
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
วันที่  30  เมษายน   2561 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
********************* 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายไสว  บุดดีจีน ประธานกรรมการ   
2 นายไพรทูล  สุทธิประภา กรรมการ   
3 นายสุวรรณ  พรมสา กรรมการ   
4 นายศักดา   ศรีแก้วน  าใส  กรรมการ   
5 นายวุฒิไกร  วิชัยวงค์  กรรมการ   
6 นายสุวัจชัย  เพ็งวิชัย  กรรมการ   
7 นายเคน  ศรีชมชื่น กรรมการ   
8 นายใบ   สุดดี กรรมการ   
9 นายผาสุก  ขวัญพรม กรรมการ   
10 นางสาวแจ่มจันทร์  ค ามะมูล กรรมการ   
11 นายเชาวรินทร์  อินทรปัญญา กรรมการ   
12 นางพรพิทย์  สารสมัคร กรรมการและเลขานุการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

 วันที่  30  เมษายน  2561 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
       ............................................................................................................... 
                         ................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

     .................................................................................................................. 
     ................................................................................................................. 

 
ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
                          รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม  2561) 
                         .................................................................................................................... 
                         ................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืน ๆ 
                         ..................................................................................................................... 
                         ..................................................................................................................... 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

วันที่  30  เมษายน  2561  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

  
 
เริ่มประชุมเวลา     09.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ไสว(ประธาน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผล และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยให้ท าการประเมินอย่างน้อยปีละสองครั ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม
ของทุกปี  

   
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -ที่ประชุมรับรอง- 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   -การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทม้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 1 
ไสว(ประธาน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้คณะกรรมการติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เฉพาะ
โครงการที่ด าเนินการในปีพ.ศ.2561 ว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาที่จัดท าไว้หรือไม่ แล้วให้
รายงานผล และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้
ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ โดยท าการติดตามประเมินผล
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม จากนั้นประกาศให้ประชาชนได้ทราบ
โดยท่ัวกัน ส่วนรายละเอียดจะให้เลขานุการได้เสนอต่อท่ีประชุมต่อไป 

  
พรพิทย์(เลขา)  เรียนคณะกรรมการ อ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ก าหนดให้คณะกรรมการติตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม จากนั้นให้รายงานผู้บริหาร เพื่อผู้บริหารรายต่อ สภา 
อบต. และประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยท่ัวกัน  
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ตามที่งานนโยบายและแผนท าแบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) เฉพาะโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ตามเอกสารที่แจกทุกท่านนั้น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2516-2564) และ
ฉบับเพิ่มเติม โครงการในปี 2561 จ านวนโครงการมีทั้งหมด 141  โครงการบรรจุใน 
ด าเนินการแล้ว จ านวน  49  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 34.75   แยกเป็นยุทธศาสตร์แต่ละ
ด้าน ดังนี้ 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่   ด าเนินการแล้วเสร็จ 27 โครงการ 
  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  ด าเนินการแล้วเสร็จ 9  โครงการ 
  3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 2  โครงการ 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ด าเนินการแล้วเสร็จ  6  โครงการ 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่  6  โครงการ 
  จะเห็นได้ว่า การด าเนินงานในห้วงไตรมาสที่ 2 นี  ผลการด าเนินงานตามแผนยัง 

ด าเนินการได้ไม่ถึงครึ่ง  แต่โครงการประเภทโครงสร้างพื นฐานในปีนี สามารถท าได้รวดเร็วกว่าทุก
ปีที่ผ่านมา ในส่วนโครงการด้านอื่นๆ ที่ด าเนินการแล้ว ให้กรรมการดูรายละเอียดตามเอกสาร ซึ่ง
สรุปได้ ดังนี  รายละเอียดโครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 โครงการตามแผนมี
จ านวน   141  โครงการ  ด าเนินการแล้ว จ านวน  49  โครงการ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 34.75   

   
 ศักดา  เรียนกรรมการ ตามแบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  โดยเฉพาะการติดตามโครงการ

ด้านโครงสร้างพื นฐาน ผมขอเสนอให้ติดตามการด าเนินงานเป็น 3 ช่วง คือ ก่อนลงงาน  ขณะ
ด าเนินงาน และหลังด าเนินงาน และให้แจ้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างทุกครั งด้วย 

