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นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม 
นายนิคม      ยันกระโทก 
นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง 
นางสาววิไลวรรณ  บุญศรี 
นายสุบิน    วะโรง 
นายนุศาสตร์  สุดชนะ 
นางสาวพิมพร  ค าโส 
นายสร้อย     เสาะด้น 
นางปลิว  สุพรรณ 
นายบุญกอง  อนุมาตย์ 
นางมรกต  ศิริภัย 
นางจิตดานันย์  เครือวงษ์ 
นายไก่       ป้องโสม 
นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม 
นายอ านาจ  มาศส าโรง 

ประธานสภา อบต.ไทรทอง 
รองประธานสภา อบต.ไทรทอง 
เลขานุการสภา อบต.ไทรทอง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๑ 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ หมู่ที่ ๗ 
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นางบุญถม   ยางสา 
นายภาคภูมิ  ค ายอด 
นายมานะ  ยางสามัญ 
นายพุฒิพงศ์  สมบูรณ์พงษ์ 
นางสาวพัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา 
นายสมนึก  ดุมภา 
นางสาวศุภานันท์  ผลศิริ 
นางสาวเนตรทราย  จันทร์มี 
นางสาวจาฬญา  อ่อนน้อม 
นายวาสนา  โพธิ์ทอง 
นายสมชาย  ประมัดสระน้อย 
นายสามารถ  บุญญะพันธ์ 
นายสมาน  หลอดทอง 
นางรัตนา  ค ายอด 
 

นายก อบต.ไทรทอง 
รองนายก อบต.ไทรทอง 
รองนายก อบต.ไทรทอง 
เลขานุการนายก อบต.ไทรทอง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ก านันต าบลไทรทอง 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๒ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๓ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๕ 
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นายเพ็ญ  สังคะ 
นายพงษ์อนันต์  นามไม้ 
นายนิกร  เหลืองจันทึก 
นางสาวสุขกาย  พรหมกสิกร 
นางสาวอภิญญา  ภูตน 
นางสาวอรัญญา  ฤทธิ์มังกร 
นางสังเวียน  สุดามาส 
นางสาวชนิดา  กิ้มสุวรรณ 
นางสาวจินดารัตน์  แก้วเกต 
นางสาวนิตยา  ศรีอินเขียว 
นายทักษิณ  อันสมศรี 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๗ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๘ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลฯ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
พนักงานจ้างเหมา  (กองการศึกษา) 
พนักงานจ้างเหมา  (ส านักปลัด) 
พนักงานจ้างเหมา  (กองคลัง) 
พนักงานจ้างเหมา (ส านักปลัด) 
 

  
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐  น. 
 

เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๓๐ น.  สมาชิกฯ  มาครบองค์ประชุมแล้ว  เลขานุการสภาฯ  ได้ให้สัญญาณ
เชิญสมาชิกฯ  เข้าประจ าที่และเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลฯ  ไดก้ล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ประกาศนายอ าเภอคลองหาด  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  

  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี พ.ศ. 2564 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - อ่านประกาศอ าเภอคลองหาด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนต าบลทรรรอง  
ประธานสภา  อบต. สมัยวิสามัญ สมัยรี่ 1 ครั้งรี่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  ตามรี่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลทรรรอง  ทด้ยื่นหนังสือต่อนายอ าเภอคลองหาดเพ่ือขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรรรอง  สมัยวิสามัญ สมัยรี่ 1 ครั้งรี่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  มีก าหนด  ๑๕  วัน ตั้งแต่
วันรี่  16 – 30  กันยายน  2564  เวลา 09.3๐ น. เป็นต้นทปนั้น  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ทข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับรี่ 7) พ.ศ. ๒๕62  นายอ าเภอคลองหาดจึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรรรอง  สมัยวิสามัญ  สมัยรี่  1  ครั้งรี่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4  มีก าหนด  ๑๕  วัน 
ตั้งแต่วันรี่  16 – 30  กันยายน  2564  

