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******************************* 
ผู้มาประชุม 

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

 
 
 
 

 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นางบุญถม  ยางสา นายก อบต.ไทรทอง บุญถม  ยางสา ประธานกรรมการ 
๒ นายภาคภูมิ  ค ายอด รองนายก อบต. ภาคภูมิ  ค ายอด กรรมการ 
๓ นายมานะ ยางสามัญ รองนายก อบต. มานะ ยางสามัญ กรรมการ 
4 นายบุญกอง  อนุมาตย์ สมาชิกสภาอบต. บุญกอง  อนุมาตย์ กรรมการ 
5 นายนุศาสตร์  สุดชนะ สมาชิกสภาอบต. นุศาสตร์  สุดชนะ กรรมการ 
6 ท้องถิ่นอ าเภอคลองหาด ท้องถิ่นอ าเภอคลองหาด สันติ กรรมการ 
7 นางสาวจันทร ยางสามัญ ครู ร.ร.บ้านหินกอง จันทร  ยางสามัญ กรรมการ 
8 นางประนอม  ดวงแก้ว ประชาคม หมู่ที่ 8 ประนอม  ดวงแก้ว กรรมการ 
9 นายนิกร  เหลืองจันทึก ผอ.รพ.สต.บ.หินกอง นิกร  เหลืองจันทึก กรรมการ 

10 นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง  ปลัดอบต.ไทรทอง นันทิยา  บุญชาเรียง กรรมการ 
11 นางสาวพัชรดา  ลุนละวงค์ หัวหน้าส านักปลัด พัชรดา  ลุนละวงค์ กรรมการ 
12 นางสุภาภรณ์  กลิ่นศรีสุข นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
สุภาภรณ์  กลิ่นศรีสุข กรรมการ 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสามารถ  บุญญะพันธ์ ประชาคม หมู่ที่ ๒ - กรรมการ 
2 นายอาธร ครเกษม ประชาคม หมู่ที่ ๗ - กรรมการ 
3 นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม สมาชิกสภาอบต. - กรรมการ 
4 ปลัดอ าเภอประจ าอ าเภอคลอง

หาด 
 - กรรมการ 

5 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหิน
กอง 

 - กรรมการ 

6 ผุ้อ านวยการโรงเรียนสามัคคี
สกุลอรุณวิทยา 

 - กรรมการ 
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เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม  นางบุญถม  ยางสา  ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ไทรทอง  กล่าวเปิดการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๑แจ้งค ำสั่ง อบต.ไทรทอง  ที่ 309/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ อบต.ไทรทอง ลงวันที่ 26  สิงหำคม  พ.ศ.๒๕63 

 
ระเบียบวำระท่ี ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุม  

  รับรอง 
ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
ประธานกรรมการติดตามฯ         สวัสดี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทุกท่าน  ดิฉันขอ 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ต่อที่ประชุม 
                                          ตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง ตาม 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕63) ปี ๒๕63 จ านวน ๙ โครงการ 
 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  22 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕63) ปี ๒๕63 จ านวน 19 โครงการ 
 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน  38 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕63) ปี ๒๕63 จ านวน 2 โครงการ 
  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ    จ านวน  3  โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕63) ปี ๒๕63 จ านวน  2  โครงการ 
  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน   8 โครงการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕63) ปี ๒๕63 จ านวน 31โครงการ 
  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ    จ านวน 11  โครงการ 

รวมทั้ง ๕ ด้าน  จ านวน ๖3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.96 ของจ านวน
โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) ปี ๒๕63 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 



ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานกรรมการติดตาม  มีกรรมการท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอปิดการระชุม 

  ปิดการประชุม  เวลา 11.๐๐ น. 

  (ลงชื่อ)        สุภำภรณ์  กลิ่นศรีสุข ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
                  (นำงสุภำภรณ์  กลิ่นศรีสุข ) 
        ผูช้่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำ อบต.ไทรทอง 
 
   
  (ลงชื่อ)      บุญถม  ยำงสำ  ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                  (นำงบุญถม  ยำงสำ) 
     ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำอบต.ไทรทอง 

 


