
รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันาต้าบลถ ้ารงค์ 
เมื่อวันท่ี       กันยายน  2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
เริ่มประชุม เวลา  13.00 น. 
 เมื่อถึงเวลาประธานในท่ีประชุม นายส้าฤทธิ์   อบแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  กล่าวเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี  

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานกรรมการ ตามท่ีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เสนอร่างแผนด้าเนินงาน 
(นายส าฤทธิ์  อบแย้ม) ประจ้าปี 2564 ให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอให้ผู้บรหิารอนุมัติ 
   ประกาศใช้และแจ้งท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วต้าบลถ ้ารงค์ได้รับทราบต่อไปในส่วน 

รายละเอียดขอให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ด้าเนินการ 
เลขานุการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง         
(นายวิเชียร ปล้ืมจิตร์) ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ การน้าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ การจัดท้าแผนการ 

ด้าเนินงานให้ด้าเนินการตามระเบียบนี   ประกอบกับหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5 ) ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗ ลงวันท่ี 
10 ตุลาคม 2559 ข้อ 5 และระเบียบว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 27  ส้าหรับรายละเอียดจะมีด้วยกันสองส่วน คือ 

ส่วนท่ี  ๑  บทน้า  ในการจัดท้าแผนการด้าเนินงานนั นจะต้อง ด้ า เนิ น ก า ร ต า ม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าท่ีพิจารณาร่างแผนการ
ด้าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนด้าเนินงาน ทั งนี ให้ปิดประกาศ
แผนการด้าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   และระเบียบว่าด้วยการจัดท้า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ ให้จัดท้า
แผนการด้าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี  ซึ่งการจัดท้าแผนการด้าเนินงานนั นมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด้าเนินการจริงทั งหมดในพื นท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลถ ้ารงค์  ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท้า
แผนการด้าเนินงานมีดังนี    

(๑)  เพื่ อให้การด้าเนินงานการปฏิบั ติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ น 

(๒)  เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน้าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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(๓)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ด้าเนินการจริงทั งหมดในพื นท่ีขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์  ซึ่งประกอบไปด้วย
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานท่ีด้าเนินงาน  ระยะเวลา  
หน่วยงานด้าเนินงาน 

ส้าหรับการจัดท้าแผนการด้าเนินงาน  ก็จะต้องด้าเนินงานตามขั นตอนท่ีก้าหนดใน
ระเบียบฯ  ให้ถูกต้อง  ขอให้ทุกท่านดูขั นตอนการจัดท้าแผนการด้าเนินงานในเอกสาร
ก่อนท่ีจะเข้าสู่ส่วนท่ี  ๒  และให้คณะกรรมการทุกท่านดูในส่วนของบทน้านี ให้ละเอียดว่ามี
อะไรท่ีจะต้องเพิ่มเติมหรือแก้ไข   

   -  ส่วนท่ี  ๑  บทน้า  กรรมการท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ขอเชิญ 

ท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ส่วนท่ี ๑ 

เลขานุการฯ ล้าดับต่อไปเป็นส่วนท่ี  ๒ ในส่วนของบัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบไปด้วย  บัญชีสรุป 
โครงการ/กิจกรรม บัญชีโครงการ/กิจกรรรม/งบประมาณ ขอให้ทุกท่านดูในส่วนของบญัชี
สรุปโครงการ/กิจกรรม ค่ะว่าจ้านวนโครงการ ร้อยละของโครงการทั งหมด  งบประมาณ  
ร้อยละของงบประมาณ  หน่วยด้าเนินการ  ถูกต้องหรือไม่  การค้านวณถูกต้องหรือไม่  
ขอใหค้ณะกรรมการพิจารณาตัวสรุปก่อน แล้วค่อยพิจารณา บัญชีโครงการฯ ซึ่งจะต้องให้
ถูกต้องตรงกัน การสรุปได้สรุปออกมาตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขอให้
คณะกรรมการทุกท่านพิจารณารายละเอียดตอนนี เลยตามเอกสารท่ีแจกให้ เชิญ 