         จึงประกาศเพ่ือรราบโดยรั่วกัน   
             ประกาศ ณ วันรี่  10  กันยายน  2564   
                   นายปรัชญา  พิมพาแป้น   
                     นายอ าเภอคลองหาด 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่ ๓  
                               วันที่  ๒๐   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม ตามร่ีร่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรรรอง  ทด้ตรวจดูรายงานการประชุมครั้ง 
ประธานสภา อบต. รี่แล้วตามส าเนารายงานการประชุมสภาฯ รี่ส่งทปพร้อมหนังสือเชิญประชุมจึงขอให้รุกร่าน

ทด้อ่านและพิจารณารายงานการประชุม  มีร่านใดจะแก้ทขเพ่ิมเติมหรือทม่  หากทม่มี ขอให้
ร่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรรรองพิจารณาว่าจะรับรองรายงานการประชุมฯ  
ครั้งรี่แล้วหรือทม่  หากรับรองโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  - รับรอง  ๑3  เสียง   
   - ไม่รับรอง  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓  ญัตติเพื่อพิจารณา 
๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม -ขอเชิญนางสาวศุภานันร์  ผลศิริ  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  และ   
ประธานสภา อบต.  นางสาวอภิญญา  ภูตน  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี้แจงรายละเอียดครับ 
      หลักการและเหตุผล  

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  
น.ส.อภิญญา  ภูตน - เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ทข 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ เพ่ิมเติมถึง ฉบับรี่ 7 พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๔๖ สภาองค์การ บริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้ารี่

ดังต่อทปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวรางใน
การบริหารกิจการขององค์การ บริหารส่วนต าบล และมาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้ารี่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นทปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดย
ใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองรี่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการ
จัดร าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดร างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร รั้งนี้ ให้เป็นทปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการรี่กระรรวงมหาดทรย
ก าหนด ประกอบกับ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กร ปกครองส่วนร้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัดร า แผนพัฒนา
ร้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระรรวงมหาดทรย ว่าด้วยการ จัดร าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนร้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และรี่แก้ทข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับรี่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทด้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนร้องถิ่นมี อ านาจและหน้ารี่ในการจัดร าแผนพัฒนาร้องถิ่น 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดร า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณ จากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น ประกอบกับกระรรวงมหาดทรยทด้มีหนังสือ 
กระรรวงมหาดทรย ด่วนรี่สุด รี่ มร ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันรี่ ๑4 ธันวาคม 2563 เรื่อง 
แนวรางการจัดร าแผนพัฒนาร้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วน
ร้องถิ่น โดยให้แล้วเสร็จภายใน เดือนจุลาคม 9 พ.ศ. ๒๕๖4 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งรี่
จะต้องด าเนินการให้เป็นทปตามล าดับ ขั้นตอนและแล้วเสร็จภายในระยะเวลารี่ก าหนด ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระกลางรุ่ง โดยคณะกรรมการ พัฒนาคณะกรรมการพัฒนา
ร้องถิ่น จึงทด้จัดประชุมประชาคมร้องถิ่น (ระดับต าบล)ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจรี่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวรางพัฒนาร้องถิ่น รับรราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา 
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 และประเด็นรี่เก่ียวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือรางวิชาการ และแนวรางปฏิบัติรี่เหมาะสม

กับสภาพ พ้ืนรี่เพ่ือน ามาก าหนดแนวรางการจัดร าแผนพัฒนาร้องถิ่น โดยให้น าข้อมูล 
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ แผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดร าแผนพัฒนาร้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขึ้น ในวันจันรร์ รี่ 
29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา ๐9.00 – ๑๒.๐๐ น. ณ รี่ร าการองค์การบริหารส่วนต าบล
พระกลางรุ่งแห่งนี้ โดยในกา จัดร าแผนพัฒนาร้องถิ่นนั้น อบต.จะต้องด าเนินการภายใต้
กฎหมาย และ หนังสือสั่งการรี่เก่ียวข้องหลายฉบับ ดังนี้  

กฎหมาย และหนังสือสั่งการเก่ียวกับการรบรวนแผนพัฒนาร้องถิ่น  
๑. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ทขเพ่ิมเติมถึง  

