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รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 

วันท่ี    7  มกราคม  2565   
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
 เมื่อถึงเวลาประธานในท่ีประชุม นายบรรพต  กำไลแก้ว ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กล่าวเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานคณะกรรมการฯ กระผมนายบรรพต  กำไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ในฐานะท่ีได้รับ

การแต่งต้ังเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น โดยตำแหน่ง ขอเริ่มประชุม
ตามวาระการประชุม ดังนี้ 

   1. เรื่องอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 1 ข้อ 10(3) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ ๑2 ให้
ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ.๒๕59 และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานคณะกรรมการฯ การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปงีบประมาณพ.ศ.2564  
(นายบรรพต  กำไลแก้ว)  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2564) แล้วรายงานผลให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำ เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
แล้วประกาศให้ประชาชนในท้องถิท่ราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
นั้น ให้ฝ่ายเลขาช้ีแจงรายละเอียด 

เลขานุการฯ  สวัสดีคับคณะกรรมการทุกท่านวันนี้ผมขอช้ีแจงรายละเอียดการคัดเลือกคณะกรรมการ
(นายวิเชียร ปล้ืมจิตร์) ชุดใหม่ เนื่องจากตามคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

องค์การบริหาร ส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วนั้น จึงต้องมีการ
คัดเลือกคณะกรรมการใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) และ 
(ฉบับท่ี 3) การแต่งต้ังและคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ผู้แทนภาคราชการ และตัวแทนประชาคม ตามท่ีได้กล่าวมา 
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นั้นได้มีเสียงจากการคัดเลือกเป็นเอกฉันท์ตามประชุมสภาและการคัดเลือกจากผู้บริหาร 
จึงมีรายช่ือ ดังนี้ 

     คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น 
      1. นายบรรพต   กำไลแก้ว       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
      2. นางสาวสำรวย   ดอกรัก      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
      3. นายประพฤทธิ์   โพธิ์เผือก    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
      4. นายศราวิน     จับใจ          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
      5. นายอำนวย      เป่ียมสิน      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
       6. นายประสิทธิ์  ดอกนางแย้ม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
      7. นางเนตรทราย   เวชเพิ่ม      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      8. นางดวงกมล   ดนตรี          ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      9. นายปลูก     จินดานุช           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
      10. นางทองเปลว  จันทร์เพ็ชร ผู้แทนภาคราชการ 
      11. นายศักดิ์ชัย    กิ่งไม้กลาง    ผู้แทนภาคราชการ 
      12. นางอรวรรณ    เกตุรัตน์      ผู้แทนภาคราชการ 
      13. นายชัยชาญ     วาสนา       ผู้แทนประชาคม  
      14. นายประยงค์    สะละชิ       ผู้แทนประชาคม 
      15. นายบุญยง     สร้อยกล่ำ     ผู้แทนประชาคม 
      16. นายมานพ    ทองเก่า         ผู้แทนประชาคม 
      17. นายบรรยง   เอี่ยมสิน         ผู้แทนประชาคม 
      18. นายบรรพต    มามาก  ผู้แทนประชาคม 
      19. นายวิเชียร   ปล้ืมจิตร์         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
      20. นางสาวลลิตพรรณ  นิลสุข    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ตามรายช่ือท่ีผมได้กล่าวมานี้ ได้มีการคัดเลือก แต่งต้ังจากผู้บริหาร โดยกรรมการท่ีมา
จากสมาชิกสภาอบต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนประชาคม ให้มีวาระ
อยู่ในตำแหน่งคราวละส่ีปี และอาจได้รับการเลือกอีกก็ได้ 
 โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
 1. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
   1.1 อำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าท่ีท่ี
มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การผังเมือง 
   1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจ 
   1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น
ดำเนินการในยุทธศาสตร์ท่ีสำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหา
ความยากจนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    1.5 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
    1.6 แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
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ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำนึงถึง สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนท่ีต้องดำเนินการ มา
ประกอบการพิจารณาด้วย  
 2. ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้องค์การบริหารส่วนตำบล นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน ท่ีเกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ท่ีจะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เสนอ
ปัญหา ความต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
อำนาจหน้าท่ี 
 3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการดำเนินงาน 
 4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 6. แต่งต้ังท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร 
 7. ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีหน้าท่ีประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยจากอำนาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการพัฒนา ท่ีกล่าวมาไว้ข้างต้น ขอให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาและ
รับทราบอำนาจหน้าท่ีดังกล่าวด้วยคับ 

