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สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระเสด็จ
ครั้งที่ 2 /2564
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลพระเสด็จ
********************************************
ผู้มาประชุม
1. ร้อยตรีไกรทอง แก้วบุรี
ประธานกรรมการ
นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ
2. นายจักรกฤษณ์ คำฟอง
กรรมการ
รองนายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ
3. นายยงยุทธ
อ่องอ้น
กรรมการ
รองนายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ
4. นางสาวศิรีธร ห้องพ่วง
กรรมการ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ
5. นายบุญเลิศ ขวัญมุข
กรรมการ
กำนันตำบลทุ่งยั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการปกครอง)
6. นายจำลอง
จารุชาต
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 7
7. นายชำนาญ แก้วกุลศรี
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 7
8. นายบุญลือ
ขวัญมุข
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 8
9. นายจิตร
บุญนัน
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 8
10.นายประทีป คงมาก
กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 5
ผู้ไม่มาประชุม
1. ร.ต.ท.ณัฐกิตติ์ ฟุ้งเฟื่อง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ
2. นายประเสริฐ น้อยบึ้ม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ
3. นางสาวชนกานต์ ขันใส
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุขมูลฐาน
4. นายสมควร
พิมพ์สวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการปกครอง
5. นายวิชิต
นาคเหล็ก
ผู้แทนภาคราชการ
6. นางยุพิน
ทิพย์ปัญญาชัย
ผู้แทนภาคราชการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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7. นางสาวนฤมล เปล่งรัศมี
ผู้แทนภาคราชการ
8. นางริสรา
ปั้นคุ่ย
ผู้แทนภาคราชการ
9. นางเพลิน
เมืองก้อน
ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 5
10. นายอนันต์
จันทร์หงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอุษณี ขวัญมุข
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
2. นางสาวฐณมน คุม้ อักษร
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น
เมื่อคณะกรรมการฯ มาพร้อมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั ดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 12 การประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่
กรณีจึงเป็นองค์ประชุม
พร้อมนี้ ร้อยตรีไกรทอง แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ ประธานคณะกรรมการพัฒ นา
เทศบาลตำบลพระเสด็จ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ร.ต.ไกรทอง แก้วบุรี
ประธานกรรมการ

แจ้งต่อที่ประชุมฯ เนื่องจากในวันนี้ โรงพยาบาลลับแล ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน
ให้ กับ ประชาชนในพื้ น ที่ ณ วัด ตลิ่ งต่ำ ทำให้ มี ค ณะกรรมการติ ดภารกิ จ และเลขานุ การขอ
อนุญาต เนื่องจากติดข้อราชการ ประธานฯ จึงขอมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการและเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือ ดำเนินการแทนเลขานุการ
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพระเสด็จ ที่ 119/2564 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564
ขอเชิญฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระเสด็จครับ