ฉบับรี่ 7 พ.ศ. ๒๕62  
๒. ระเบียบกระรรวงมหาดทรยว่าด้วยการจัดร าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนร้องถิ่น  
     พ.ศ. ๒๕๔๘  
๓. ระเบียบกระรรวงมหาดทรยว่าด้วยการจัดร าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนร้องถิ่น  
    (ฉบับรี่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
๔. ระเบียบกระรรวงมหาดทรยว่าด้วยการจัดร าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนร้องถิ่น   
    (ฉบับรี่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
๕. หนังสือกระรรวงมหาดทรย ด่วนรี่สุด รี่ มร ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันรี่ ๒๙ มกราคม  
    ๒๕๕๘ เรื่อง แนวรางและหลักเกณฑ์การจัดร าแผนและประสานแผนพัฒนาร้องถิ่นของ 
    องค์กรปกครองส่วนร้องถิ่น  
๖. หนังสือกระรรวงมหาดทรย ด่วนรี่สุด รี่ มร ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันรี่ ๑4 ธันวาคม  
    2563 เรื่อง แนว รางการจัดร าแผนพัฒนาร้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กร    
    ปกครองส่วนร้องถิ่น  
๗. หนังสือกระรรวงมหาดทรย รี่ มร ๐๘๑๐.๓/ว ๒๒๙๓๘ ลงวันรี่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  
    เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามตามระเบียบกระรรวงมหาดทรยว่าด้วยการจัดร าแผน 
    ขององค์กรปกครอง ส่วนร้องถิ่น (ฉบับร่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
8. หนังสือกระรรวงมหาดทรย รี่ มร ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันรี่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  
    เรื่อง ซักซ้อมแนวราง การจัดร าแผนพัฒนาร้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนร้องถิ่น  
    ตามระเบียบกระรรวงมหาดทรยว่าด้วยการ จัดร าแผนขององค์กรปกครองส่วนร้องถิ่น   
    พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ทขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับรี่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  

ขั้นตอนในการจัดร าแผนพัฒนาร้องถิ่น  (พ .ศ .2566-2577) ตามหนั งสื อ 
กระรรวงมหาดทรย ด่วนรี่สุด รี่ มร 0810.3/ว 7467 ลงวันรี่ 14 ธันวาคม 2563 ดังนี้  

1. คณะกรรมการพัฒนาร้องถิ่นจัดประชุมประชาคมร้องถิ่น ส่วนราชการ 
และ รัฐวิสาหกิจรี่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวรางการพัฒนาร้องถิ่น รับรราบปัญหา  ความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นรี่เกี่ยวข้องตลอดจนความ ช่วยเหลือรางวิชาการ
และแนวรางปฏิบัติรี่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนรี่เพ่ือน ามา ก าหนดแนวรางการจัดร าแผนพัฒนา
ร้องถิ่น โดยให้น าข้อมูล พ้ืนฐานในการ พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน มา พิจารณาประกอบการจัดร าแผนพัฒนาร้องถิ่น  

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดร าแผนพัฒนาร้องถิ่นรวบรวมแนวราง 
และ ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดร าร่างแผนพัฒนาร้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการ  พัฒนา
ร้องถิ่น  

 
/3.คณะกรรมการพัฒนา... 
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๓. คณะกรรมการพัฒนาร้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาร้องถิ่นเพ่ือเสนอ 

ผู้บริหาร ร้องถิ่น  
๔. ผู้บริหารร้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาร้องถิ่นและประกาศใช้ 

แผนพัฒนาร้องถิ่นเพ่ือให้เป็นทปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การ  บริหารส่วน
ต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารร้องถิ่นเสนอร่าง  แผนพัฒนาร้องถิ่นต่อ
สภาองค์การ บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารร้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาร้องถิ่นต่อทป   

ระเบียบกระรรวงมหาดทรยว่าด้วยการจัดร าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนร้องถิ่น พ.ศ. 2548 และรี่แก้ทขเพ่ิมเติมฉบับรี่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือ
กระรรวงมหาดทรย ด่วนรี่สุด รี่ มร 0810.3/ว 3467 ลงวันรี่ 15 ธันวาคม 2564 เรื่อง 
แนวรางการจัดร าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนร้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดังนี้  

