ง ใ น

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 

7,426,368 บาท 
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  

จ านวนโครงการท่ีต้ังไว้ในแผนพัฒนา ปี 2563 

จ านวน 94 โครงการ โครงการท่ีท าได้จริง จาก

ข้อบัญญัติ จ านวน 16 โครงการ จากเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ จ านวน 1 โครงการ รวมโครงการท่ีท า

ได้จริงในยุทธศาสตร์ท่ี 3 จ านวน 17 โครงการ 

งบประมาณ 12,211,832.6 บาท 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน

โครงการท่ีต้ังไว้ในแผนพัฒนา ปี 2563 จ านวน 

33 โครงการ โครงการท่ีท าได้จริง จากการจ่าย

ขาดเงินสะสม จ านวน 1 โครงการ รวมโครงการ

ท่ีท าได้ จริ งในยุท ธศาสตร์ ท่ี  4  จ านวน  1 

โครงการ งบประมาณ 48,000 บาท 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม

ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและ

นั นทน าการ  จ าน วน โครงการ ท่ี ต้ั งไว้ ใน

แผนพัฒนา ปี  2563 จ านวน 21 โครงการ 

โครงการท่ีท าได้จริง จากข้อบัญญัติ จ านวน 3 

โค ร งก า ร  ร วม โค ร งก าร ท่ี ท า ไ ด้ จ ริ ง ใ น

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี  5  จ า น วน    3  โ ค ร งก า ร 

งบประมาณ 298,000 บาท 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

จ านวนโครงการท่ีต้ังไว้ในแผนพัฒนา ปี 2563 

จ านวน 96 โครงการ โครงการท่ีท าได้จริง จาก

ข้อบัญญัติ จ านวน 25 จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

1  โครงการ  รวมโครงการ ท่ี ท า ได้ จริ งใน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 จ านวน 26 โครงการ งบประมาณ 

872,947 บาท 



สรุปในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การ

บริห ารส่ วนต าบล   หมาก เขี ยบ  มี ผ ลการ

ด าเนินงานรวมท้ังสิ้น จ านวน 77 โครงการ ใช้

งบประมาณ 32,568,508.79 บาท 

นายแสวง  เช้ือทอง  จากการท่ีได้ตรวจสอบรายละเอียดตามท่ี

เสนอ การสรุปของฝ่าย 

ประธานกรรมการ เลขาฯท้ัง 6 ยุทธศาสตร์ ละเอียดดี สรุปข้อมูลได้

ดี เป็นการได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน ขอ

เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเสนอแนะ

เพ่ิมเติมจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน

ในปีงบประมาณ ต่อไป  ล าดับ ต่อไปก็จะได้

น า เส น อผ ลก าร ติ ด ต าม แ ล ะป ร ะ เมิ น ผ ล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ 

ประจ าปี 2563 นี้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหมากเขียบและประกาศให้ประชาชนทราบ

ต่อไป 

ท่ีประชุม  พิจารณาประมวลผลและอภิปรายกันอย่าง

กว้างขวาง โดยสรุปท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ เพ่ือ

เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ

และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 
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ระเบยีบวาระที ่4 เรื่องอืน่ๆ (ถา้มี) 

 - ไม่มี - 

นายแสวง  เช้ือทอง  ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการท่ีเข้า

ร่วมประชุมทุกท่าน 

ประธานกรรมการ 

ปิดการประชุม  เวลา 12.00 น. 

 

(ลงชื่อ) จิริดาพรรณ  บุญเกษม ผู้จด

บันทึกรายงานการประชุม 

          (นางจิริดาพรรณ  บุญเกษม) 

           หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 

 

  (ลงชื่อ) จิระศักดิ์  ปัญญาคม   ผู้ตรวจ

รายงานการประชุม 

    (นายจิระศักดิ์  ปัญญาคม) 

           รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมาก

เขียบ 

  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

     (ลงชื่อ)          แสวง  เชื้อทอง      ผู้

รับรองรายงานการประชุม 

            (นายแสวง  เชื้อทอง) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมาก

เขียบ 

           ประธานคณะกรรมการ 