พรพิทย์  ตามท่ีคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดโครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2561 (ในช่วง เดือน ตุลาคม 2560 – เดือนเมษายน 2561)  
มีท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ (ที่ประชุมไม่มีการเสนอ) เมื่อไม่มีการเสนออีก 
ดิฉันจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 (พ.ศ.2561 - 2564) (ในช่วง เดือน ตุลาคม 2560 – เดือนเมษายน 2561) เฉพาะโครงการใน
ปีงบประมาณ 2561  หากท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
 จ านวน  8  เสียง และให้เสนอรายงานนี  แก่ผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ และจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ไสว(ประธาน)  ตามระเบียบฯ ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าการ

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อย่างน้อยปีละ 2 ครั ง ในช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ซึ่ง
ครั งต่อไปจะได้ท าการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ครั งที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2561 หวังว่าจะ
ได้รับความร่วมมือจากกรรมการทุกท่านเช่นเคย  ผมขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี  ผมขอปิดการประชุม 

 
                                    

 
 

---------------------------------------- 
ปิดการประชุม เวลา   11.00    น. 

 
 
 

            ลงชื่อ                               ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (นางพรพิทย์     สารสมัคร) 
                                          ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
                                                                
                                                                  
                                              ลงชื่อ                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายไสว    บดุดีจีน) 

          ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

วันที่   9  ตุลาคม   2560 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

********************* 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายไสว  บุดดีจีน ประธานกรรมการ   
2 นายไพรทูล  สุทธิประภา กรรมการ   
3 นายสุวรรณ  พรมสา กรรมการ   
4 นายศักดา   ศรีแก้วน  าใส  กรรมการ   
5 นายวุฒิไกร  วิชัยวงค์  กรรมการ   
6 นายสุวัจชัย  เพ็งวิชัย  กรรมการ   
7 นายเคน  ศรีชมชื่น กรรมการ   
8 นายใบ   สุดดี กรรมการ   



9 นายผาสุก  ขวัญพรม กรรมการ   
10 นางสาวแจ่มจันทร์  ค ามะมูล กรรมการ   
11 นายเชาวรินทร์  อินทรปัญญา กรรมการ   
12 นางพรพิทย์  สารสมัคร กรรมการและเลขานุการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

 วันที่  9  ตุลาคม  2560 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  1      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
       ............................................................................................................... 
                         ................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

     .................................................................................................................. 
     ................................................................................................................. 



 
ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
                          ครั้งที่ 2 (เฉพาะโครงการปี พ.ศ.2560) 
                         .................................................................................................................... 
                         ................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืน ๆ 
                         ..................................................................................................................... 
                         ..................................................................................................................... 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

วันที่  9  ตุลาคม  2560  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

  
เริ่มประชุมเวลา     09.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ไสว(ประธาน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผล และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า



สามสิบวัน โดยให้ท าการประเมินอย่างน้อยปีละสองครั ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม
ของทุกปี  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
-ที่ประชุมรับรอง รายงานการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) 
ครั งที่ 1 วันที่  28  เมษายน  2560 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   -การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562 
 
ไสว(ประธาน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.2559 ก าหนดให้คณะกรรมการติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เฉพาะ
โครงการที่ด าเนินการในปีพ.ศ.2560 ว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาที่จัดท าไว้หรือไม่ แล้วให้
รายงานผล และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้
ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ โดยท าการติดตามประเมินผล
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม จากนั้นประกาศให้ประชาชนได้ทราบ
โดยท่ัวกัน ส่วนรายละเอียดจะให้เลขานุการได้เสนอต่อท่ีประชุมต่อไป 

พรพิทย์(เลขา)  เรียนคณะกรรมการ ตามท่ีงานนโยบายและแผนท าแบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2560-2562) เฉพาะโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ตามเอกสารที่แจกทุกท่านนั้น ตามแผนฯ ปี 2560 จ านวนโครงการมีทั้งหมด 110  โครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2560 จ านวน 81 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.63 
และด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 74  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 91.35    แยกเป็นยุทธศาสตร์
แต่ละด้าน ดังนี้ 
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  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  ตามแผนมีทั้งหมด  52  โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  44 โครงการ 

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  ตามแผนมีทั้งหมด  16  
โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 12  โครงการ 