1. ในการจัดร าแผนพัฒนาร้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ให้ เรศบาล 
องค์การบริหาร ส่วนต าบล เมืองพัรยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือปฏิบัติตามข้อ 17 
แห่ง ระเบียบกระรรวงมหาดทรยว่าด้วยการจัดร าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ร้องถิ่น พ.ศ. 2548 และร่ีแก้ทขเพ่ิมเติม  

2. ในการจัดร าแผนพัฒนาร้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนร้องถิ่น อาจใช้
ข้อมูลจากแผนพัฒนาร้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับปัจจุบัน มารบรวนและปรับปรุงใช้
ในการจัดร าแผนพัฒนาร้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้อง กับ
ยุรธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนร้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุรธศาสตร์  จังหวัด 
ยุรธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับรี่ 12 และยุรธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) โดยให้จัดประชาคมในระดับต าบลส าหรับองค์การ บริหารส่วนต าบลและ
เรศบาลต าบล ระดับชุมชนเมืองส าหรับเรศบาลเมือง ระดับ ชุมชนนครส าหรับเรศบาลนคร 
ระดับจังหวัดส าหรับองค์การบริหาส่วนจังหวัด และ ส าหรับเมืองพัรยาให้ใช้รูปแบบของ
เรศบาลนคร รั้งนี้การจัดร าแผนพัฒนาร้องถิ่น ในโอกาสต่อทปการจัดประชุมประชาคม
ร้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนร้องถิ่น ให้ ใช้รูปแบบตามหนังสือกระรรวงมหาดทรย ด่วน
รี่สุด รี่  มร 0810.3/ว 7467 ลง วันรี่  15 ธันวาคม 2563 รั้งนี้ ให้ด าเนินการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองรี ่ดี  

3. ครุภัณฑ์ รี่ดินและสิ่งก่อสร้างรี่ต้องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาร้องถิ่นให้
จัดร าเฉพาะ ครุภัณฑ์ รี่ดินและสิ่งก่อสร้างรี่อยู่ในโครงการพัฒนารี่ด าเนินการจัดร าบริการ 
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนทด้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์  รี่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

4. โครงการรายจ่ายตามแผนงานรี่เป็นรายจ่ายประจ าหมวดเงินเดือนและ
ค่าจ้าง ประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอ่ืน หมวด 
ค่าตอบแรน ใช้สอยและวัสดุ ทม่ต้องน ามาบรรจุทว้ในแผนพัฒนาร้องถิ่น ยกเว้น  ประเภร
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการรี่ทม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เฉพาะการจัด
กิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระรรวงมหาดทรยว่าด้วยวิธีการ  งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนร้องถิ่น พ.ศ. 2563 เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาร้องถิ่นกับ
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนร้องถิ่นด าเนินการจัดร า
แผนพัฒนาร้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564  ดังนี้   
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นางสาวศุภานันร์  ผลศิริ - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาร้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
นักพัฒนาชุมชนฯ  1) ยุรธศาสตร์พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่ง 
       1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
    ปีงบประมาณ  2566  จ านวน  12  โครงการ  งบประมาณ  10,592,750 บาร 
    ปีงบประมาณ  2567  จ านวน  10  โครงการ  งบประมาณ 5,609,500 บาร 
    ปีงบประมาณ  2568  จ านวน  17  โครงการ  งบประมาณ 5,981,500 บาร 
    ปีงบประมาณ 2569  จ านวน 10  โครงการ  งบประมาณ 4,436,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2570  จ านวน  7  โครงการ  งบประมาณ  3,136,000 บาร 
       1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    ปีงบประมาณ  2566  จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ  2,745,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2567  จ านวน  7  โครงการ  งบประมาณ 9,382,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2568  จ านวน  13  โครงการ  งบประมาณ 9,235,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2569  จ านวน 10  โครงการ  งบประมาณ 12,075,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2570  จ านวน  13  โครงการ  งบประมาณ  3,136,000 บาร 
   2) ยุรธศาสตร์พัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและรรัพย์สิน 
       2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    ปีงบประมาณ  2566  จ านวน  13  โครงการ  งบประมาณ  990,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2567  จ านวน  13  โครงการ  งบประมาณ 990,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2568  จ านวน  13  โครงการ  งบประมาณ 990,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2569  จ านวน 13  โครงการ  งบประมาณ 990,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2570  จ านวน  13  โครงการ  งบประมาณ  990,000 บาร 
       2.2 แผนงานการศึกษา 
    ปีงบประมาณ  2566  จ านวน  16  โครงการ  งบประมาณ  3,047,990 บาร 
    ปีงบประมาณ  2567  จ านวน  16  โครงการ  งบประมาณ 3,125,800 บาร 
    ปีงบประมาณ  2568  จ านวน  14  โครงการ  งบประมาณ 2,963,610 บาร 
    ปีงบประมาณ 2569  จ านวน 14  โครงการ  งบประมาณ 3,041,420 บาร 
    ปีงบประมาณ 2570  จ านวน  14  โครงการ  งบประมาณ  3,119,240 บาร 
       2.3 แผนงานสาธารณสุข 
    ปีงบประมาณ  2566  จ านวน  7  โครงการ  งบประมาณ  540,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2567  จ านวน  7  โครงการ  งบประมาณ 540,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2568  จ านวน  9  โครงการ  งบประมาณ 820,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2569  จ านวน  9  โครงการ  งบประมาณ 820,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2570  จ านวน  9  โครงการ  งบประมาณ  820,000 บาร 
        2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    ปีงบประมาณ  2566  จ านวน  12  โครงการ  งบประมาณ  5,642,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2567  จ านวน  11  โครงการ  งบประมาณ 5,592,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2568  จ านวน  12  โครงการ  งบประมาณ 5,642,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2569  จ านวน  11  โครงการ  งบประมาณ 5,592,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2570  จ านวน  12  โครงการ  งบประมาณ  5,642,000 บาร 
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       2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
    ปีงบประมาณ  2566  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ  650,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2567  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ 1,800,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2568  จ านวน  6  โครงการ  งบประมาณ 3,800,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2569  จ านวน  6  โครงการ  งบประมาณ 1,850,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2570  จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ  1,720,000 บาร 
       2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     ปีงบประมาณ  2566  จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ  90,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2567  จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ  90,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2568  จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ  90,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2569  จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ  90,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2570  จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ  90,000 บาร 
        2.7 แผนงานศาสนา  วฒันธรรมและนันรนาการ 

