
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ประกอบการเสนอร่างแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 

วันที่ 11  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   
(เวลา  13.00 – 16.00 น.) 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการพัฒนาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลทรายขาว 

ต าบลทรายขาว อ าเภอพาน จังหวดัเชียงราย 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

ประกอบการเสนอร่างแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕) 
วันอังคารที่  11  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  (เวลา  13.00 – 16.00 น.) 

ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
***************************** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ รายชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นาทรงเพชร  ใจทน   ประธานกรรมการ ทรงเพชร  ใจทน 
2 นายไสว  ขันจันทร์แสง กรรมการ ไสว  ขันจันทร์แสง 
3 นายสกล  ศรีอ้วน กรรมการ สกล  ศรีอ้วน 
4 นายสมยุทธิ์  ต๊ะต้องใจ กรรมการ สมยุทธิ์  ต๊ะต้องใจ 
5 นางเพ็ญพนา   ณ สุนทร                 กรรมการ เพ็ญพนา   ณ สุนทร                 
6 นายกิจชนะ  ศรีกรุณา กรรมการ กิจชนะ  ศรีกรุณา 
7 นายสุรพล จิตรัตนวิสุทธิ์ กรรมการ สุรพล จิตรัตนวิสุทธิ์ 
8 นายสมจิต  ตือตระกูล กรรมการ สมจิต  ตือตระกูล 
9 นายสําเรียง  พูนทวี                     กรรมการ สําเรียง  พูนทวี                     

10 นางสมาพร  หมื่นแก้ว      กรรมการ สมาพร  หมื่นแก้ว      
11 นายชัย  สันกว๊าน   กรรมการ ชัย  สันกว๊าน   
12 นายศิริมงคล  คําดี กรรมการ/เลขาฯ ศิริมงคล  คําดี 
13 นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ อรุณทิพย์  พุฒเนียม 
14 นายฐิติวัฒน์  รักแม่ ผู้ช่วยเลขานุการ ฐิติวัฒน์  รักแม่ 

ผูไ้ม่มาประชุม 
 1. นายสาธิต  น้อยท่าช้าง   

2. นายสมศักดิ์  ต๋ันคํา                   
3. นางสุนันท์  พนมการณ์               
4.นายกัณทา  แก้วมูล 

   

เร่ิมประชุมเวลา  13.00  น.  
ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ือง  ที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายศิริมงคล  คําดี เรียน...ท่านประธานท่ีเคารพ  ผมนายศิริมงคล  คําดี ปลัดองค์การ 
ปลัด อบต.ฯ บริหารส่วนตําบลทรายขาว กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ในนามคณะกรรมการจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตําบล ในการจัดการประชุมใน
ครั้งนี้เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕)  ผมจึงขอกล่าว
รายงานให้ท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมในท่ีนี้ทราบ   
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นายศิริมงคล  คําดี -  เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
ปลัด อบต.ฯ พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่ ม เ ติมถึ ง  ฉบับ ท่ี  ๖ พ.ศ.  ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น   

เพื่อให้การประชุมประชาคมสําเร็จลุล่วงและสามารถดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  ผม...จึงขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดการประชุมใน
ครั้งนี้   ขอเรียนเชิญ....ครับ 

นายทรงเพชร ใจทน  -  ท่าน....กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ผม...นายทรงเพชร ใจทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกท่านได้
เสียสละเวลามาร่วมประชุมกับทางองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  ซึ่งมี
เรื่องท่ีจะประชุมร่วมกับทุกท่านในหลายเรื่องด้วยกัน  เป็นการประชุม 
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕)  รวมท้ังเรื่อง
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ตามท่ี
ท่านปลัดได้กล่าวรายงานให้ทราบแล้วนั้น  การประชุมในครั้งนี้  เป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  ตามท่ีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้กําหนดเอาไว้   
-  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  ผม  ขอเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  ณ  บัดนี้ 

 

