
 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

                                 ครั้งท่ี 1/2565 

                                    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

            ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
                                                  ********************************** 

ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 และข้อ 29 
ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายสะอาด ล าพูน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เป็น
ประธานกรรมการ ร่วมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูง บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้านผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคม 
หัวหน้าส่วนการบริหาร เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการพิจารณาก าหนดแนวทางการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2565--- 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

ครั้งท่ี 1 /2565   
วันอังคาร ท่ี  8  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายเตือน  บัวส่อง สมาชิก อบต. ม.5 

(ประธานสภาฯ)  
เตือน กรรมการ 

2 นายสะอาด  ล าพูน สมาชิก อบต. ม.4 สะอาด กรรมการ 
3 นายทองค า  ราหา สมาชิก อบต. ม.8 ทองค า   กรรมการ 
4 นายสมหมาย  กุลอุปฮาด ผู้แทนประชาคม สมหมาย   กรรมการ 
5 นายสัมฤทธ์ิ  พลบัวไข ผู้แทนประชาคม สัมฤทธ์ิ กรรมการ 
6 นางเมตตา  นิมิตร ผู้แทนหน่วยงานฯ เมตตา   กรรมการ 
7 นายพิชิต  วงศาจันทร์ ผู้แทนหน่วยงานฯ พิชิต กรรมการ 
8 นายนครินทร์  บุระคร หัวหน้าส่วนการบริหาร -ติดภารกิจ-   กรรมการ 
9 นางสาวลัดดาวัลย์  สีทะโล หัวหน้าส่วนการบริหาร ลัดดาวัลย์   กรรมการ 

10 นายโอกาส  อันตะละโลก ผู้ทรงคุณวุฒ ิ โอกาส กรรมการ 
11 นายมนัส  เครือพมิาย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ -ติดภารกิจ- กรรมการ 
12 นายมณี  ปักโคลาพัง นายก อบต. มณ ี ผู้เข้าร่วมประชุม 
13 นายทองลาด  หอมวัน รองนายก อบต. ทองลาด   ผู้เข้าร่วมประชุม 

14 นายรังสัน  เรืองกล้า เลขานุการนายก อบต. รังสัน   ผู้เข้าร่วมประชุม 

15 นางสาวปาริชาติ  ถุนนอก ปลัด อบต. ปาริชาติ   ผู้เข้าร่วมประชุม 

16 นางสาววงค์ทิพา  พันธ์ุอินป้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วงค์ทิพา   ผู้เข้าร่วมประชุม 
17 นายวิทยา  ส าราญสุข ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ วิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

ครั้งท่ี 1/2565 
วันพุธ ท่ี  8  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
เปิดประชุม   เวลา……10.000.….น. 

เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ มาพร้อมแล้ว เชิญเข้าห้อง
ประชุมและตรวจนับ  ปรากฏว่าครบองค์ประชุม เปิดการประชุม 

นางสาววงค์ทิพา  พันธ์ุอินป้อ เรียนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบล 
โคกสูง ดิฉันนางสาวงค์ทิพา  พันธ์ุอินป้อ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขออนุญาต
แนะน า ผู้เข้าร่วมประชุมในวันน้ี 

คณะกรรมการ 
1. นายเตือน  บัวส่อง ประธานสภา อบต. 
2. นายสะอาด  ล าพูน สมาชิกสภา อบต. 
3. นายทองค า  ราหา สมาชิกสภา อบต. 
4. นายสมหมาย  กุลอุปฮาด ผู้แทนประชาคม 
5. นายสัมฤทธ์ิ  พลบัวไข ผู้แทนประชาคม  
6. นางเมตตา  นิมิตร         ผู้แทนหน่วยงานฯ 
7. นายพิชิต  วงศาจันทร์ ผู้แทนหน่วยงานฯ 
8. นายนครินทร์  บุระคร    หัวหน้าส่วนการบริหาร (ติดภารกิจ) 
9. นางสาวลัดดาวัลย์  สีทะโล หัวหน้าส่วนการบริหาร 
10. นายโอกาส  อันตะละโลก ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายมนัส  เครือพิมาย    ผู้ทรงคุณวุฒิ (ติดภารกิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.      นายมณี  ปักโคลาพัง นายก อบต. 
2.      นายทองลาด  หอมวัน รองนายก อบต. 
3.      นายรังสัน  เรืองกล้า รองนายก อบต. 
4.      นางสาวปาริชาติ  ถุนนอก ปลัด อบต. 
5.      นางสาววงค์ทิพา  พันธ์ุอินป้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6.      นายวิทยา  ส าราญสุข  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