ปีงบประมาณ  2566  จ านวน  9  โครงการ  งบประมาณ  750,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2567  จ านวน  9  โครงการ  งบประมาณ  750,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2568  จ านวน  9  โครงการ  งบประมาณ  750,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2569  จ านวน  9  โครงการ  งบประมาณ  750,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2570  จ านวน  9  โครงการ  งบประมาณ  750,000 บาร 
   3) ยุรธศาสตร์พัฒนาเกษตรตามแนวรางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริม 

              อาชีพในชุมชน 
               3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ปีงบประมาณ  2566  จ านวน  9  โครงการ  งบประมาณ  400,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2567  จ านวน  7  โครงการ  งบประมาณ  300,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2568  จ านวน  10  โครงการ  งบประมาณ  960,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2569  จ านวน  11  โครงการ  งบประมาณ  17,025,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2570  จ านวน  9  โครงการ  งบประมาณ  660,000 บาร 
        3.2 แผนงานการเกษตร 

ปีงบประมาณ  2566  จ านวน  9  โครงการ  งบประมาณ  500,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2567  จ านวน  8  โครงการ  งบประมาณ  450,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2568  จ านวน  9  โครงการ  งบประมาณ  500,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2569  จ านวน  8  โครงการ  งบประมาณ  450,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2570  จ านวน  9  โครงการ  งบประมาณ  500,000 บาร 
        3.3 แผนงานการพาณิชย์ 
    ปีงบประมาณ  2568  จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ  6,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2569  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ  306,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2570  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  806,000 บาร 
   4)  ยุรธศาสตร์อนุรักษ์และฟ้ืนฟูรรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                           4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ปีงบประมาณ  2566  จ านวน  5  โครงการ  งบประมาณ  240,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2567  จ านวน  5  โครงการ  งบประมาณ  240,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2568  จ านวน  9  โครงการ  งบประมาณ  596,000 บาร 