นายทรงเพชร ใจทน -  ลําดับต่อไปเป็นการการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
นายก อบต.ฯ  
ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ือง  การทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
 

๒.๑  เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
 

นายทรงเพชร ใจทน -  ก่อนท่ีจะให้ทุกท่านจะได้เสนอความต้องการ ประเด็นการพัฒนา แนวทาง  
นายก อบต.ฯ ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องนั้น ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) ผมอยากจะทุกท่านได้ทราบหลักการและเหตุผลท่ีมาท่ีไปของการ
ทบทวนแผนในครั้ งนี้ครับ ขอเชิญทางท่านปลัดได้ ช้ีแจงและอธิบายให้
คณะกรรมการฯ ทราบ ขอเชิญครับ 

 
 
 
  



~ ๔ ~ 
 

 

หลักการและเหตุผล 
ในการทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 

นายศิริมงคล  คําดี    -  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
ปลัด อบต. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  และมาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร  ท้ังนี้  ให้้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการ
นั้นและหลักเกณฑ์และวิธี้การท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  การ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย
ได้มีหนังสือ  กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลง
วันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้
ทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงมีความจําเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอนและแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด   

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  โดยคณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จึงได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตําบล)
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น  
รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ีเพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้นําข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ขึ้น ในวันอังคารท่ี  ๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ – 
๑๒.๐๐ น.  ณ  ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวแห่งนี้  โดยในการ
ทบทวนนั้น อบต.จะต้องดําเนินการภายใต้กฎหมาย และหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวข้องหลายฉบับ ดังนี้   
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กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

๑.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒  
๒.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   
๓.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   
๕.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘   
     เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๖.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙   
     เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   
๗.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๒๙๓๘  ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙   
     เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙     
๘.  หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๖๑๗  ลงวันท่ี ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๐   
     เรื่อง  เผยแพร่เอกสารประเด็นคําถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
     ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดท่ี ๑   
๙.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
     เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๑๐. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗  ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม๒๕๖๑   
      เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/๗๐๗๖ ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  
      เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเสนอความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ 
      จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๑๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง 
      การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
      จัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   
๑๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
      เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน 
      ท้องถิ่น  
นายทรงเพชร ใจทน    -  หลักการและเหตุผลในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
ปลัด อบต. ๒๕๖๕)  มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพิ่มอะไรหรือไม่ครับ รายละเอียดสามารถ

สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ  หรือขอดู ขอสําเนา และสอบถามได้เพิ่มเติมกับทาง
นักวิเคราะห์ฯ หรือท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว  
ซึ่งต้ังอยู่ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

ท่ีประชุมประชาคมฯ -  รับทราบและไม่มี 
นายทรงเพชร ใจทน    -  ลําดับต่อไปผมขอเชิญนักวิเคราะห์ได้ช้ีแจงและอธิบายข้ันตอนการทบทวน 
ปลัด อบต. แผนให้ท่ีประชาคมเข้าใจว่ามีข้ันตอนอย่างไรบ้าง ขอเชิญครับ 
นายฐิริวัฒน์ รักแม ่  -  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในครั้งนี้นั้นม ี
นักวิเคราะห์ฯ   ขั้นตอนในการดําเนินการท่ีถูกกําหนดเอาไว้ในระเบียบและหนังสือส่ังการต่างๆ 

ตามท่ีท่านปลัดได้กล่าวมา ซึ่งมีรายละเอียดเป็นจํานวนมาก  ดังนั้น  เพื่อให้การ
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ทบทวนแผนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  จึงขอช้ีแจง
และอธิบายข้ันตอนต่างๆ ให้ทุกท่านทราบ  ดังนี้ 

ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
  

ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีขั้นตอนตามดําเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๓  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

 