  3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนมีทั งหมด  
9 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 4  โครงการ 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ตามแผนมีทั งหมด 13 
โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 6  โครงการ 



  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่  ตามแผนมีทั งหมด  12 โครงการ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ  8 โครงการ 
  ตามท่ีดิฉันได้น าเสนอคณะกรรมการนั น คณะกรรมการ มีหน้าที่รายงานผล และเสนอ

ความเห็นที่ได้จากการติตามประเมินผลแผนพัฒนา ต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภา อบต. 
และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  

ประธาน  ตามท่ีเลขา ได้ชี แจงรายละเอียดแต่ละยุทธศาสตร์นั น เห็นได้ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา
พัฒนาการศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี โครงการที่ท าจะมีเฉพาะเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรื่องอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม เรื่องงานประเพณีไม่มีรายละเอียด 

สุวัจชัย  เรื่องงานประเพณีวัฒนธรรม ที่ผ่านมาต าบลหนองกุงใหญ่ มีชื่อเสียงในระดับต้นของ
อ าเภอและจังหวัด เช่น การร้องสรภัญญะ ทุกปีเราจะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ แต่ปีนี ไม่มีการจัดงาน
ประเพณี ฝากถึงผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในงานประเพณี สนับสนุนด้านงบประมาณในการ
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ให้คงอยู่ต่อไป เช่น งานทอดเทียนพรรษา งานบุญปริวาสกรรม 
งานรดน  าด าหัว งานบุญบั งไฟ 

พรพิทย์  เรียนประธานกรรมการ ปีงบประมาณ 2560 นี  อบต.ไม่ได้จัดงานประเพณีทอดเทียน
พรรษา เนื่องจากผู้น าชุมชนไม่พร้อมที่จะให้ อบต.ด าเนินงานในส่วนของงานประเพณีบุญบั งไฟ 
อบต.ยังให้การสนับสนุนตามเดิม อุดหนุนให้หมู่บ้านละ 30,000.-บาท 

 ในการด าเนินงานของ อบต.นอกจากจะด าเนินตามแผนพัฒนาสามปีแล้ว ยังด าเนินงานตาม
แผนงาน ของ สปสช. ซึ่งงาน กองทุน สปสช.ปีงบประมาณ 2560 มีกิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินการดังนี  

 
  1.โครงการใส่ใจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง งบประมาณ 34,500.-บาท 
  2.โครงการชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 

63,000.-บาท 
  3.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี งบประมาณ 

40,000.-บาท 
  4.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการทันตกรรมในชุมชน งบประมาณ 36,000.-บาท 
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  5.โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กในชุมชน งบประมาณ 50,650.-บาท 
  6.โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ งบประมาณ 53,000.-บาท 
  7.โครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ งบประมาณ  92,590.-บาท 
  8.โครงการร้านสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค งบประมาณ 33,470.-บาท 
  9.โครงการป้องกันสารเคมีตกค้างในเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย งบประมาณ 36,220.-บาท 
  10.โครงการป้องกันและระงับภาวะโรคสมองเสื่อม งบประมาณ 75,580.- บาท 
  11.โครงการการส่งเสริมการออกก าลังกาย  งบประมาณ  72,400.-บาท 



  12.โครงการเสริมสร้างและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณ  62,120.- บาท 
  13.โครงการป้องกันควบคุมการระบาดโรคติดต่อส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 

34,610.-บาท 
  14.โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

งบประมาณ 39,610.- บาท 
  15.โครงการพัฒนาศกัยภาพกองทุน สปสช. งบประมาณ  30,260.- บาท 
  16.โครงการบริหารจัดการกองทุน สปสช. งบประมาณ  35,500.- บาท 
  17.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม(โรงเรียนผู้สูงอายุ) งบประมาณ 

270,320.- บาท 
  18.โครงการฝึกอบรมเพ่ือการคัดกรองพัฒนาการเด็กเล็ก งบประมาณ  28,405.-บาท 
  ซึ่งโครงการตามแผนงาน สปสช.จะไม่น ามาคิดเปอร์เซ็นต์ ในการประเมินผลการ

ด าเนินงาน และงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงานก็ไม่ใช่งบประมาณท่ีตั งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี ของ อบต. 

  รายละเอียดโครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 โครงการตามแผนมีจ านวน   
110  โครงการ น าเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  จ านวน  81 โครงการคิด
เป็นเปอร์เซนต์  73.63 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  74  โครงการ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 91.35  ซ่ึง
อยู่ในเกณฑ์ที่สูง แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ มีการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่(ท่ีประชุมไม่มีการเสนอ) เมื่อไม่มีการ
เสนออีก ดิฉันจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560 - 2562) เฉพาะโครงการในปีงบประมาณ 2560  หากท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) 
 จ านวน  11 เสียง และให้เสนอรายงานนี  แก่ผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ และจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ไสว(ประธาน)  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ (ท่ีประชุมไม่มีการเสนอ) เมื่อไม่มีกรรมการท่านใด

เสนออีก ผมขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี  ผมขอปิดการประชุม 



 
                                    

 
 

---------------------------------------- 
ปิดการประชุม เวลา   11.30    น. 

 
 
 

            ลงชื่อ                               ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (นางพรพิทย์     สารสมัคร) 
                                          ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
                                                                
                                                                  
                                              ลงชื่อ                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายไสว    บดุดีจีน) 

          ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

วันที่  28  เมษายน   2560 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 



********************* 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายไสว  บุดดีจีน ประธานกรรมการ   
2 นายไพรทูล  สุทธิประภา กรรมการ   
3 นายสุวรรณ  พรมสา กรรมการ   
4 นายศกัดา   ศรีแก้วน  าใส  กรรมการ   
5 นายวุฒิไกร  วิชัยวงค์  กรรมการ   
6 นายสุวัจชัย  เพ็งวิชัย  กรรมการ   
7 นายเคน  ศรีชมชื่น กรรมการ   
8 นายใบ   สุดดี กรรมการ   
9 นายผาสุก  ขวัญพรม กรรมการ   
10 นางสาวแจ่มจันทร์  ค ามะมูล กรรมการ   
11 นายเชาวรินทร์  อินทรปัญญา กรรมการ   
12 นางพรพิทย์  สารสมัคร กรรมการและเลขานุการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
 วันที่  28  เมษายน  2560 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
 

 
ระเบียบวาระที่  1      เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
       ............................................................................................................... 
                         ................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

     .................................................................................................................. 
     ................................................................................................................. 

 
ระเบียบวาระท่ี  3     เรื่องการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
                          รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม  2560) 
                         .................................................................................................................... 
                         ................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืน ๆ 
                         ..................................................................................................................... 
                         ..................................................................................................................... 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกรายงานการประชุม 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
วันที่  28  เมษายน  2560  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
  
 
เริ่มประชุมเวลา     09.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ไสว(ประธาน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผล และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยให้ท าการประเมินอย่างน้อยปีละสองครั ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม
ของทุกปี  

   
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -ที่ประชุมรับรอง- 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
   -การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ครั้งที่ 1 
ไสว(ประธาน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.2559 ก าหนดให้คณะกรรมการติตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เฉพาะ
โครงการที่ด าเนินการในปีพ.ศ.2560 ว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาที่จัดท าไว้หรือไม่ แล้วให้
รายงานผล และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้
ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ โดยท าการติดตามประเมินผล
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม จากนั้นประกาศให้ประชาชนได้ทราบ
โดยท่ัวกัน ส่วนรายละเอียดจะให้เลขานุการได้เสนอต่อท่ีประชุมต่อไป 

  
พรพิทย์(เลขา)  เรียนคณะกรรมการ อ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ก าหนดให้คณะกรรมการติตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง 



ในช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม จากนั้นให้รายงานผู้บริหาร เพื่อผู้บริหารรายต่อ สภา 
อบต. และประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยท่ัวกัน  

-2- 
 

ตามที่งานนโยบายและแผนท าแบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) 
ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560) เฉพาะโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ตามเอกสารที่แจกทุกท่านนั้น ตามแผนฯ ปี 2560 จ านวนโครงการมีทั้งหมด 110  
โครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2560 จ านวน 81 โครงการ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ จ านวน 20  โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.81    
แยกเป็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ดังนี้ 

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่   ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ 
  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  ด าเนินการแล้วเสร็จ 7  โครงการ 
  3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการแล้ว

