
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
วันที่   26   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ –นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวัชรศักย์  ชัยวงค์ ประธานกรรมการ วัชรศักย์  ชัยวงค์  
2 นายสายชล  ธงสิบห้า กรรมการ - ไม่มา -   
3 นายประพันธ์ ศรียอด กรรมการ ประพันธ์ ศรียอด  
4 นายสาคร  มะหิธิ กรรมการ นายอุทิศ ต๊ะเขียว แทน 
5 นายอินคํา  ทะปะละ กรรมการ อินคํา  ทะปะละ  
6 นายเสวต  บุญมาเกี๋ยง กรรมการ - ไม่มา -  
7 ร.ต.อ.ผดุงศักดิ์ สุขใสบูลย์ กรรมการ ด.ต.วสัน  ชุมภูเทพ แทน 
8 นางอัมพรรณ์ ปักกาเวสูง กรรมการ อัมพรรณ์ ปักกาเวสูง  
9 นายน้อย ประมูลของ กรรมการ นางปราณี  ศรีลิ แทน 
10 นายธนัท  อธิภัทร์กุล กรรมการ - ไม่มา -  
11 นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม กรรมการ อรุณทิพย์  พุฒเนียม  
12 นายฐิติวัฒน์  รักแม่ เลขานุการ -โอนย้าย-  

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 นายสายชล  ธงสิบห้า 
 นายเสวต  บุญมาเกี๋ยง 
 นายธนัท  อธิภัทร์กุล 
 นายฐิติวัฒน์  รักแม่ 
ผู้ร่วมประชุม  
 นายรณชัย มะโนวรรณา 
   

เลขานุการฯ  จากการตรวจสอบรายช่ือและจํานวนคณะกรรมการฯผู้มาประชุมได้ลงช่ือไว้ 
 ปรากฏว่ามาเกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุม จึงขอเชิญท่านประธานฯ  
 เปิดการประชุมฯ ต่อไป 
 

นายวัชรศักย์  ชัยวงค ์ กล่าวเปิดประชุมเวลา  10.05 น. กล่าวเปิดประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  1    เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  - ไม่มี -  

 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
  - ไม่มี -    
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
 1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี 2562 



-2- 
 
 ตามอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 2. เปล่ียนแปลงรายช่ือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
นายวัชรศักด์ิ  ชัยวงค ์ ขอเชิญ ฝ่ายเลขา แจ้งรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวให้ท่ีประชุมทราบ 
นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม ขอสวัสดีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  
 (พ.ศ.2561-2564) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทุกท่าน การประชุมเพื่อติดตาม 
 และประเมินผลในครั้งนี้ควรพิจารณาโดยใช้คู่มือการติดตามการประเมินผลการ 
 จัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร ท่ีได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่ม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม            
 (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2561 มีการติดตามประเมินผลภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  
 และรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มี 
 ท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน คือ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 และคมนาคมขนส่งวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร  
 และการพัฒนาบุคลากร 
 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 2562 รายละเอียดดังนี้ 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ปี 2562   ( 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)     

           
  งบตามข้อบัญญัติ แผนเพ่ิมเติม+เงินสะสม รวม 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จํานวนเงิน 
ตั้งไว ้

จํานวนเงิน 
จ่ายจริง 

จํานวนเงิน 
ตั้งไว ้

จํานวนเงิน 
จ่ายจริง 

จํานวนเงิน 
ตั้งไว ้

จํานวนเงิน 
จ่ายจริง 

 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
การคมนาคมขนส่ง   

6,775,000.00  5,580,060.00  2,853,000.00  2,800,800.00      9,628,000.00      8,380,860.00  

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 110,000.00  97,600.00      -            -           110,000.00     97,600.00  

3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

210,000.00  160,675.00     -           -           210,000.00         160,675.00  

4. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรม 

6,841,296.00  
    

5,271,939.00  
-    

                     
-    

    6,841,296.00      5,271,939.00  

5.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม 25,148,000.00   22,084,546.86  -               -     25,148,000.00   22,084,546.86  

6.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ 

33,915,704.00   26,978,377.46  156,200.00  123,900.00   33,893,704.00   27,102,277.46  

