
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเด่นเหล็ก 
สมัยวิสามัญ  สมัยที ่2  ประจ าปี 2564 

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม  พ.ศ.2564 เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลเด่นเหลก็ 

----------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นำยบัญทึก ผำกิม ประธำนสภำฯ บัญทึก ผำกิม  
2. นำยยัง ปล้องขัน รองประธำนสภำฯ ยัง ปล้องขัน  
3. นำยพีระพงษ์ นวลศรีใส เลขำนุกำรสภำฯ พีระพงษ์ นวลศรีใส  
4. นำยสำยฟ้ำ ฟองดำ สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 1 สำยฟ้ำ ฟองดำ  
5. นำยเอกชัย อ้นมี สมำชิกสภำ อบต.หมู่ 3 เอกชัย อ้นมี  
6. นำยอ ำภร ทวกอ่อน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 4 อ ำภร ทวกอ่อน  
7. นำยสุทธิเกียรติ์ สิมมำวัน สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 4 สุทธิเกียรติ์ สิมมำวัน  
8. นำยใบพิมพ์ พรมลำ สมำชิกสภำ อบต.หมู่ 5 ใบพิมพ์ พรมลำ  
9. นำยลิตร น้อยนำฝำย สมำชิกสภำ อบต. หมู่ 6 ลิตร น้อยนำฝำย  

ผู้ขาดประชุม 

-  ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นำยบุณยวัฒน์ ธรรรมมำศรี นำยก อบต.เด่นเหล็ก บุณยวัฒน์ ธรรมมำศรี  
2. นำยชนะศักดิ์  บัวขม รองนำยก อบต.เด่นเหล็ก ชนะศักดิ์  บัวขม  
3. นำงยุพิน พรมจวง รองนำยก อบต.เด่นเหล็ก -   
4. นำยกฤติน ซ้อมจันทำ เลขำนุกำรนำยก อบต.เด่นเหล็ก กฤติน ซ้อมจันทำ  
5. นำงรัตนำพร    นันทะวิชัย ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง รัตนำพร    นันทะวิชัย  
6. นำยทวีศักดิ์ พงษ์พำนิช ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ทวีศักดิ์ พงษ์พำนิช  
7. นำงสำวไพลิน      กล่ ำแก้ว หัวหน้ำส ำนักปลัด ไพลิน      กล่ ำแก้ว  
8. จ.อ.สุนทร  สอนดี ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม จ.อ.สุนทร  สอนดี  
9. นำงสำวธนษำ ศรีสุข นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร -   

10. นำงสำวทัศนันท์ บุญพันธ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ทัศนันท์ บุญพันนธ์  
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
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เริ่มประชุม เวลำ 10.00 น. 

นำยพีระพงษ์ นวลศรีใส อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕๔  และ ๕๖ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร 
เลขำนุกำรสภำฯ บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และแก้ไขเพ่ิมเติม ๒๕๔๖) เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม

ระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง บัดนี้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก มำ
ประชุมครบองค์ประชุมและขอเชิญประธำนสภำฯ จุดเทียนธูปบูชำพระรัตนตรัย และได้กล่ำว
เปิดประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป 

นำยบัญทึก ผำกิม จุดเทียนธูปบูชำพระรัตนตรัย 
ประธำนสภำฯ  ผมขอเปิดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ซึ่งเป็นกำรประชุมสภำองค์กำร 
                             บริหำรส่วนต ำบล สมัยสำมัญ สมัยที่  2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นำยบัญทึก  ผำกิม 1.1 เรื่อง กำรเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก สมัยสำมัญ สมัยที่  2  
ประธำนสภำฯ  ประจ ำปี 2564 

ด้วยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ได้ประกำศประชุมสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล เด่นเหล็ก สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2564 
ตั้งแต่วันที่ 1 – 15  พฤษภำคม 2564  มีก ำหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบล และองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. ๒๕52 และข้อ ๒๒ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงประกำศเรียกประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเด่นเหล็ก สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี ๒๕64 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภำคม      
๒๕64  เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  

   ประกำศ  ณ  วันที่  22  เดือน เมษำยน  พ.ศ. ๒๕64 
         บันทึก  ผำกิม 

                        (นำยบัญทึก   ผำกิม) 
                    ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก 
มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก สมัยสำมัญ สมัยที ่1     
ประจ ำปี 2564  เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภำพันธ์ ๒๕64  