เสร็จ 6  โครงการ 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ด าเนินการแล้วเสร็จ  4  โครงการ 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่  11  โครงการ 
  จะเห็นได้ว่า การด าเนินงานในห้วงไตรมาสที่ 2 นี  ผลการด าเนินงานยังอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

เนื่องจากช่วงนี งบประมาณอุดหนุนยังไม่เข้า โครงการประเภทโครงสร้างพื นฐานจึงยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ ในส่วนโครงการที่ด าเนินการแล้ว ให้กรรมการดูรายละเอียดตามเอกสาร ซึ่งสรุปได้ 
ดังนี  รายละเอียดโครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 โครงการตามแผนมีจ านวน   
110  โครงการ น าเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  จ านวน  81 โครงการคิด
เป็นเปอร์เซนต์  73.63 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  24  โครงการ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 21.81   

   
 ศักดา  เรียนกรรมการ ตามแบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  โดยเฉพาะการติดตามโครงการ

ด้านโครงสร้างพื นฐาน ผมขอเสนอให้ติดตามการด าเนินงานเป็น 3 ช่วง คือ ก่อนลงงาน  ขณะ
ด าเนินงาน และหลังด าเนินงาน และให้แจ้งคณะกรรมการตรวจงานจ้างทุกครั ง 

พรพิทย์  ตามท่ีคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดโครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2560 (ในช่วง เดือน ตุลาคม 2559 – เดือนเมษายน 2560)  
มีท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ (ที่ประชุมไม่มีการเสนอ) เมื่อไม่มีการเสนออีก 
ดิฉันจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2560-2562) (ในช่วง เดือน ตุลาคม 2559 – เดือนเมษายน 2560) เฉพาะโครงการใน
ปีงบประมาณ 2560  หากท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) 
 จ านวน  7  เสียง และให้เสนอรายงานนี  แก่ผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ และจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
ไสว(ประธาน)  ตามระเบียบฯ ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ท าการ

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อย่างน้อยปีละ 2 ครั ง ในช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ซึ่ง
ครั งต่อไปจะได้ท าการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ครั งที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2560 หวังว่าจะ
ได้รับความร่วมมือจากกรรมการทุกท่านเช่นเคย  ผมขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี  ผมขอปิดการประชุม 

 
                                    

 
 

---------------------------------------- 
ปิดการประชุม เวลา   11.00    น. 

 
 
 

            ลงชื่อ                               ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (นางพรพทิย์     สารสมัคร) 
                                          ต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
                                                                
                                                                  
                                              ลงชื่อ                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายไสว    บดุดีจีน) 

          ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บันทึกรายงานการประชุม 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
วันที่  4  มิถุนายน  2557  เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
  
 
เริ่มประชุมเวลา     09.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  -ไม่มี- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  -ที่ประชุมรับรอง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 
พรพิทย์  เรียนประธานกรรมการ กรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทุกท่าน  ส าหรับวันนี 

เป็นการประชุมเพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ซึ่งดิฉันเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนา  ตามท่ีได้ออกประชาคมหมู่บ้านทั ง 13 
หมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน  และได้น าปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในด้านต่าง ๆ  มาเรียบเรียง ท าเป็นร่างแผนพัฒนาอย่างคร่าว ๆ  เพ่ือให้
คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ  เพ่ือจะได้จัดท าเป็นร่างแผนพัฒนาแล้ว
จะได้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา อบต. ต่อไป 

เชาวรินทร์   ตามท่ีได้พิจารณาตามเอกสารจะเห็นว่าโครงการด้านโครงสร้างพื นฐานมีหลาย 



โครงการที่ยอดงบประมาณเกิน  5  แสนบาท  ถ้างบประมาณเกิน 5  แสนบาท  จะเกินศักยภาพ
ของ  อบต.  จึงควรจัดไว้ในบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ  อบต. เพื่อที่จะได้ประสานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณต่อไป  เพราะถ้าลงไว้ในแผนจ านวน
งบประมาณในแผนจะสูงเกินไป  แล้วมันจะมีผลตอนการประเมินผลการปฎิบัติงานท าให้ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ดังนั นผมขอเสนอให้น าโครงการที่งบประมาณเกิน ห้าแสนบาท ให้บรรจุ
ไว้ในบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. 
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นายวร  เรียนกรรมการ ผมขอเสนอในการจัดท าแผนพัฒนา ให้จัดสรรงบประมาณท าโครงการ ให้
ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ควรเน้นเฉพาะด้านโครงสร้างพื นฐาน เพราะถนนในทุกหมู่บ้าน เป็นถนน
คอนกรีตเกือบหมดแล้ว ผมขอเสนอโครงการด้านแหล่งน  า เพราะทุกวันนี ทุกหมู่บ้านประสบ
ปัญหาน  าไม่พอใช้ 