รวม 73,000,000.00  60,173,198.32  3,009,200.00  2,924,700.00   72,978,000.00   63,097,898.32  
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 3. รายละเอียดการติดตามประเมินผลดําเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ตามบัญชี 
 โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ท่ีเสนอแนบท้าย 
 หากท่านมีข้อสงสัยประการใดก็เชิญสอบถามได้ 
นายวัชรศักด์ิ  ชัยวงค์  ครับขอขอบคุณครับ คณะกรรมการท่านอื่นมีข้อเสนอเพิ่มเติม เชิญครับ  
นายประพันธ์  ศรียอด ขอสอบถามโครงการวงท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 5 งบประมาณ 78,000 บาท ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 
 โครงสร้างพื้นฐาน ข้อ 25 ท่ีโอนงบประมาณไปไว้ในส่วนไหน 
นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม ในส่วนของโครงการวงท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 5 งบประมาณ 78,000 บาท ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 
 โครงสร้างพื้นฐาน ข้อ 25 โอนไปสร้างรายการใหม่ในแผนเพิ่มเติม  ข้อท่ี 19  
 หน้า 48 โครงการปรับปรุงถนนเข้าอ่างเก็บน้ําห้วยหลวง บ้านท่าฮ่อ หมู่ท่ี 6  
 ตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
นางอ าพัน ปักกาเวสูง ในส่วนของช่องหมายเหตุ ในกรณีของการโอนงบประมาณ อยากให้ผู้จัดทํารูปเล่ม 
 ได้ระบุว่าโอนงบประมาณไปในส่วนไหน ซึง่จะทําให้สามารถเข้าใจได้ง่ายข้ึน 
นายอินค า  ทะปะละ 1.สอบถามเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งเป็นตัวแทนคณะกรรม 
 การหมู่บ้านได้รับค่าตอบแทนล่าช้า อยากจะฝากให้ช่วยดําเนินการในเรื่องนี้ด้วย 
 2.ขอเสนอให้มีป้ายสัญญาณ ไฟสัญญาณ รั้วกันตก ในจุดเส่ียงอันตรายในหมู่บ้าน 
 เช่น ป้ายระวัง กระจกโค้งในบริเวณท่ีเป็นทางร่วมทางแยก 
 3.อยากจะเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงผลการดําเนินงาน 
นายอุทิศ  ต๊ะเขียว 1.ขอเสนอให้มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน สายหลัก  

นายวัชรศักด์ิ  ชัยวงค์ ครับท่านอื่นมีข้อเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ  หากท่านไม่มีข้อเสนออื่นเพิ่มเติม  
 กระผมจะนําข้อเสนอแนะรายงานต่อท่ีประชุมสภาฯต่อไป และขอมติท่ีประชุม 
 รับรองรายงานผลการติดตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครับ และขอเชิญเลขาฯ สรุปในท่ีประชุมต่อไป 
นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม ขอสรุปข้อเสนอแนะท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ดังนี้ 
 1.ขอเสนอให้มีป้ายสัญญาณไฟสัญญาณ ราวกันตกในจุดเส่ียงอันตรายในหมู่บ้าน  
 เช่น ป้ายระวัง กระจกโค้งในบริเวณท่ีเป็นทางร่วมทางแยก ราวกั้น 
 2.เสนอให้มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน สายหลักในพื้นท่ี 
 3.ขอให้พัฒนาในเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 ซึ่งแต่งต้ังจากตัวแทนประชาคมหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบัน 
 4.เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อช้ีแจงผลการดําเนินงาน 
 ตามโครงการ 
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ที่ประชุม มีมติ “รับรองรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ 
      ไม่มี 

 

นายวัชรศักด์ิ  ชัยวงค์    การประชุมครั้งต่อไปจะนัดอีกครั้ง ถ้าไม่มีอะไรขอขอบคุณทุกท่านท่ีสละเวลา 
 มาร่วมประชุมครั้งนี้ ขอปิดการประชุม 

 

ปิดการประชุม เวลา 11.45 น. 
 

 
 
 (ลงช่ือ)    อรุณทิพย์  พุฒเนียม   ผู้จดการประชุม 
  ( นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม ) 
 หัวหน้าสํานักปลัด 
 
 
 (ลงช่ือ)     วัชรศักย์  ชัยวงค์    ผู้ตรวจการประชุม 
 ( นายวัชรศักย์  ชัยวงค์ ) 
 ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