นำยบัญทึก ผำกิม ขอเชิญ เลขำนุกำรสภำฯ แจ้งรำยละเอียดครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำยพีระพงษ์ นวลศรีใส  ตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก  สมัยสำมัญ   
เลขำนุกำรสภำฯ สมัยที่ 2 ประจ ำปี ๒๕64  เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภำพันธ์  ๒๕64 สมำชิกสภำฯท่ำนใดจะแก้ไข

เปลี่ยนแปลงข้อควำมในกำรประชุมฯ ที่ได้จัดส่งส ำเนำให้กับทุกท่ำน หรือไม่ครับ มีสำระส ำคัญ 
ดังนี้   

         /ระเบียบ............ 



-3- 
 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
1.1 เรื่อง กำรเรียกประชุมสภำ สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2564 ขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก 
ด้วย สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ได้ประกำศประชุมสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลเด่นเหล็ก สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2564 ในวันพุธที่ 10 กุมภำพันธ์ 2564 
เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
เด่นเหล็ก สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกำยน 2563 มติที่
ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ด้วยมติเสียง 6 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง       

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทรำบ 
3.1 เรื่อง สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 – 

31 มกรำคม 2563 จ ำนวน  9  รำยกำร ยอดเงินทั้งสิ้น 8,764,611.00  มติที่ประชุม 
รับทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องกระทู้ถำม – ไม่มี –  
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว – ไม่มี  
ระเบียบวำระท่ี 6 เรื่องเพ่ือพิจำรณำ 
6.1 เรื่อง ก ำหนดสมัยประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ประจ ำปี 

2564  มติที่ประชุม เห็นชอบให้ก ำหนดสมัยประชุม จ ำนวน 4 สมัย โดยสมัยที่ 2 ระหว่ำง
วันที่ 1 – 15 พฤษภำคม 2564 สมัยที่ 3 ระหว่ำงวันที่  16 – 30 สิงหำคม 2564 สมัยที่ 
4 ระหว่ำงวันที่ 16 – 30 พฤศจิกำยน 2564  และก ำหนดสมัยประชุมสมัยที่ 1 ประจ ำปี 
2565 ระหว่ำงวันที่  10- 24 กุมภำพันธ์ 2565 ด้วยมติ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

6.2 เรื่อง กำรพิจำรณำเลือกคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้ นำยอ ำภร ทวกอ่อน , นำยสุทธิเกียรติ์  สิมมำวัน , นำยยัง  ปล้องขัน เป็น
คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ด้วยมติ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

6.3 เรื่อง กำรพิจำรณำโครงกำรเพื่อใช้จ่ำยเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 มติที่ประชุม อนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสม จ ำนวน 7 โครงกำร เป็นเงินทั้งสิ้น 2,767,000.-
บำท ด้วยมติ 6 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวำระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  
7.1 เรื่อง กำร “ปิดป่ำ” โดยห้ำมมิให้บุคคลใดเข้ำไปในพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ฯ และป่ำ

สงวนแห่งชำติ ในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มติที่ประชุม รับทรำบ 
7.2 เรื่อง ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรโครงกำรงบลงทุนตำมข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ขณะนี้โครงกำรก่อสร้ำงในข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  มติที่ประชุม 
รับทรำบ 

