
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน 
เร่ิมประชุม เวลา  13.00 น. 
 เมื่อถึงเวลาประธานในท่ีประชุม นายวิเชียร  ปลื้มจิตร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  กล่าวเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานกรรมการ -  เร่ืองการแจ้งระเบียบจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 25๖4  
(นายวิเชียร ปลื้มจิตร์)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2561 หมวด ๕ การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงาน
ให้ด าเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ  ดังน้ี   

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน  
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่ายราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ  ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้ว
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

(๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้ว เสนอ
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ท้ังน้ีให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต้อง
ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

ตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๗ ให้จัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณน้ัน   

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 

  กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งหนังสือซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5 ) ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 และระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ซึ่งมีเน้ือหาท่ีเกี่ยวข้องกับแผนด าเนินการด้วย โดยใน
เน้ือหาของระเบียบมีสาระส าคัญ ๖ ข้อใหญ่ๆ คือ 

๑. เปลี่ยนจากแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เป็น แผนพัฒนาท้องถ่ิน ห่วงระยะเวลาห้าปี  
๒. อบต./องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา ให้ท าหรือทบทวนให้เสร็จภายในเดือน 

15 มิถุนายน 2562  
๓. แผนพัฒนาท้องถ่ิน มีระยะเวลาในการใช้งาน 5 ปี ในระหว่างท่ีอยู่ในวงรอบ 5 ปี 

จะทบทวนก็ได้หรือไม่ทบทวนก็ได้แต่ถ้ามีการเพิ่มเติมโครงการ ต้องให้ผ่าน
ประชาคม 

๔. การติดตามประเมินผลแผนให้ท าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คือ เดือนธันวาคม 
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๕. แผนด าเนินงานใหท้ าเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 
๖. ก่อนสิ้นสุดแผนพัฒนาท้องถ่ิน ๑๘๐ วัน ห้ามมีการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง

แผนท้ังหมดเป็นเน้ือหาสาระส าคัญที่สรุปมาให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  

ท่ีประชุม  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองจัดท าร่างแผนด าเนินการปี 25๖4 

ประธานกรรมการ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (นายวิเชียร  ปลื้ม
จิตร)์ 2564 แล้วน้ัน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสาน 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ผมในฐานะประธานคณะกรรมการ
ได้ให ้เจ้าหน้าท่ีผู้จ าท าแผน เป็นผู้รวบรวมรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ และน าเข้าท่ีประชุม
พิจารณาข้อมูลท่ีจะจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล น้ัน ถูกต้อง
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนการด าเนินงานหรือไม่  มีอะไรท่ีจะต้องแก้ไข
เพิ่มเติม  เพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติให้น าข้อมูลน้ีไปจัดท าเป็นร่างแผนการ
ด าเนินงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ต่อไป ให้
ทุกท่านดูรายละเอียดแผนงาน โครงการท่ีทางเลขานุการได้แจกให้กับทุกท่าน  พิจารณาไป
พร้อมกันเลยนะครับ   

เลขานุการฯ  -  ส่วนท่ี  ๑  บทน า  ในการจัดท าแผนการด าเนินงานน้ันจะต้องด าเนินการตาม 
(น.ส.ลลิตพรรณ นิลสุข) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 
๕ ข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗  ในส่วนของคณะกรรมการสนับสนุนมีหน้าท่ีรวบรวมแผนงาน  
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แล้ว
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงานต่อไป  จงึต้องประชุมกันเพื่อพิจารณารายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพื่อจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน  ซึ่งการจัดท าแผนการด าเนินงานน้ันมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดท าแผนการด าเนินงานมีดังน้ี   
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(๑)  เพื่อให้การด าเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา          
สี่ปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน 

(๒)  เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  ซึ่งประกอบไป 
ด้วยรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานท่ีด าเนินงาน  ระยะเวลา  
หน่วยงานด าเนินงาน 

ส าหรับการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ก็จะต้องด าเนินงานตามข้ันตอนท่ีก าหนด
ในระเบียบฯ ให้ถูกต้อง ขอให้ทุกท่านดูข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานในเอกสาร
ก่อนท่ีจะเข้าสู่ส่วนท่ี  ๒  และให้คณะกรรมการทุกท่านดูในส่วนของบทน าน้ีให้ละเอียดว่ามี
อะไรท่ีจะต้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข   