จรุญ  เรียนกรรมการ  ผมขอเสนอโครงการติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารส านักงาน อบต.
เนื่องจากก าลังไฟฟ้าที่ใช้ทุกวันนี ก าลังไม่พอ ท าให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตกบ่อย ส่งผลให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องปรับอากาศเกิดการช ารุดเสียหาย 
 

พรพิทย์  เรียนกรรมการ  ดิฉันขอเสนอโครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน อบต.หลังใหม่ เนื่องจาก
หลังเก่า พื นที่ใช้สอยไม่เพียงพอในการใช้งาน  โดยเฉพาะสถานที่จอดรถ ผู้มาติดต่อราชการไม่ได้
รับความสะดวก 

 
อดิศักดิ์  เรียนกรรมการ  ถ้าจะบรรจุโครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน ผมขอเสนอใหบรรจุ

โครงการจ้างที่ปรึกษาในการส ารวจออกแบบอาคารส านักงาน เนื่องจาก อบต.เราไม่มีช่างควบคุม
งาน  และโครงการสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ไว้เพ่ือรองรับงบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงาน
อ่ืนต่อไป  

เชาวรินทร์  เรียนกรรมการ ผมขอเสนอโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองกุงใหญ่ เนื่องจากโครงการนี ด าเนินการในปีงบประมาณ 2557 ไม่ทัน จึงควรบรรจุไว้ใน
ปี 2558 

แจ่มจันทร์  เรียนกรรมการ ส าหรับโครงการส่วนการคลัง ดิฉันขอเสนอโครงการอบรมพัฒนาความรู้
เรื่องภาษี ไว้คงเดิม เพราะตามที่ได้ท ามาในปี 2557 เราจ าเป็นต้องออกเก็บภาษี 



                               ก็ให้บรรจุโครงการนี ไว้ตามเดิม 
เชาวรินทร์   มีกรรมการท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ (ที่ประชุมไม่มีการเสนอ)  เมื่อไม่มีกรรมการท่าน 

ใดเสนออีก  ผมจะให้ จนท.วิเคราะห์ ฯ สรุปร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 – 2560) ต่อไป 
พรพิทย์   สรุปร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) 

ปี 2558   
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ จ านวน  38  โครงการ งบประมาณ 
8,467,000.-บาท 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  จ านวน  21 โครงการ 
 งบประมาณ  14,555,700.-บาท 
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 5  โครงการ 
งบประมาณ  1,200,000.-บาท 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จ านวน  19 โครงการ 
งบประมาณ   3,445,000.-บาท 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  จ านวน  16  โครงการ 
งบประมาณ  1,730,000.-บาท 
ปี 2559 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ จ านวน  22  โครงการ งบประมาณ 
5,146,000.-บาท 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  จ านวน  20 โครงการ 
 งบประมาณ  14,270,200.-บาท 
3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 5  โครงการ 
งบประมาณ  1,200,000.-บาท 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จ านวน  17  โครงการ  
งบประมาณ  3,095,000.-บาท 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  จ านวน  14  โครงการ 
งบประมาณ  1,530,000.-บาท 

   ปี 2560 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ จ านวน  27  โครงการ  
งบประมาณ 6,434,800.-บาท 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม  จ านวน  20  โครงการ 
 งบประมาณ  14,270,200.-บาท 



3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน  5  โครงการ 
งบประมาณ  1,200,000.-บาท 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จ านวน  20 โครงการ 
งบประมาณ  3,095,000.-บาท 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  จ านวน  14  โครงการ 
งบประมาณ  1,530,000.-บาท 

เชาวรินทร์  มีกรรมการท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอ ผมจะขอมติที่
ประชุม  หากกรรมการท่านใดเห็นชอบรา่งแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)   
โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามป ี (พ.ศ.2558-2560)  10  เสียง 
พรพิทย์ ก็ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมจัดท า แผนงาน/โครงการเพ่ือบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนาสามปี  ต่อไปก็จะได้น าข้อมูลตรงนี  เสนอต่อ  คณะกรรมการพัฒนา  อบต. เพ่ือที่จะได้
พิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืน ๆ 
  -ไม่มี- 

 
---------------------------------------- 
ปิดการประชุม เวลา   12.30    น. 