/ปีงบประมาณ... 
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    ปีงบประมาณ 2569  จ านวน  10  โครงการ  งบประมาณ  1,596,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2570  จ านวน  10  โครงการ  งบประมาณ  796,000 บาร 
       4.2 แผนงานการเกษตร 

ปีงบประมาณ  2566  จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ  850,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2567  จ านวน  9  โครงการ  งบประมาณ  9,250,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2568  จ านวน  11  โครงการ  งบประมาณ  8,910,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2569  จ านวน  13  โครงการ  งบประมาณ  11,110,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2570  จ านวน  13  โครงการ  งบประมาณ  12,060,000 บาร 
   5) ยุรธศาสตร์บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
       5.1 แผนงานบริหารงานรั่วทป 

ปีงบประมาณ  2566  จ านวน  6  โครงการ  งบประมาณ  1,714,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2567  จ านวน  12  โครงการ  งบประมาณ  1,979,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2568  จ านวน  11  โครงการ  งบประมาณ  1,949,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2569  จ านวน  11  โครงการ  งบประมาณ  1,449,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2570  จ านวน  11  โครงการ  งบประมาณ  1,449,000 บาร 
        5.2 แผนงานการศึกษา 

ปีงบประมาณ  2566  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  60,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2567  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  60,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2568  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  60,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2569  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  60,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2570  จ านวน  3  โครงการ  งบประมาณ  60,000 บาร 
        5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ปีงบประมาณ  2566  จ านวน  5  โครงการ  งบประมาณ  3,450,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2567  จ านวน  8  โครงการ  งบประมาณ  18,350,000 บาร 
    ปีงบประมาณ  2568  จ านวน  6  โครงการ  งบประมาณ  17,300,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2569  จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ  4,000,000 บาร 
    ปีงบประมาณ 2570  จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ  1,200,000 บาร 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาร้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ตามเล่มแผนฉบับเต็มรี่ทด้ส่งให้รุกร่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  จึงน าเรียนต่อ
รี่ประชุมเพ่ือพิจารณาต่อทปค่ะ 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลร่านใด  จะเพ่ิมเติมแก้ทขหรือเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภา อบต. ร่างแผนพัฒนาร้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) หรือทม่   

ถ้าทม่มีผมขอมติรี่ประชุมเห็นชอบครับ 
มติที่ประชุม - เห็นชอบ  ๑3  เสียง   
 - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
 - งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 
 
 
 
 

/3.2 ญัตติเรื่อง... 
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  ๓.๒ ญัตติเรื่อง  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ 
          ยานพาหนะและขนส่ง  (จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล จ านวน 1 คัน)    
          และขออนุมัติกันเงินไปใช้จ่ายในปีถัดไป 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม -ขอเชิญนางบุญถม  ยางสา  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรรรอง  
ประธานสภา อบต.  ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางบุญถม  ยางสา - (ด าเนินการประชุมพิจารณาตามระเบียบกระรรวงมหาดทรย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
นายก อบต.  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภรครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
         (จัดซื้อรถยนต์บรรรุกดีเซล จ านวน 1 คัน ) และขออนุมัติกันเงินทปใช้จ่ายในปีถัดทป 

เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนต าบลทรรรองใช้ในการส่งหนังสือราชการ
ถึงหน่วยงานต่างๆ, ลงพ้ืนรี่เพ่ือออกตรวจงาน และร าธุรกรรมกับรางธนาคารเป็นประจ ารุก
วัน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ในพ้ืนรี่ยังคงมีการระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ร าให้เจ้าหน้าต้องด าเนินการป้องกัน 
และควบคุมโรค โดยการออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและด าเนินการมอบถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติจากโรคดังกล่าวกรณีรี่ต้องมีการกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน  จึงเห็นว่าการใช้
รถยนต์ส่วนกลางร่วมกัน ร าให้รถยนต์รี่มีอยู่ทม่เพียงพอต่อการใช้งานของราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรรรอง จึงขออนุมัติจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประเภรครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รายละเอียดดังนี้  

-  รถบรรรุก  (ดีเซล)  ขนาด  ๑  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบทม่ต่ ากว่า  ๒,๔๐๐  ซีซี  
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด  ทม่ต่ ากว่า  ๑๑๐  กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน  ๒  ล้อ 