ตามท่ีกระทรงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ต่อมาเมื่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผลใช้
บังคับ  กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือ ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  กําหนด
แนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตลอดจนการดําเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ท่ีประกาศใช้แล้วนั้นหรือดําเนินการก่อนวันท่ีระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว   
มีผลใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะกําหนดแนวทางเป็นอย่างอื่น รายละเอียดตามหนังสือท่ีกล่าว
มานั้น   

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีการว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม กําหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดําเนิน
กิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  ประกอบกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ กําหนดให้
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาคระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มี
ความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําปี
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีกลุ่มจังหวัด คลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แล ะ
งบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามข้อ 
๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 

๑.  ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รายละเอียดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (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 ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   
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๒.๒  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยใน
ระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ให้จัดทําประชาคมในระดับตําบล 
สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังนี้การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาสต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐ ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลง
วันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับท้ังนี้ให้ดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

๒.๓  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๓   

๒.๔  ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีต้องนํามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทําเฉพาะ
ครุภัณฑ์ ท่ีดินแปละส่ิงก่อสร้างท่ีอยู่ในโครงการพัฒนาท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีของอ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๕  โครงการรายจ่ายตามแผนงานท่ีเป็นรายจ่ายประจําหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา หมวด
ค่าจ้างช่ัวคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น หมวกค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องนํามาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๓.  การนําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

๔.  การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) แล้วเสร็จ 

 

ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  จึงขอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  โดยมีข้ันตอนการทบทวนดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง และ
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้นําข้อมูล



~ ๘ ~ 
 

 

พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา  
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามาวิเคราะห์
เพื่อจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น 
๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 

นายฐิริวัฒน์ รักแม่ -  ตามท่ีได้ช้ีแจงให้ทราบมีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพิ่มเติม 
นักวิเคราะห์ฯ    
ท่ีประชุมประชาคมฯ  -  รับทราบและไม่มี 
นายทรงเพชร ใจทน -  ลําดับต่อไปก่อนท่ีจะพิจารณาร่างแผน ท่ีคณะกรรมการพัฒนาฯ ได้เสนอร่าง 
นายก อบต.ฯ ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) รายละเอียดตามเอกสารท่ี

แจกในท่ีประชุม (เอกสารแนบท้าย) 
นายทรงเพชร ใจทน - มีท่านไหนจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายก อบต.ฯ 
ท่ีประชุมประชาคมฯ  -  รับทราบและไม่มี 
นายทรงเพชร ใจทน -  ถ้าไม่มีลําดับต่อไปขอมิติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
นายก อบต.ฯ 2565)  
ท่ีประชุมประชาคมฯ -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) 

ตามที่ได้กล่าวมา  
นายทรงเพชร ใจทน -  เมื่อท่ีประชุมมีมติแล้วผมก็จะนําข้อมูลท่ีได้เห็นชอบนี้ไปบรรจุในเล่ม 
นายก อบต.ฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามขั้นตอนต่อไป เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนา อบต.  
นายทรงเพชร ใจทน -  ถ้าไม่มี ขอเข้าสูวาระอื่นๆ ครับ 
นายก อบต.ฯ 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ือง  อื่นๆ  
 

นายทรงเพชร ใจทน -  ในวาระอื่นๆ นี้มีท่านใดจะช้ีแจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
นายก อบต.ฯ 
ท่ีประชุมประชาคมฯ  -  ไม่มี 
นายทรงเพชร ใจทน -  ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการ 
นายก อบต.ฯ   ประชุมครับ 
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ปิดประชุมเวลา  ๑6.๐๐ น. 
 
 
  

(ลงช่ือ)                            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                       ( นายฐิริวัฒน์ รักแม่ ) 

              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
 
 

(ลงช่ือ)                                ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม  
                      ( นายศิริมงคล คําดี ) 
                          ปลัดองค์การบริการส่วนตําบลทรายขาว   

                                  
 

 
(ลงช่ือ)                                 ผู้รับรองรายงานการประชุม  

                                                       ( นายทรงเพชร  ใจทน )   
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
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