
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

ครั้งที ่1 /๒๕63 
วัน อังคาร ที่  17   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕63 

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

 
ไม่มาประชุม 

 
เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม  นายจ านงค์  โลห์แจ่ม  ในฐานะประธานคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ไทรทอง  กล่าวเปิดการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ แจ้งค าสั่ง อบต.ไทรทอง  ที่ 308/2563  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ไทรทอง  ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.๒๕63 

มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม  ประธานกรรมการฯ จ านงค์  โล่ห์แจ่ม  
2 นางสาววิไลวรรณ  บุญศรี กรรมการ วิไลวรรณ  บุญศรี  
3 นางสาวพิมพร  ค าโส กรรมการ พิมพร  ค าโส  
4 นายนิกร  เหลืองจันทึก กรรมการ นิกร  เหลืองจันทึก  
5 นายสันติ (ท้องถิ่นอ าเภอคลองหาด) กรรมการ นายสันติ  
6 นางสาวจันทร  ยางสามัญ กรรมการ จันทร  ยางสามัญ  
7 นางสาวพัสตราภรณ์ เดชอนันทวิทยา กรรมการ พัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา  
8 นางสาวพัชรดา  ลุนละวงค์ กรรมการ/เลขานุการ พัชรดา  ลุนละวงค์  
     

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางนวลละออง  หอมชื่น กรรมการ นวลละออง  หอมชื่น  
2 นางอมรรัตน์  จันกฤษ กรรมการ อมรรัตน์  จันกฤษ  
3 นายวาสนา  โพธิ์ทอง กรรมการ วาสนา  โพธิ์ทอง  
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม  - ไม่มี เพราะเป็นการประชุมครั้งแรก 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๓.๑ รายงานผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕3  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕
62 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕63 

ประธานกรรมการติดตามฯ         สวัสดี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทุกท่าน  กระผมขอ 
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 10.๐๐ น. 
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  (ลงชื่อ)          พัชรดา  ลุนละวงค์ ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นางสาวพัชรดา  ลุนละวงค์ ) 
      เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
 
  (ลงชื่อ)          จ านงค์  โลห์แจ่ม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายจ านงค์   โลห์แจ่ม) 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

 