วันน้ีเป็นการประชุมครั้งแรก   ให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคน  ท า 
หน้าที่ประธานช่ัวคราว  เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระลง 

ที่ประชุม  เสนอนายโอกาส  อันตะละโลก 
มติที่ประชุม  -เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายโอกาส  อันตะละโลก (ท าหน้าที่ประธานช่ัวคราว)  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงที่ 67 /   

2565  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินองค์การ 
บริหารส่วนต าบลโคกสูง   ลงวันที่  4  กุมภาพันธ์ 2565  ซึ่งตามค าสั่งดังกล่าวยังไม่มี
ประธานและเลขานุการ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 
3 พ.ศ.2561  ข้อ 28 กระผมจึงต้องท าหน้าที่ประธานช่ัวคราวไปพลางก่อน  

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติท่ีประชุม -    ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  3.1 พิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
นายโอกาส  อันตะละโลก  เรือ่งการคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                     แผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสูง รายละเอียดขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและ            
                     แผนช้ีแจง 
นางสาววงค์ทิพา  พันธ์ุอินป้อ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  หมวด 6 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย 

  1. สมาชิกสภาท้องถ่ินที่สภาท้องถ่ินคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน   
  2. ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน     
  3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน   
  4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน     
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน     
   โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ 
                   กรรมการอีกคน   หนึ่งท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 
   กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ 

         อาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได ้
นายโอกาส  อันตะละโลก  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ขอเชิญเสนอได้เลยครับ 
  3.1.1 พิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ 
นายเตือน  บัวส่อง          เสนอ นายสะอาด  ล าพูน เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                    แผนฯ ครับ 
นายสมหมาย  กุลอุปฮาด  เสนอ นายพิชิต  วงศาจันทร์ เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
                      แผนฯ ครับ 
นายโอกาส  อันตะละโลก  มีใครเสนออีกไหมครับ  
ที่ประชุม             ไม่มีครับ/ค่ะ 
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นายโอกาส  อันตะละโลก ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นประธานฯ โปรดยกมือครับ                                        
มติที่ประชุม -คนท่ี 1 นายสะอาด  ล าพูน    จ านวน  5  เสียง 
  -คนท่ี 2 นายพิชิต  วงศาจันทร์ จ านวน  2  เสียง 

-งดออกเสียง          จ านวน  2  เสียง 
นายโอกาส  อันตะละโลก  ที่ประชุมมีมติให้นายสะอาด  ล าพูน  เป็นประธานคณะกรรมการติดตามและ 
                     ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
                     ดังนั้นขอเชิญ  นายสะอาด ล าพูน  มาท าหน้าที่ประธานฯ ครับ 
นายสะอาด  ล าพูน ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เลือกกระผมเป็นประธานฯ และกระผมจะท า 

หน้าที่ ให้ดีที่สุดครับ  และทั้งนี้การท างานจะส าเร็จลุล่วงไปได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของ 
กรรมการทุกท่านครับ เพื่อไม่ให้เสียเวลา กระผมขอด าเนินการตามระเบียบฯ ล าดับต่อไป
ครับ 
3.1.2 การคัดเลือกเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ   

นายพิชิต  วงศาจันทร์  เสนอ นางสาวลัดดาวัลย์  สีทะโล ครับ 
นายโอกาส  อันตะละโลก  มีใครเสนออีกไหมครับ  
ที่ประชุม  ไม่มีครับ/ค่ะ 
นายโอกาส  อันตะละโลก ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนฯ โปรดยกมือครับ     
มติท่ีประชุม -เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ นางสาวลัดดาวัลย์  สีทะโล เป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
3.2 พิจารณาก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

นางสาววงค์ทิพา พันธ์ุอินป้อ  ขอช้ีแจง 
ระเบียบฯ ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้อง ถ่ินเพื่อ ให้ผู้บริหารท้อง ถ่ินเสนอต่อสภาท้อง ถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพือ่ช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
(๕) จัดท าร่างข้อก าหนด  ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมาย ให้

หน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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วิสัยทัศน์ 

วิเคราะห์สถานการณ์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์ 
การวางแผน 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

ควบคุมและประเมินผล 

แผนปฏิบัติการ 

ติดตามและประเมินผล 

กล
ยุทธ ์

ท้องถ่ิน เพื่อเสนอนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลโคกสงูอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