ท่ีประชุม  -  ร่วมกันพิจารณา แผนด้านเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2564  

นายส้าฤทธิ์  อบแย้ม -  คณะกรรมการพิจารณามีอะไรจะแก้ไขหรือเพิ่มหรือไม่ครับ  
ประธานกรรมการ ถ้าไม่มีผมขอมติท่ีประชุมครับ 
 
ท่ีประชุม  -  มีมติเห็นว่าข้อมูลถกูต้อง เห็นชอบแผนด้านเนินงานประจ้าปีงบประมาณ 2563 
 
นายส้าฤทธิ์ อบแย้ม -  เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบแล้ว ให้ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ 
ประธานกรรมการ น้ารายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาดังกล่าวไปจัดท้าเป็นเล่มร่าง  เพื่อท่ีจะต้องส่งให้

ผู้บริหารอนุมัติประกาศใช้แผนการด้าเนินงานและแจ้งให้ท่ีประชุสภารับทราบต่อไป ท่านใด
มีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมเข้าระเบียบวาระต่อไปนะครับ 

 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องอื่น ๆ 
 
นายก อบต.  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม 
 

   ไม่มี 
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ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

ปิดประชุมเวลา   15.05  น. 
 
 
 

(ลงช่ือ)          ผู้จดรายงานการประชุม 
           ( นายวิเชียร  ปลื มจิตร์ )  
             ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
 
 
        
 

     (ลงช่ือ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        ( นายส้าฤทธิ์     อบแย้ม  ) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น 
วันท่ี        เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2563 

ณ  ท่ีท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
เริ่มประชุมเวลา ..............  น. 

   ล้าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต้าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายส้าฤทธิ์     อบแย้ม นายก อบต.ถ ้ารงค์ 

ประธานฯ   
2 นายบรรจง     สิงหะ รองนายก อบต. 

กรรมการ   
3 นายอดุลย์     บัวสุวรรณ รองนายก อบต. 

กรรมการ   
4 นายณฐธนพล    พิมพ์ทอง เลขานุการ อบต. 

กรรมการ   
5 นายประสิทธิ์     ดอกนางแย้ม ประธานสภา อบต. 

กรรมการ   
6 นายบุญยืน     ดีมาก สมาชิก อบต. 

กรรมการ   
7 นายชัน    สมรมิตร สมชิก อบต. 

กรรมการ   
8 นางเนตรทราย    เวชเพิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

กรรมการ   
9 นางทองสุข      สะธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ   
10 นายปลูก      จินดานุช ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ   
11 นายชัยชาญ      วาสนา ตัวแทนประชาคม 

กรรมการ   
12 นายประยงค์      สะละชิ ตัวแทนประชาคม 

กรรมการ   
13 นายบุญยง      สร้อยกล้่า ตัวแทนประชาคม 

กรรมการ   
14 นายมานพ     ทองเก่า ตัวแทนประชาคม 

กรรมการ   
15 นายบรรพต     มามาก ตัวแทนประชาคม 

กรรมการ   
16 นายบรรยง        เอี่ยมสิน ตัวแทนประชาคม 

กรรมการ   



17 นางทองเปลว       จันทร์เพ็ชร์ ผอ.รพ.สต.ถ ้ารงค์ 
กรรมการ   

18 นายศักดิ์ชัย       กิ่งไม้กลาง ผอ.รร.วัดถ ้ารงค์ 
กรรมการ   

19 นางอรวรรณ        เกตุรัตน์ ผอ.รร.วัดม่วงงาม 
กรรมการ   

20 นายสุมาฆะ       ฉ่้ามะนา หัวหน้าส้านักปลัด 
กรรมการ   

21 นางวรรณนิภา       อยู่พรหมชาติ นักจัดการงานท่ัวไป 
กรรมการ   

22 นายวิเชียร       ปลื มจิตร์ ปลัด อบต. 
กรรมการ/เลขานุการฯ   

23 นางสาวลลิตพรรณ     นิลสุข นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

กรรมการ/ผช.เลขานุการฯ   
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 