7.3 เรื่อง สถำนกำรณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ต ำบลเด่นเหล็กขณะนี้บำงพ้ืนที่ของต ำบล         
เด่นเหล็ก เริ่มประสบปัญหำขำดแคลนน้ ำส ำหรับกำรเกษตรกันบำงแล้ว จึงขอให้สมำชิกทุก
ท่ำนส ำรวจว่ำพ้ืนที่ไหนบำงต้องกำรควำมช่วยเหลืออย่ำงไรบ้ำง มติที่ประชุม รับทรำบ 
 ปิดประชุม เวลำ 12.30 น. 
        /นำยบัญทึก......... 
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นำยบัญทึก ผำกิม เชิญท่ำนสมำชิกสภำจะมีข้อซักถำมหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีผมขอมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครับ 
ประธำนสภำฯ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กำรประชุมสภำ  ฯ 
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1 ประจ ำปี ๒๕64 เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภำพันธ์  ๒๕64 ด้วยมติเสียง 7 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
   3.1 เรื่อง  สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563    
   - 30 เมษำยน  2564  ดังนี ้
    1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)   จ ำนวน    859,020.00 บำท 
    2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)   จ ำนวน  4,451,145.00 บำท 
    3. หมวดค่ำตอบแทน    จ ำนวน     197,000.00 บำท 
    4. หมวดค่ำใช้สอย    จ ำนวน  1,369,918.00 บำท 
       - โครงกำรฝึกอบรมจิตอำสำภัยพิบัติฯ   จ ำนวน   80,600.00 บำท 
       - โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยบริหำรสถำนศึกษำ  จ ำนวน  109,440.00 บำท 
       - โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ ำนวน    89,500.00 บำท 
       - โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ  จ ำนวน    30,000.00 บำท 
       - โครงกำรจัดงำนประเพณี   จ ำนวน    50,000.00 บำท 
    5. หมวดค่ำวัสด ุ     จ ำนวน    427,172.34 บำท 
    6. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค   จ ำนวน    752,025.81 บำท 
    8. หมวดเงินอุดหนุน    จ ำนวน    426,000.00 บำท 
       - อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชำชนฯ  จ ำนวน      16,000.00 บำท 
       - อุดหนุนอำหำรกลำงวัน   จ ำนวน    365,000.00 บำท 
       - อุดหนุนกิ่งกำชำด    จ ำนวน      20,000.00 บำท 
       - อุดหนุนงำนกำชำดฯ    จ ำนวน      25,000.00 บำท 
    9. งบลงทุน     จ ำนวน    297,600.00 บำท 
       - โครงกำรก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล.สำยนำขวำง จ ำนวน    149,000.00 บำท 
       - โครงกำรก่อสร้ำงล ำเหมือง คสล.สำยนำค้อ จ ำนวน    148,600.00 บำท 
    10. หมวดงบกลำง    จ ำนวน  7,214,744.00 บำท 
       - เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ    จ ำนวน  5,354,800.00 บำท 
       - เบี้ยยังชีพคนพิกำร    จ ำนวน  1,473,400.00 บำท 
       - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    จ ำนวน       31,500.00 บำท 
       - สมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพฯ  จ ำนวน       80,850.00 บำท 
       - สมทบ กทบ.     จ ำนวน     234,570.00 บำท 
       รวมเบิกจ่ำยทั้งสิ้น จ ำนวน 15,994,625.15 บำท 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องกระทู้ถาม 

- ไม่มี 

        /ระเบียบวำระ.......... 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
6.1  เรื่อง กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 

นำยบัญทึก ผำกิม ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯชี้แจง รำยละเอียดครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำยพีระพงษ์ นวลศรีใส  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
เลขำนุกำรสภำฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ 22  เพื่อ 

ประโยชน์ของประชำชน  กำรเพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด ำเนินกำรตำมข้ันตอน  ดังนี้ 

(1)  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ 46  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพ.ศ. 2537 ด้วย 

 เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับควำมเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่น
ดังกล่ำวให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้  พร้อมทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้  
 ในส่วนของรำยละเอียดขอให้นักวิเครำะห์นโยบำยและและแผนเป็นผู้น ำเสนอท่ีประชุม
ครับ 

นำงสำวทัศนันท์ บุญพันธ์  โครงกำรที่ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น  คือ โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.  
นักวิเครำะห์ฯ  ภำยในหมู่บ้ำน  หมู่ที่ 6  บ้ำนแก่งปลำจ้อย 
   วัตถุประสงค์  - เพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง 
   เป้ำหมำย  ควำมกว้ำง 3 เมตร  ยำว 45 เมตร  หนำ 0.15 เมตร    
   งบประมำณ  105,000 บำท  
   ตัวชี้วัด  - ร้อยละ 60 ของควำมพึงพอใจของประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 
   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ -  ลดปัญหำน้ ำท่วมขัง  
   หน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลัก  กองช่ำง 

เหตุผลและควำมจ ำเป็น   เนื่องจำกหมู่ที่ 6  บ้ำนแก่งปลำจ้อยได้แจ้งควำมเดือดร้อน
โดยผ่ำนกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน  เมื่อวันที่  7  เมษำยน  2564  ว่ำประชำชนใน
หมู่บ้ำนมีควำมเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ ำท่วมขังถนนบริเวณหน้ำบ้ำน  จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะ
ปรับปรุงถนนเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ประกอบกับได้รับแจ้งจำกศูนย์ด ำรงธรรมอ ำเภอน้ ำปำด 
กรณี คุณศศิวิมล สุวรรณ์ อยู่บ้ำนเลขท่ี 32 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซอย 6 แยก 2 แขวงหนอง
บอน เขตประเวศกรุงเทพมหำนคร ว่ำ ถนนในหมู่บ้ำนแก่งปลำจ้อย หมู่ที่ 6 ต ำบลเด่นเหล็ก 