- แบบดับเบิ้ลแค็บ 
    (๑)  เป็นกระบะส าเร็จรูป 

 (๒)  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ  ๔  ประต ู
 (๓)  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
 (๔)  ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นจ านวนเงิน 854,000 บาร ตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์  ธันวาคม  2563  จึงขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรรรอง  โอน
งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้  
โอนลด  

๑.๑ แผนงาน  บริหารงานทั่วไป      . 
งาน   บริหารทั่วไป               . 
หมวดรายจ่าย     บุคลากร (ฝ่ายประจ า)           . 
ประเภทรายจ่าย      เงินเดือนพนักงาน             . 
โครงการ/รายการ           -                  . 
งบประมาณตั้งไว้      ๒,๕๖๕,๔๘๐     บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน     ๙๑๑,๔๔๘       บาท  
โอนลด    ๘๐๔,๐๐๐    บาท  
 
 
 

/๑.๒ แผนงาน... 
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๑.๒ แผนงาน  บริหารงานทั่วไป      . 
งาน     บริหารทั่วไป            . 
หมวดรายจ่าย       ค่าสาธารณูปโภค                . 
ปะเภทรายจ่าย        ค่าบริการไปรษณีย์            . 
โครงการ/รายการ           -                  . 
งบประมาณตั้งไว้    ๖๐,๐๐๐   บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    ๕๑,๙๑๓    บาท  
โอนลด    ๕๐,๐๐๐   บาท  

รวมโอนลด     ๘๕๔,๐๐๐    บาท (-แปดแสนห้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน-) 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป      . 
งาน       บริหารทั่วไป            . 
หมวดรายจ่าย       ค่าครุภัณฑ์                . 
ปะเภทรายจ่าย        ครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง            . 
โครงการ/รายการ           โครงการจัดซื้อรถบรรทุกส่วนกลาง          . 
งบประมาณตั้งไว้    ๘๕๔,๐๐๐   บาท  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        -      บาท  
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    -    บาท  

ข้อระเบียบกฎหมาย 
1.การโอนเงินงบประมาณเป็นทปตามระเบียบกระรรวงมหาดทรยว่าด้วยวิธี

งบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนร้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด 4 ข้อ ๒๗ “การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์รี่ดินและสิ่งก่อสร้างรี่ร าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนทปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาร้องถิ่น” 

2. การขออนุมัติกันเงินงบประมาณ เป็นทปตามระเบียบกระรรวงมหาดทรยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนร้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ทขเพ่ิมเติม (ฉบับรี่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 57 ในกรณี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์รี่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิทด้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อทปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนร้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาร้องถิ่นทด้
อีกทม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลร่านใด  จะเพ่ิมเติมแก้ทขหรือเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภา อบต. การโอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  รถบรรรุกดีเซล  พร้อมกันเงินงบประมาณ

ทปใช้จ่ายในปีถัดทปหรือทม่  ถ้าทม่มีผมขอมติรี่ประชุมเห็นชอบครับ 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบ  ๑3  เสียง   
   - ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 
   - งดออกเสียง  ๑  เสียง 

 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ   

เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น. 
                                                  
                                                    (ลงชื่อ)      นันทิยา  บุญชาเรียง     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                             (นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง) 
                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
                                                                  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔ 
____________________________________________________________________________________ 
“คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  เมื่อวันที่   ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔  ผลปรากฏว่า 
  เลขานุการสภาฯ  จัดท ารายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน” 
 
                                                                   (ลงชื่อ)        สุบิน  วะโรง   ประธานกรรมการ 
                                                                                (นายสุบิน  วะโรง) 
                                                                   (ลงชื่อ)        ไก่  ป้องโสม   กรรมการ 
                                                                                (นายไก่  ป้องโสม) 
                                                                 (ลงชื่อ)        ปลิว  สุพรรณ   กรรมการ/เลขานุการ 
                                                                               (นางปลิว  สุพรรณ) 
___________________________________________________________________________________ 
รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองได้รับรองแล้ว  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 
                                                       (ลงชื่อ)        จ านงค์  โล่ห์แจ่ม    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                                                    (นายจ านงค์  โล่ห์แจ่ม) 
                                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
 


