
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕) 

 

 
 
 
 

วันที่ 6  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   
(เวลา  13.00 – 16.00 น.) 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว   

ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   

วันที่  6 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

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

ผูม้าประชุม 
ล าดับที่ รายชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายศิริมงคล  คําดี ประธานกรรมการ ศิริมงคล  คําดี 
2 นายธนัท  อธิภัทร์กุล กรรมการ ธนัท  อธิภัทร์กุล 
3 นางศิวตา  เตชะเนตร  กรรมการ ศิวตา  เตชะเนตร 
4 นายสมบัติ ศรีอ้วน กรรมการ สมบัติ ศรีอ้วน 
5 นางอัมพร ต๋ันเกี๋ยง กรรมการ อัมพร ต๋ันเกี๋ยง 
6 นายฉลวย ก๋าซ้อน กรรมการ ฉลวย ก๋าซ้อน 
7 นางอรุณทิพย์ พุฒเนียม กรรมการ/เลขาฯ อรุณทิพย์ พุฒเนียม 
8 นายฐิติวัฒน์ รักแม่ ผู้ช่วยเลขานุการ ฐิติวัฒน์ รักแม่ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวทัศนีย์  ระวังของ   

 2. นายวิสิทธิ์ สุวรรณอาสน์ 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น.  

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม   กล่าวเปิดการประชุม   

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
     วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล

ทรายขาว เพื่อจัดทําทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
        รับรอง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
    -  ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  4 4.1 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
นายศิริมงคล คําดี ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประธานฯ  ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
  

ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีขั้นตอนตามดําเนินงานตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘   และ ท่ีแก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติมถึ ง  ฉบับ ท่ี  ๓   พ .ศ .  ๒๕๖๑  ประกอบกับหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 



๓ 
 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

 
ตามท่ีกระทรงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  

ตุลาคม  ๒๕๕๙  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ต่อมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับ  กระทรวงมหาดไทยจึงได้มี
หนังสือ ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  กําหนดแนวทางปฏิบัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตลอดจนการดําเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ท่ีประกาศใช้แล้วนั้นหรือดําเนินการก่อนวันท่ีระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว   มีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะกําหนด
แนวทางเป็นอย่างอื่น รายละเอียดตามหนังสือท่ีกล่าวมานั้น   

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม กําหนดให้เมื่อ
แผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัด ทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดําเนินกิจการของจังหวัดและ
หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  ประกอบกับระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ 
กําหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคระยะเวลาห้าปี ดังนั้น 
เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
ท่ีมีระยะเวลาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปี
กลุ่มจังหวัด คลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นท่ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามข้อ 
๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
๑.  ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีช่วงระยะเวลาห้าปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑   
๒. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
๒.๑  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ถือปฏิบัติตาม ข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   
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๒.๒  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยในระยะเริ่มแรกของการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ให้จัดทําประชาคมในระดับตําบล สําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบลท้ังนี้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐  เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับท้ังนี้ให้ดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  
๒.๓  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๓   
๒.๔  ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีต้องนํามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทําเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ท่ีดินแปละส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ในโครงการพัฒนาท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างนั้น และ
เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๕  โครงการรายจ่ายตามแผนงานท่ีเป็นรายจ่ายประจําหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
หมวดค่าจ้างช่ัวคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น หมวกค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ ไม่ต้องนํามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๓.  การนําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
๔.  การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แล้วเสร็จ 
ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  
จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  โดยมีข้ันตอนการทบทวนดังนี้ 
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๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจท่ี
เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการ
พัฒนา  ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ 
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา  ประกอบการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  
๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล
นํามาวิเคราะห์เพื่อจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสนอแนะผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายศิริมงคล คําดี สรุป คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ มีหน้าท่ีต้องจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานฯ (พ.ศ.2561-2565) พร้อมเหตุผลและความจําเป็น เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตําบลทรายขาว จากนั้นคณะกรรมการพัฒนาฯ จะเสนอต่อสภาเพื่อขอความ
เห็นชอบก่อนเสนอให้ผู้บริหารประกาศใช้ ขอให้ ผู้ช่วยเลขาอธิบายร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ.2561-2565)ต่อ เชิญครับ 

นายฐิติวัฒน์ รักแม่ -  ลําดับต่อไปก่อนท่ีจะพิจารณาร่างแผน ท่ีคณะกรรมการพัฒนาฯ ได้เสนอร่าง (พ.ศ.2561- 
ผู้ช่วยเลขาฯ 2565) รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในท่ีประชุม (เอกสารแนบท้าย) 
นายศิริมงคล ค าดี รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานท่ีทางเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ประธานฯ ได้นําเสนอผ่านไปมีท่านใดต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมส่วนใดบ้าง  โปรดนําเสนอ 
ที่ประชุม   -  ไม่มี  - 
นายศิริมงคล ค าดี ในเมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อสงสัย  ผมขอมติท่ีประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบร่าง 
ประธานฯ แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 – 2561)  เพิ่มเติม  ฉบับท่ี  1  ขององค์การบริหารส่วนตําบล

ทรายขาว เพื่อท่ีจะนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  ต่อไป 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

- ไม่มี  - 

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ  

- ไม่มี  - 
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ปิดประชุมเวลา  16.00  น. 
 

(ลงช่ือ)                           ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายฐิติวัฒน์  รักแม่) 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

   (ลงช่ือ)                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายศิริมงคล  คําดี) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนฯ 