โดยข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวางเป็นแผนผัง
ข้ันตอน ดังนี ้

ข้ันตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

วงจรของการบรหิารเชิงกลยุทธ์ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า  การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ 
บริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ  หลังจากที่ได้น าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นที่จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตลอดจนเป็นการ
วิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
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- ประกาศให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน ภายใน 15 วัน ท้ังน้ี ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ อบต. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ 

- แจ้งทุกส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

 

ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน 

การวางแผนพัฒนา 

ทบทวนปรับปรุง
แก้ไข 

รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบความถูกต้อง 

ประมวลผลข้อมูลและจัดท าสรุปรายงาน
ผลการติดตามฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

แผนภาพที่ 2 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
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แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผล 
1. การติดตาม เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ใน
แผนด าเนินการประจ าป ีพ.ศ. 2565  และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน จะ
ได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
วิธีการติดตามการด าเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง
ติดตามการใช้งบประมาณและด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานพร้อมทั้งจ านวนงบประมาณที่ใช้จริง 

  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  ครั้งที่ 1  (ตุลาคม 2564– มีนาคม 2565) รอบ 6  เดือน รายงานภายในเดือนเมษายน 2565 
  ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2564- กันยายน 2565) รอบ 12 เดือน รายงานภายในเดือนธันวาคม  

2565 
2. การประเมินผล เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวม 
ของแผนพัฒนาผ่านทางคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน และแบบการก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตามคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถ่ินและข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และน าผลสรุปเสนอคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจะด าเนินการ
ประเมินผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาปีละสองครั้ง ก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพฒันาด้านใดที่ประสบความส าเรจ็เป็นไปตามจดุมุ่งหมาย
การพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการ
พัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สูงเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

นายพิชิต  วงศาจันทร์ เราต้องติดตามช่วงเดือนไหนบ้าง 
นางสาววงค์ทิพา  พันธ์ุอินป้อ เราติดตามฯ การด าเนินการ  

รอบ 6 เดือน  คือช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565  
รอบ 12 เดือน คือช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 

   ซึ่งการที่เราประชุมครั้งนี้เพื่อก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตาม   ซึ่งเราสามารถด าเนินการ 
ติดตามได้เลย 

นายสะอาด  ล าพูน ตามที่กล่าวมา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทาง วิธีการติดตาม หรือไม่
  และมีใครจะเสนอการติดตามแนวทางอื่นเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีครับ/ค่ะ 
 

http://www.dla.go.th/
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นายสะอาด  ล าพูน เมื่อไม่มีใครเสนอการติดตามแนวทางอื่นเพิม่เติมหรือแสดงความคิดเห็นอื่นเพิม่เติม  
ก็ขอทราบมติที่ประชุมว่าทุกท่านเห็นด้วยกับการก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามที่นักวิเคราะห์ฯกล่าวมาหรือไม่ หากใครเห็นชอบโปรด
ยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
นายสะอาด  ล าพูน เมื่อกรรมการทุกท่านเห็นชอบตามมติดังกล่าว ก็ขอความร่วมมือ นักวิเคราะห์ 

รวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ มาสรุปเพื่อจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2565 

นางสาววงค์ทิพา  พันธ์ุอินป้อ ยินดีรับผิดชอบรวบรวม และเมื่อจัดท ารายงานผลฯเรียบร้อยแล้ว 
  ก็จะมีหนังสือเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมพิจารณาร่างรายงานการติดตามอีกครั้ง 
นายสะอาด  ล าพูน ไม่ทราบกรรมการท่านใด จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกบ้าง 
ที่ประชุม  ไม่มีครับ/ค่ะ 
นายสะอาด  ล าพูน เมื่อไม่มีใครแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ก็ขอมติที่ประชุม หากใครเห็นชอบให้ 

มอบหมายให้ นักวิเคราะห์ฯเป็นผู้จัดท ารายงานการติดตามผลฯโปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม เห็นชอบด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ที่ประชุม  ไม่มีครับ/ค่ะ 

ปิดประชุม เวลา 15.40 น. 
 
     ลงช่ือ   ลัดดาวัลย์  สีทะโล  ผู้บันทึกการประชุม 
          (นางสาวลัดดาวัลย์  สีทะโล) 
                เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ 
       
      
     ลงช่ือ  สะอาด  ล าพูน  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสะอาด  ล าพูน) 
     ประธานคณะกรรมการติดตามฯ 
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