ท่ีประชุม   รับทราบ พร้อมปฏิบัติตามหน้าท่ี 

เลขานุการฯ   ตามท่ีท่านประธานได้กล่าวไว้ข้างต้น สำหรับการติดตามแผนตามระเบียบแล้วอย่างน้อย 
(นายวิเชียร ปล้ืมจิตร์) ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี แต่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์จะ

ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯเป็นรายไตรมาส เพื่อรองรับการตรวจมาตรฐาน
(lpa.) จากท้องถิ่นจังหวัด แต่จะมีการประชุมคณะกรรมการทุกคณะแค่ปีละหนึ่งครั้ง
ตามระเบียบ เพื่อแจ้งให้กับคณะกรรมการทุกคณะทราบถึงการดำเนินการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งจะติดตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  

   ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสังคม 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการน้ำ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาเมอืงและชุมชน 
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  สรุป 
โครงการท่ีได้ดำเนินการ     41           โครงการ 
โครงการท่ีมีในแผนพัฒนา  ปี ๒๕๖4          ๑5๒         โครงการ 

  คิดเป็นร้อยละ   41  x ๑๐๐    =      26.9๗ % 
        ๑๕๒  

 ส่วนรายละเอียดต่างๆขอให้คณะกรรมการทุกท่านดูเอกสารรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯลฯ ประกอบ มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ
สามารถยกมือถามได้ครับ  

 

ท่ีประชุม  ไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะพร้อมรับทราบและเห็นชอบให้นำข้อเสนอแนะ
รายงานผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นนำ เสนอต่อสภาท้องถิ่น แล้วปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบภายในเดือนเมษายน   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอื่น ๆ  

ประธานคณะกรรมการฯ มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม    
(นายบรรพต  กำไลแก้ว) 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๒.25 น. 
 
 
               (ลงช่ือ)      ลลิตพรรณ  นิลสุข   ผู้จดรายงานการประชุม 
                       (นางสาวลลิตพรรณ  นิลสุข) 
          ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
 
 
                (ลงช่ือ)       วิเชียร  ปล้ืมจิตร์ ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                          (นายวิเชียร  ปล้ืมจิตร์) 
             เลขานุการฯ 
 
 
                (ลงช่ือ)     บรรพต   กำไลแก้ว ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                               (นายบรรพต   กำไลแก้ว) 
               ประธานคณะกรรมการฯ 

 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น 
 
  

ณ  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 



รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม     

ลำดับท่ี ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ 
หมาย
เหตุ 

1 นายบรรพต กำไลแก้ว นายก อบต.ถ้ำรงค์ 
ประธานฯ   

2 นางสาวสำรวย          ดอกรัก รองนายก อบต. 
กรรมการ   

3 นายประพฤทธิ์ โพธิ์เผือก รองนายก อบต. 
กรรมการ   

4  นายศราวิน     จับใจ            สมาชิกสภา อบต. 
กรรมการ   

5 นายอำนวย      เปี่ยมสิน        สมาชิก อบต. 
กรรมการ   

6 นายประสิทธิ์  ดอกนางแย้ม     สมาชิก อบต. 
กรรมการ   

7 นางเนตรทราย เวชเพิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ   

8 นางทองสุข สะธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ   

9 นายปลูก จินดานุช ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการ   

10 นางทองเปลว            จันทร์เพ็ชร ผอ.รพ.สต.ถ้ำรงค์ 
กรรมการ   

11 นายศักดิ์ชัย กิ่งไม้กลาง   ผอ.รร.วัดถ้ำรงค์ 
กรรมการ   

12 นางอรวรรณ เกตุรัตน์ ผอ.รร.วัดม่วงงาม 
กรรมการ   

13 นายชัยชาญ วาสนา ตัวแทนประชาคม 
กรรมการ   

14 นายประยงค์ สะละชิ ตัวแทนประชาคม 
กรรมการ   

15 นายบุญยง สร้อยกล่ำ ตัวแทนประชาคม 
กรรมการ   

16 นายมานพ ทองเก่า ตัวแทนประชาคม 
กรรมการ   

17 นายบรรพต มามาก ตัวแทนประชาคม 
กรรมการ   

 
 
 



18 นายบรรยง เอี่ยมสิน ตัวแทนประชาคม 
กรรมการ   

19 นายวิเชียร              ปล้ืมจิตร์ ปลัด อบต. 
กรรมการ/เลขานุการฯ   

20 นางสาวลลิตพรรณ     นิลสุข นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
กรรมการ/ผช.เลขาฯ    

 
ผู้ขาดประชุม 
 