เลขานุการฯ  -  ส่วนท่ี  ๑  บทน า  กรรมการท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ขอเชิญค่ะ 
(น.ส.ลลิตพรรณ  นิลสุข) 

ท่ีประชุม  -  ไม่มี 

เลขานุกการฯ ล าดับต่อไปเป็นส่วนท่ี  ๒  ค่ะ  ในส่วนของบัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบไปด้วย  
บัญชีสรุป โครงการ/กิจกรรม บัญชีโครงการ/กิจกรรรม/งบประมาณ ขอให้ทุกท่านดูใน
ส่วนของบัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม ค่ะว่าจ านวนโครงการ ร้อยละของโครงการท้ังหมด  
งบประมาณ  ร้อยละของงบประมาณ  หน่วยด าเนินการ  ถูกต้องหรือไม่  การค านวณ
ถูกต้องหรือไม่  และดิฉันได้ท าบัญชีสรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม  ขอให้คณะกรรมการ
พิจารณาตัวสรุปก่อนค่ะ แล้วค่อยพิจารณา บัญชีโครงการฯ ซึ่งจะต้องให้ถูกต้องตรงกัน 
การสรุปได้สรุปออกมาตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขอให้คณะกรรมการทุก
ท่านพิจารณารายละเอียดตอนน้ีเลยตามเอกสารท่ีแจกให้ เชิญค่ะ 

ท่ีประชุม  -  ร่วมกันพิจารณา   

ประธานกรรมการ -  คณะกรรมการพิจารณามีอะไรจะแก้ไขหรือเพิ่มหรือไม่ครับ  
(นายวิเชียร  ปลื้มจิตร์) ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 

ท่ีประชุม  -  มีมติเห็นว่าข้อมูลถูกต้อง 

ประธานกรรมการ -  เมือ่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการ 
(นายวิเชียร ปลื้มจิตร์) น ารายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาดังกล่าวไปจัดท าเป็นเล่มร่าง  เพื่อท่ีจะต้องส่งให้

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน
ต่อไป ท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
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เลขานุการฯ รับทราบและถือปฏิบัติ 
(น.ส.ลลิตพรรณ  นิลสุข)  

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่น ๆ 
นายก อบต.  -  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 

ท่ีประชุม  -  ไม่มี 
 
 
ปิดประชุมเวลา   15.15  น. 
 
 
 
     (ลงช่ือ)       ผู้จดรายงานการประชุม 

   (น.ส.ลลิตพรรณ     นิลสุข)       
   เลขานุการฯ 

 
 
 
     (ลงช่ือ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                ( นายวิเชียร  ปลื้มจิตร์ )  
          ประธานกรรมการฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

วันท่ี       กันยายน  2563 
ณ  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

 
    ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายวิเชียร    ปลื้มจิตร์ ปลัด อบต. 
ประธานกรรมการฯ  

 2 นายเอนก    เล็กเครือสุวรรณ ผอ.กองช่าง 
กรรมการ   

3 นางอนงค์นาถ    พุทธิกรณ์ ผอ.กองคลัง 
กรรมการ 

  

4 นางสาววาสนา ป้องกัน ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
กรรมการ 

  

5 นางณัฎฐวดี กายเพชร ผอ.กองการศึกษา 
กรรมการ 

  

6 นายศิริ ศิรินันท์ ผู้แทนประชาคม 
กรรมการ 

  

7 นางสาวประทีป ศีลธรรม ผู้แทนประชาคม 
กรรมการ 

  

8 นางสาวฉวีวรรณ สว่างจิตต์ ผู้แทนประชาคม 
กรรมการ 

  

9 นางวรรณิภา    อยู่พรหมชาติ นักจัดการงานท่ัวไป 
กรรมการ 

  

10 นายสุมาฆะ    ฉ่ ามะนา หัวหน้าส านักปลัด 
กรรมการและเลขานุการ 

  

11 น.ส.ลลิตพรรณ นิลสุข นักวเิคราะห์นโยบายฯ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

 
                         
ผู้ขาดประชุม - 
 