 
       /อ ำเภอน้ ำปำด...... 
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อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีกำรปรับปรุงถนนในหมู่บ้ำนแต่ปรับปรุงเพียงครึ่งซอยท ำให้
ถนนมีควำมสูง - ต่ ำไม่เท่ำกัน เมื่อฝนตกท ำให้เกิดน้ ำท่วมถนน ท ำให้ยำกแก่กำรสัญจรของ
รำษฎร 

โดยเป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรเอง  จึงใส่ไว้ในแบบ ผ.02 
นำยบัญทึก ผำกิม มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ท่ำนใด จะเพ่ิมเติมรำยละเอียดในร่ำงแผน  
ประธำนสภำฯ พัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอมติที่

ประชุมครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 ตำมที่เสนอ 

ด้วยมติคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
6.2  เรื่อง กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

นำยบัญทึก ผำกิม ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯชี้แจง รำยละเอียดครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำยพีระพงษ์ นวลศรีใส  กระทรวงมหำดไทยได้ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง 
เลขำนุกำรสภำฯ  ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ 

มท 0810.3/ว7467  ลงวันที่  14  ธันวำคม  2563  เรื่อง แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพ่ือให้ เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 17  

(1) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น    ส่วนรำชกำรและ
รัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น รับทรำบปัญหำ  ควำมต้องกำร 
ประเด็นกำรพัฒนำ และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรและแนวทำง
ปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่เพ่ือน ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  โดยให้
น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆและข้อมูลในแผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผน
ชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น รวบรวมแนวทำงและข้อมูล
น ำมำวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  

(3) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหำร
ท้องถิ่น  

(4) ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น และประกำศใช้
แผนพัฒนำท้องถิ่น            

เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ส ำหรับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นต่อสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเพ่ือให้ควำมเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหำรท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

ในส่วนของรำยละเอียดขอให้นักวิเครำะห์นโยบำยและและแผนเป็นผู้น ำเสนอท่ีประชุม
ครับ 

นำงสำวทัศนันท์ บุญพันธ์    ก่อนจะจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  ขอน ำเรียนให้ที่ 
นักวิเครำะห์ฯ              ประชุมทรำบถึงควำมหมำยของค ำบำงค ำก่อน  เช่น 

     แผนพัฒนำท้องถิ่น  หมำยควำมว่ำ แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ที่ก ำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย  
และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  /ขององค.์.... 
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล  
แผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน  
โครงกำรพัฒนำที่จัดท ำขึ้นส ำหรับปีงบประมำณแต่ละปี  ซึ่งมีควำมต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้ำวหน้ำ 

โครงกำรพัฒนำ หมำยควำมว่ำ โครงกำรที่ด ำเนินกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและ
กิจกรรมสำธำรณะเพ่ือให้กำรพัฒนำบรรลุตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงที่ต้องน ำมำบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นไห้จัดท ำเฉพำะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ที่อยู่ในโครงกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะ เพ่ือ
ประชำชนได้ใช้/รับประโยชน์จำกครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง นั้น และเป็นไปตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรรำยจ่ำยตำมแผนงำนที่เป็นรำยจ่ำยประจ ำหมวดเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว  หมวดรำยจ่ำยอื่น หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องน ำมำบรรจุ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ เฉพำะกำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2 5 4 1 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
กำรจัดท ำประมำณรำคำในแผนพัฒนำท้องถิ่นต้องมีกำรประมำณรำคำที่ถูกต้องตำมหลักวิธีกำร
งบประมำณ กำรประมำณรำคำเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ต้องให้สอดคล้องกับโครงกำร ถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำรของช่ำง หลักของรำคำกลำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  มีควำมโปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ 

กำรตั้งงบประมำณหมวดเงินอุดหนุน ก่อนที่จะบรรจุโครงกำรในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  โครงกำรที่ได้น ำเสนอเข้ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ถือว่ำ หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ ได้ต ำเนินกำรตำมระเบียบฯ ดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว 

