
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งและประชาคมท้องถิ่น  
เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2566  

วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์  2566  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 

**************** 

ที่ประชุม โดยนายสมภพ  ทิพย์ยอแล๊ะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ทำหน้าที่คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประธานที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น  เมื่อครบองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน (ไมม่ี) 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่ 2.1 (พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566) 

ประธาน เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  มีความประสงค์เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น     
จากการรับทราบปัญหาความต้องการหรือโครงการพัฒนา จึงได้เชิญทุกท่านเข้าร่วม
ประชุมตามคำสั่ ง ที่  09/2565  ลงวันที่  28 มกราคม 2565  แต่ งตั้ งท่ าน เป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือร่วมกันจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566  ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ . 2548 และที่ แก้ ไข เพ่ิ ม เติ มถึ งปั จจุบั น   (ฉบั บที่  3 ) พ .ศ . 2561  ข้ อ  22                
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความ
จำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน  
3. ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้ สภาท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
4. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
และตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เรื่อง ประกาศสัดส่วนการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศให้มีสัดส่วน
ประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้บุคคลที่อยู่ ในท้องถิ่นของ        



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มาประชุมกันเพ่ือร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ    
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและให้ความเห็นชอบทีละโครงการ 
(โครงการตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน) ดังนี้ 

ประธาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 1. โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ ตั้งแต่บ้านนางสร้อย -บ้านนายอารีย์ หมู่ที่ 1 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 2. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ตั้งแต่บ้านนายบุญสม -บ้านนายสมโภชน์ หมู่ที่ 1 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ  
ประธาน 3. โครงการเสริมหินผุขยายไหล่ทางสายมัสยิดซีรอยุดดีน หมู่ที่ 1 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปากทางบ้านนายสวิง มงคล หมู่ที่ 2 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 5. โครงการขยายเขตประปา สายคลองแหลม ตะวันตก ถึงคลองแหลมตะวันออก หมู่ที่ 2 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามง่าม หมู่ที่ 2 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 7. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายคลองแหลมตะวันออก  หมู่ที่ 2 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 8. โครงการก่อสร้างถนนหินผุ-หินคลุก สายบ้านนายสุโก๊ด เขียวกะแล หมู่ที่ 3 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHATIC CONCRETE สายบ้านรองเล็ก หมู่ที่ 4 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 10. โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยบ้านนายทวี เกล้านภาพร หมู่ที่ 5 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 11. โครงการขยายเขตประปาซอยบ้านนายทวี เกล้านภาพร หมู่ที่ 5 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 12. โครงการขยายเขตประปาสายเลียบคลองท่าแร้ง จุดสะพานคู่ - ปากคลอง หมู่ที่ 5 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองท่าแร้ง  หมู่ที่ 5 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 



ประธาน 14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองท่าแร้ง ช่วงสะพานจรุง - สะพานคู่  หมู่ที่ 5 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 15. โครงการก่อสร้างรางระบาย ข้างโรงเรียน วัดกุฎิ หมู่ที่ 6 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 16. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโซล่าเซล เลียบคลองท่าแร้ง ตั้งแต่สะพานมัสยิดกลาง 

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

ประธาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานการศึกษา 

ประธาน 1. โครงการเสริมสร้างจินตนาการวัยเด็ก 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 

ประธาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.ท่าแร้ง 

ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 

ประธาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการเกษตร และการท่องเที่ยว 
แผนงานการเกษตร 
1. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และประกวดสัตว์ตำบลท่าแร้ง 

ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 2. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลท่าแร้ง 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 3. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดินและน้ำเพ่ือการเกษตร 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 



ประธาน 4. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชมพู่เพชรสายรุ้ง 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 5. โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรริมแม่น้ำเพชรบุรี 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 

ประธาน ยุทธศาสตร์การพัฒ นา อปท . ที่  5  ด้ านการบริหารจั ดการและการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีพลังานทดแทน (เตาซุปเปอร์อ้ังโล่) 

ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีพลังานทดแทน (บ่อหมักแก๊สชีวภาพ) 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 3. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลากจูง ตำบลท่าแร้ง อำเภอเมือง

เพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 

ประธาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าแร้ง 

ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 2. โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามตำบลท่าแร้ง 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 

ประธาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ประธาน 1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าแร้ง 
ที่ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 

ประธาน ยุทธศาสตร์โครงการเกินศักยภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ASPHATIC CONCRETE สายเลียบคลองชลประทาน 
9R หมู่ 2 - หมู่ที่ 1 

ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 



 
ประธาน 2. โครงการไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโซล่าเซล เลียบคลองท่าแร้งตลอดแนว (ปากคลองท่าแร้ง   

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

ท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 4. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (บริเวณทางแยกหัวตะเข้) หมู่ที่ 7 
ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 

ประธาน บัญชีครุภัณฑ์ 
 1. พัดลมไอเย็น 
ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 2. พัดลมตั้งพ้ืน 
ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 3. ป้ายกล่องไฟหยุดตรวจพร้อมสัญญาณไฟฉุกเฉิน 
ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 4. เรือสแตนเลส อเนกประสงค์ 
ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 5. เครื่องสูบน้ำหาบหาม 
ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 6. เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อพญานาค 
ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 7. รถเข็นปูนล้อเดียว 
ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 8. เครื่องขยายเสียง 
ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน 9. ติดตั้งโซล่าเซลล์ 
ประชุม   ให้ความเห็นชอบ 
ประธาน ตามที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบโครงการ

ดังกล่าวแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งจักดำเนินการส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้
ผู้บริหารประกาศใช้ต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 



 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องอ่ืนๆ    (ถ้ามี) 

นายกอบต.ท่าแร้ง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ          
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้
มีการขับเคลื่อนเพ่ือดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนา
ระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 “ให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของ
กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตาม
แผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการ
ปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง 
กระผมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหารพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ขณะ/ก่อน/หลัง 
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ  

  และขอเชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเจตนารมณ์ดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ภาค
ประชาชนร่วมกันไม่ให้ของขวัญ สิ่งตอบแทนต่างๆ กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล  
ท่าแร้ง เพ่ือไม่ให้เกิดวัฒนธรรมผิดๆ 

ที่ประชุม รับทราบ  และเห็นด้วย พร้อมร่วมสร้างจิตสำนักท่ีดี ร่วมกันถ่ายภาพประกาศนโยบาย(No 
Gift Policy) 

 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
   

 
                                             
   (ลงชื่อ)….………………………ผู้จดรายงานการประชุม    (ลงชื่อ)….………………......…ผู้ตรวจรายงานการประชุม                   
           (นายอำพล สีสว่าง)      (นางบูชารัตน์  สนจิตร์) 
           หวัหน้าสำนักปลัด                            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง        
 
 
                                                                  (ลงชื่อ)….………………........…ผู้ตรวจรายงานการประชุม      
                                                                          (นายสมภพ  ทิพย์ยอแล๊ะ)         
                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง                                                                 


