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บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6/2565 

และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
วันอังคาร ที่ 2  สิงหาคม  2565  เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

******************** 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.  

ที่ประชุม โดยนายสมภพ  ทิพย์ยอแล๊ะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ทำหน้าที่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประธานที่ประชุม  จึงขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี) 

ประธานพัฒนาฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กระผมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พร้อมด้วย   
นายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี  นายธนกาญจน์     
คนึงคิด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ตอนเพรียง) ลงพ้ืนที่วางแผนปรับปรุงบาน
ประตูเพ่ือนำน้ำเข้าคลองท่าแร้งตามระบบ ณบริเวณปากคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร้งฯ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  

2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 – 2565         
ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 
2570 ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 

ประธานพัฒนาฯ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง มีความประสงค์เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นการรองรับการบริหารพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน จึงได้เรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
- 2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 
2570 ) ฉบั บ เพ่ิ ม เติ มและเปลี่ ยนแปลง ครั้ ง ที่  1 /2565  ซึ่ ง เป็ น ไปตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
โดยตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งที่  10/2565  ลงวันที่ 28  มกราคม 2565  
แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  เพ่ือทำหน้าที่จัดทำ
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และให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถงึปัจจุบัน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานพัฒนาฯ จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่าน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 

รายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้ 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
6/2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตั้งแต่บ้านนางถิน – บ้านนายไพฑูร   หมู่ที่ 1 
เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563
หน้าที่   2    ลำดับที่  1 

ทีป่ระชุม มีมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานพัฒนาฯ2. โครงการขยายเขตประปา สายบ้านนายมาโนช สุขพร้อม หมู่ที่ 2  

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 
หน้าที่  4  ลำดับที่ 8  

ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบ 
 
ประธานพัฒนาฯ3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอยอาจารย์วาวี หมู่ที่ 4 

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 
หน้าที่  7  ลำดับที่ 15  

ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานพัฒนาฯ4. โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก หน้าบ้านนายฉะอ้อน  เจิมใจดี หมู่ที่ 4 

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
หน้าที่ 4  ลำดับที่  6 

ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบ 
ประธานพัฒนาฯ5.โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านนายพล  วงศ์พาณิชย์ หมู่ที่ 5 

เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 
หน้าที่  10  ลำดับที่  25 

ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบ 
 
 
 



3 

 

ประธานพัฒนาฯร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1/2565 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ พร้อมโรงจอดรถ  
เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 
หน้าที่  18  ลำดับที่  42 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2565 หน้าที่  19  ลำดับที่  47 

ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 12 

ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบ 
 
ประธานพัฒนาฯยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
1. โครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 
เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 4 

ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบ 

ประธานพัฒนาฯยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 11 

ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบ 
 

ประธานพัฒนาฯ เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)      
ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 6/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่  1/2565 แล้ว กระผมจักเสนอสภาท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาดังกล่าว ตามข้ันตอนต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องอ่ืน ๆ 

ผอ.รพสต.ท่าแร้ง ประชาสัมพันธ์สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และการให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ เป็ นต้นไป ในเวลาราชการ            
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง สำหรับประชาชนทั่วไป  

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
     
 
(ลงชื่อ) ….……………………… ผูจ้ดรายงานการประชุม   (ลงชื่อ) ….………………………  ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        
         (นายธนาธร  พุ่มพวง)                                        (นายอำพล สีสว่าง) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ                           หวัหน้าสำนักปลัด 
                                                                
 
(ลงชื่อ) ….………………......… ผูต้รวจรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)….………………………ผู้ตรวจรายงานการประชุม            
         (นางบูชารัตน์  สนจิตร์)                                       (นายสมภพ  ทิพย์ยอแล๊ะ)      
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง         


