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บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2566 

 วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566  เวลา  13.30 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

******************** 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  
  ที่ประชุม โดยมีนางบูชารัตน์ สนจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ทำหน้าที่
ประธานที่ประชุม เมื่อมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา (การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)      

ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566) 
ประธานฯ เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  มีความประสงค์เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น     

จากการรับทราบปัญหาความต้องการหรือโครงการพัฒนา จึงได้เชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ตามคำสั่ง ที่  09/2565  ลงวันที่  28 มกราคม 2565  แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  เพ่ือร่วมกันจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566       
ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22     
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความ
จำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  
3. ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้ สภาท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
4. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จึงจะสามารถนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ได้  
ขอให้ที่ประชุมร่วมกันจัดทำร่างแผนฯ ตามที่ได้รับทราบปัญหาความต้องการ  และตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

ที่ประชุม รับทราบและร่วมกันจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 รายละเอียดดังนี้  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ตั้งแต่บ้านนางสร้อย -บ้านนายอารีย์ หมู่ที่ 1 
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ตั้งแต่บ้านนายบุญสม -บ้านนายสมโภชน์ หมู่ที่ 1 
3. โครงการเสริมหินผุขยายไหล่ทางสายมัสยิดซีรอยุดดีน หมู่ที่ 1 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปากทางบ้านนายสวิง มงคล หมู่ที่ 2 
5. โครงการขยายเขตประปา สายคลองแหลม ตะวันตก ถึงคลองแหลมตะวันออก หมู่ที่ 2 
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามง่าม หมู่ที่ 2 
7. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองแหลมตะวันออก  หมู่ที่ 2 
8. โครงการก่อสร้างถนนหินผุ-หินคลุก สายบ้านนายสุโก๊ด เขียวกะแล หมู่ที่ 3 
9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHATIC CONCRETE สายบ้านรองเล็ก หมู่ที่ 4 
10. โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายทวี เกล้านภาพร หมู่ที่ 5 
11. โครงการขยายเขตประปาซอยบ้านนายทวี เกล้านภาพร หมู่ที่ 5 
12. โครงการขยายเขตประปาสายเลียบคลองท่าแร้ง จุดสะพานคู่ - ปากคลอง หมู่ที่ 5 
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองท่าแร้ง  หมู่ที่ 5 
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองท่าแร้ง ช่วงสะพานจรุง - สะพานคู่  หมู่ที่ 5 
15. โครงการก่อสร้างรางระบาย ข้างโรงเรียน วัดกุฎิ หมู่ที่ 6 
16. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโซล่าเซล เลียบคลองท่าแร้ง ตั้งแต่สะพานมัสยิดกลาง หมู่ 7 

- สะพานเจ๊กกา หมู่ 5 
17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองท่าแร้ง  หมู่ที่ 7 
18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมานัส กล่อมเสนาะ หมู่ที่ 7 
19. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณตลาดกลางท่าแร้ง 
20. โครงการหินผุ-หินคลุกไหล่ทางถนนภายในตำบลท่าแร้ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 
1. โครงการเสริมสร้างจินตนาการวัยเด็ก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.ท่าแร้ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตร และการท่องเที่ยว 
แผนงานการเกษตร 
1. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และประกวดสัตว์ตำบลท่าแร้ง 
2. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลท่าแร้ง 
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3. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดินและน้ำเพ่ือการเกษตร 
4. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชมพู่เพชรสายรุ้ง 
5. โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรริมแม่น้ำเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีพลังานทดแทน (เตาซุปเปอร์อ้ังโล่) 
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีพลังานทดแทน (บ่อหมักแก๊สชีวภาพ) 
3. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลากจูง ตำบลท่าแร้ง อำเภอเมือง
เพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าแร้ง 
2. โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามตำบลท่าแร้ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าแร้ง 

โครงการเกินศักยภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHATIC CONCRETE สายเลียบคลองชลประทาน 9R 

หมู่ 2 - หมู่ที่ 1 
2. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโซล่าเซล เลียบคลองท่าแร้งตลอดแนว (ปากคลองท่าแร้ง   

หมู่ 5 - หมู่ 4 ตำบลท่าแร้ง) เชื่อมต่อตำบลท่าแร้งออกและตำบลหนองโสน 
3. โครงการก่อสร้างขยายถนน พร้อมรางระบายน้ำ ซอยป่าขวาง หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 3 ตำบล   

ท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
4. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (บริเวณทางแยกหัวตะเข)้ หมู่ที่ 7 

บัญชีครุภัณฑ์ 
1. พัดลมไอเย็น 
2. พัดลมตั้งพ้ืน 
3. ป้ายกล่องไฟหยุดตรวจพร้อมสัญญาณไฟฉุกเฉิน 
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4. เรือสแตนเลส อเนกประสงค ์
5. เครื่องสูบน้ำหาบหาม 
6. เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อพญานาค 
7. รถเข็นปูนล้อเดียว 
8. เครื่องขยายเสียง 
9. ติดตั้งโซล่าเซลล์ 

ประธานฯ ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ หรือข้อเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
ประธานฯ เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ข้าพเจ้าจึงขอรวบรวมโครงการตามร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2/2566 เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

ที่ประชุม -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องอ่ืน ๆ 
 -  ไม่มี เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อเสนอแนะหรือข้อเพิ่มเติม จึงขอปิดประชุม 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 
 
(ลงชื่อ) ….……………………… ผูจ้ดรายงานการประชุม   (ลงชื่อ) ….………………………  ผู้ตรวจรายงานการประชุม                        
         (นายธนาธร  พุ่มพวง)                                          (นายอำพล สีสว่าง) 
             ผู้ช่วยเลขนุการฯ                                                 เลขนุการฯ 
                                                                
 
 

 
                                       (ลงชื่อ) ….………………................… ผู้ตรวจรายงานการ 
                                                  (นางบูชารัตน์  สนจิตร์) 
                                                  ประธานคณะกรรมการฯ 

 