 
 
 

            ลงชื่อ                               ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (นางพรพิทย์     สารสมัคร) 
                            เลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
 
                                                                
                                                                  
                                              ลงชื่อ                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



                                                     (นางสาวรัชนี     ลาดโลศรี) 
                             ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

วันที่  8  มิถุนายน  2554  เวลา  10.00  น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

 
เริ่มประชุม เวลา  10.00   น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  -ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  -ไม่มีการรับรอง 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  3.1 เรื่องการพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) 
 



นายก เรียนกรรมการทุกท่าน การประชุมในวันนี เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2555-2557) ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ได้เสนอตามเอกสารที่ได้แจกท่านแล้ว  ก็ขอให้ทุกท่านได้
พิจารณาร่วมกันทีละโครงการ ว่าเห็นสมควรแก้ไข หรือเพ่ิมเติมในโครงการใดก็ให้เสนอ
ในที่ประชุมได้ 

ผอ.อิทธิศักดิ์ เรียนประธานกรรมการ โครงการต่างๆ ที่ลงไว้ในแผนสามปีตามที่ได้พิจารณาผมเห็นว่า
งบประมาณทางด้านการศึกษาที่ให้กับทางโรงเรียนมีเพียงงบประมาณท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้
เป็นประจ าทุกปี คืองบประมาณอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม เท่านั น  ผมจึงอยาก
เสนอให้ทาง อบต.ได้จัดสรรงบประมาณด้านอ่ืนให้กับโรงเรียนด้วย  เช่น งบประมาณ
ก่อสร้างถนน คสล.ในโรงเรียน เพราะในช่วงหน้าฝนเป็นปัญหาอย่างมากในการสัญจรของ
เด็กนักเรียน ก็ขอฝากท่านผู้บริหารได้พิจารณาด้วย 
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นายกฯ ส าหรับโครงการถนน คสล.ภายในโรงเรียนหนองกุงใหญ่เมื่อปีที่แล้ว เราได้เตรียม

ด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่ติดขัดปัญหาด้านงบประมาณจึงต้องชะลอไว้ก่อน  และในการที่
น าโครงการใดมาบรรจุไว้ในแผนโครงการนั นต้องผ่านการประชาคมหมู่บ้านหรือมีอยู่ใน
แผนชุมชน  และจากการประชาคมในปีนี โครงการถนน คสล.ในโรงเรียนก็ไม่ได้ผ่านการ
ประชาคมถ้าจะให้ลงไว้ในแผนปีงบประมาณหน้าก็คงไม่ได้  แต่ในการจัดท าแผนเราจะ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปีก็สามารถบรรจุไว้ในปีงบประมาณ 2556หรือ 2557 ก็ได้   

 มีทา่นใดที่จะเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) หรือไม่ (ไม่
มี) ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนนี  เพ่ือที่จะได้น าเสนอต่อสภา อบต.
เห็นชอบต่อไป 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (ฟ.ศ.2555-2557)  เป็นเอกฉันฑ์ และขอให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่พิจารณาเห็นชอบต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  4         เรื่องอ่ืน ๆ 
นายกฯ มีกรรมการท่านใดที่จะเสนอในระเบียบวาระอ่ืน ๆหรือไม่ (ไม่มี) กระผมในฐานะประธาน

กรรมการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ ขอขอบคุณ
กรรมการทุกท่าน ที่สละเวลา และให้ความส าคัญต่อการจัดท าแผนพัฒนาต าบลในครั งนี   
ผมขอปิดการประชุม      

 
 

-------------------------------------------- 
ปิดการประชุมเวลา  12.00  น. 

ลงชื่อ                                        ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                     (นางพรพิทย์     สารสมัคร) 



                            ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
 
                                                                
                                                                  
                                              ลงชื่อ                                        ผู้ตรวจรายงานการปผระชุม 
                                                     (นายเกียรติชนะ     สารสมัคร) 
                             ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
 

  