รูปแบบของแผนพัฒนำท้องถิ่น จะใช้รูปแบบกำรจ ำแนกตำมแผนงำน ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543)  ซึ่งจ ำแนกเป็นแผนงำนจ ำนวน 12 แผนงำน
ได้แก่  

    1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
    2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
    3 แผนงำนกำรศึกษำ 
    4 แผนงำนสำธำรณสุข 
    5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
    6 แผนงำนเคหะและชุมชน 
    7 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 
           /8 แผนงำน......... 
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    8 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร  
    9 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
    10 แผนงำนกำรเกษตร 
    11 แผนพำณิชย์ 
    12 แผนงำนงบกลำง 

ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้ค ำนึกถึงกำรน ำแผนไปสู่กำรจัดท ำงบประมำณ  
ซึ่งกำรจะน ำโครงกำรพัฒนำไปไว้ในแผนงำนใดนั้น ขึ้นอยู่กับ  งำน /ลักษณะงำนย่อย / 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ เช่น  งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน จะอยู่ในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำร
โยธำ    งำนไฟฟ้ำถนน  งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   อยู่ในแผนงำนเคหะและชุมชน  
เป็นต้น ดังนั้น ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นครั้งนี้ ให้กรรมกำรที่มำจำกหัวหน้ำส่วน เช่น 
ผู้อ ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำส ำนักปลัดให้ควำมส ำคัญกับกำรบรรจุโครงกำรในแผนงำนต่ำงๆ  
ซึ่งอำศัยวิธีกำรเดียวกับกำรจัดท ำงบประมำณ  หำกท่ำนจัดท ำโครงกำรลงแผนงำนถูกต้อง  กำร
จัดท ำงบประมำณก็จะถูกต้องตำมไปด้วย 

 ปัจจุบันแบบ ผ. ต่ำง ๆ ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น จะเหลือเพียงแบบ ผ.ต่ำง ๆ 
ดังนี้   

แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ให้น ำไปไว้เป็นแผ่นแรกของแบบต่ำง ๆ (ผ.01 – ผ.01/1 –  ผ.02 – ผ.02/1 – ผ.02/2 
และสุดท้ำย ผ.03) 

  แบบ ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผน
ชุมชน ใหเ้รียงล ำดับต่อจำก แบบ ผ.01 

แบบ ผ.02  เป็นแบบส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร ที่ต้องลง
รำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อน ำไปจัดท ำ งบประมำณรำยจ่ำย. 
ทั้งนี้หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน ำโครงกำรใน แบบ ผ.02  ไปของบประมำณจำก
หน่วยงำนอื่น ก็สำมำรถด ำเนินกำรได้ โดยไม่ต้อง  “แก้ไข” หรือ “เปลี่ยนแปลงแผน”  ไปอยู่
ใน แบบ ผ.02/2 

แบบ ผ.02/1 เป็นแบบส ำหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น ำมำจำกแผนพัฒนำ
หมู่บ้ำนและแผนพัฒนำชุมชุนมำด ำเนินกำร. หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน ำโครงกำรใน 
แบบ ผ.02/1 ไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย สำมำรถด ำเนินกำรได้ 

แบบ ผ.02/2 เป็นแบบส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. ,เทศบำล และ
เมืองพัทยำ เสนอขอประสำนโครงกำรกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและหน่วยงำน อ่ืน) และ
ลงรำยละเอียดในแผนพัฒนำท้องถิ่น . ให้คณะกรรมกำรประสำนแผน ฯ ระดับอ ำเภอ ประชุม
พร้อมกลั่นกรอง แล้วจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำรจำก ผ.02/2  ให้ประธำน
คณะกรรมกำรประสำนแผน ฯ ระดับอ ำเภอ เป็นผู้มีหน้ำที่จัดส่งโครงกำรพัฒนำที่ขอประสำน 
โดยใช้เลขหนังสือของหน่วยงำนของประธำน ฯ  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปใช้ (จัดท ำ
งบประมำณ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถใช้ แบบ ผ.02 แบบ ผ.02/1 และแบบ ผ.
02/2 โดยไม่ต้องแก้ไขแบบที่ใช้     /แบบ ผ.03........... 
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แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงำน ให้ลงแผนงำนตำมรูปแบบและรำยกำรจ ำแนก
ประเภทรำยรับ-รำยจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
แผนงำนกำรศึกษำ  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ เป็นต้น 

หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตำมชื่อท่ีปรำกฏตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำ สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 
2559 เช่น ค่ำครุภัณฑ์ เป็นต้น 

ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตำมชื่อที่ปรำกฏตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทำงกำรพิจำรณำสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตำมหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 
2559 เช่น ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ครุภัณฑ์กำรศึกษำ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง เป็นต้น 

เป้ำหมำย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) แสดงรำยละเอียด จ ำนวน สถำนที่ตั้ง   ขนำด 
ปริมำณหรือคุณลักษณะที่จ ำเป็น เป็นต้น 

ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  โดยมีรำยละเอียด  ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

                                         (1)  ด้ำนกำยภำพ   
                               (2)  ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
                               (3)  ประชำกร 
                               (4)  สภำพทำงสังคม  
                               (5)  ระบบบริกำรพ้ืนฐำน 
                               (6)  ระบบเศรษฐกิจ  
                               (7)  ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม  
                               (8)  ทรัพยำกรธรรมชำติ  
                               (9)  อ่ืน ๆ (ถ้ำมีระบุด้วย) 
                               ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      (1)  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค  
                      (2)  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                      (3)  กำรวิเครำะห์เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น    
                               ส่วนที่ 3   กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ   
                      (1)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 
                      (2)  บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
                               ส่วนที่ 4   กำรติดตำมและประเมินผล 
                      (1)  กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
                      (2)  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
                      (3)  สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่น 
                     (4)  ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
          /ในส่วนของรำยละ......... 
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 ในส่วนรำยละเอียดโครงกำรของแต่ละหมู่บ้ำน ขอให้ท่ำนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเด่นเหล็กทุกหมู่บ้ำน ช่วยกันตรวจสอบ ว่ำชื่อโครงกำร ปริมำณงำน ที่ปรำกฏในแผน
ถูกต้องหรือไม่ หรือมีส่วนไหนต้องเพ่ิมเติมแก้ไข ขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจำรณำค่ะ 
 สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก พร้อมด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร ได้
ร่วมกันพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

นำยบัญทึก ผำกิม มีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเด่นเหล็ก ท่ำนใด จะเพ่ิมเติมรำยละเอียดในร่ำงแผน  
ประธำนสภำฯ  พัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) อีกหรือไม่ ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตำมท่ีเสนอและมีกำรแก้ไขในที่

ประชุมด้วยมติคะแนนเสียง 7 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

7.1 เรื่อง ประชำสัมพันธ์มำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนำ 2019  

นำยบัญทึก ผำกิม ขอเชิญเลขำนุกำรสภำฯชี้แจง รำยละเอียดครับ 
ประธำนสภำฯ 
นำยพีระพงษ์ นวลศรีใส  ตำมท่ีคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ในกำรประชุมครั้งที่ 19/2564 เมื่อ 
เลขำนุกำรฯ วันที่ 3 พฤษภำคม 2564 เห็นชอบก ำหนดมำตรกำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรแพร่ระบำดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 13 , 14 , 15 ลงวันที่ 5 พฤษภำคม 
2564 เพื่อให้ทุกหมู่บ้ำนถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ มติที่ประชุม รับทรำบ 

นำยบัญทึก ผำกิม มีท่ำนใด ที่จะเสนอในระเบียบวำระท่ี 7 เรื่องอ่ืน หรือไม่ครับ ถ้ำไม่มี.......... 
ประธำนสภำฯ  ผมขอปิดประชุมสภำฯ ณ บัดนี้  

ปิดประชุม เวลำ  ๑2.30 น.    
      ลงชื่อ                        ผู้บันทึกกำรประชุม 
               ( นำยพีระพงษ์  นวลศรีใส )  
                     เลขำนุกำรสภำฯ  
      ลงชื่อ       ผู้ตรวจรำยงำยกำรประชุม 
              (  นำยบัญทึก   ผำกิม    ) 
                         ประธำนสภำฯ     
คณะกรรมกำรตรวจบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
  
(ลงชื่อ)     
                  (นำยอ ำภร  ทวกอ่อน) 
                      คณะกรรมกำรฯ   

                                                                                                                                                                    
(ลงชื่อ)        
                (นำยสุทธิเกียรติ์  สิมมำวัน) 
                      คณะกรรมกำรฯ 
(ลงชื่อ)                 
                   (นำยยัง  ปลอ้งขัน) 
                     คณะกรรมกำรฯ 
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