น.ส.ฐณมน คุ้มอักษร
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ

ขออนุญาตขอนำเรียนต่อที่ประชุมเกีย่ วกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลพระเสด็จให้ทุกท่านได้ทราบ ดังนี้
- ตามที่เทศบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระเสด็จ ไปเมื่อวันที่ 4
มิถุนายน 2564 ตามคำสั่งที่ 119/๒๕64 เพื่อให้กรรมการทุกคนได้ทราบถึงบทบาทและ
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ขอชี้แจงรายละเอียดให้ทุกท่านได้ทราบ ดังนี้ค่ะ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๑ ข้อ 8 ให้
ผู้บริหารท้องถิน่ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ
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(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นั้นทุกคน เป็นกรรมการ
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน เป็นกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน เป็นกรรมการ
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน
เป็นกรรมการ
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหก
คน เป็นกรรมการ
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นกรรมการและเลขานุการ
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้ที่จัดทำแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตามข้อ 8 (๓) (4) (5) และ (6) ให้มวี าระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ
คัดเลือกอีกได้
- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประกอบไปด้วย
1. ร้อยตรีไกรทอง แก้วบุรี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ
ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ คำฟอง รองนายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ
กรรมการ
3. นายยงยุทธ อ่องอ้น รองนายกเทศมนตรีตำบลพระเสด็จ
กรรมการ
4. นางสาวศิรีธร ห้องพ่วง รองประธานสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ กรรมการ
5. ร.ต.ท.ณัฐกิตติ์ ฟุ้งเฟื่อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ
กรรมการ
6. นายประเสริฐ น้อยบึ้ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพระเสด็จ
กรรมการ
7. นายบุญเลิศ ขวัญมุข กำนันตำบลทุ่งยั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกครอง กรรมการ
8. นายสมควร พิมพ์สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกครอง
กรรมการ
9. นางสาวชนกานต์ ขันใส
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุขฯ
กรรมการ
10. นายวิชิต นาคเหล็ก ผู้อำนวยการ รพ.สต.ชัยจุมพล ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ
11. นางยุพิน ทิพย์ปัญญาชัย นักวิชาการสาธารณสุข ผู้แทนภาคราชการ
กรรมการ
12. นางสาวนฤมล เปล่งรัศมี นักวิชาการสาธารณสุข ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ
13. นางริสรา ปั้นคุ่ย ครูชำนาญการพิเศษ ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ
14. นางสุรีรัตน์ ปิ่นทอง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 5
กรรมการ
15. นางเพลิน เมืองก้อน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 5
กรรมการ
16. นายจำลอง จารุชาต ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ หมู่ที่ 7
กรรมการ
17. นายชำนาญ แก้วกุลศรี ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 7
กรรมการ
18. นายบุญลือ ขวัญมุข ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 8
กรรมการ
19. นายจิตร บุญนัน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 8
กรรมการ
20. นายอนันต์ จันทร์หงษ์ ปลัดเทศบาลตำบลพระเสด็จ
กรรมการและเลขานุการ
21. นางสาวอุษณี ขวัญมุข นักพัฒนาชุมชน ชก. รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
ผูช้ ่วยเลขานุการ
22. นางสาวฐณมน คุ้มอักษร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก. จนท.ช่วยเหลือฯ
ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระเสด็จ มีหน้าที่พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิน่ และร่างแผนดำเนินงาน โดยให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของ
งานตามข้อ 19 (2)
ข้อ ๑๗ (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนดประเด็น
หลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้
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นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ ๑๗ (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๑๙ (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนด
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ ๒๒ (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ และประชาคท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นทีเ่ พิ่มเติม
ข้อ ๒๒/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ ๒๖ (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วัน
- การประชุมของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคณะอนุกรรมการและ
คณะทำงาน ต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แล้วแต่กรณีจึง
จะเป็นองค์ประชุมให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มา
ประชุมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของการประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ร.ต.ไกรทอง แก้วบุรี
ประธานกรรมการ

ด้วยเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตที่ประชุม
มอบหมายให้ เลขานุ การ อ่านรายงานการประชุม ครั้ งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2564 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า มีข้อแก้ไข หรือเห็นต่างจากที่เลขานุการได้อ่านรายงาน
หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระเสด็จ
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ครับ

ที่ประชุม

ได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

ร.ต.ไกรทอง แก้วบุรี
ประธานกรรมการ

3.1 การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2565 เชิญผู้ช่วยเลขานุการแจ้งระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการทราบ

น.ส.ฐณมน คุ้มอักษร
จนท.ช่วยเหลือฯ

ขออนุญาตท่านประธาน และที่ประชุม นำเรียนและได้รับอนุญาตพร้อมกล่าว สืบเนื่อง
จากเทศบาลตำบลพระเสด็จได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
(2) คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริห าร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำ
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่ มเติม งบประมาณจากเงิน สะสม หรือ ได้ รับ แจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่ว ยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็น
อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
เทศบาล ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางในการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก
มากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนดำเนินงาน ได้รวบรวมและยกร่างแผน
ดำเนินงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงนำเรียนเพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันค่ะ
และหนังสือกระทวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม
2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้ องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดรูปแบบแผนการดำเนินงาน ออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 บทนำ
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
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1.4 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม
1.5 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
2.1 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
2.2 งบหน้าแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
2.3 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1)
2.4 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.2) / (ผด.2/1)
แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
จุดมุง่ หมายของการจัดทำแผนการดำเนินงาน
1. แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่ อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ
พัฒ นาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและ
บูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการ
ดำเนินงาน
2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุ
ในแผนการดำเนินงานจะมีทมี่ าจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุ นให้หน่วยงานอื่น
ดำเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจาก
การจ่ ายขาดเงิน สะสม เงิ นอุดหนุนเฉพาะกิ จหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ ดำเนิน การตาม
โครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง
โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่ วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพั ฒ นาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้น ที่หลายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
จังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
เห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
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ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำ
แผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตาม
ระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้ นที่ ข ององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น แล้ วจัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน
3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ
ดำเนิ น การหรื อ ได้ รั บ แจ้ งแผนงาน/โครงการจากหน่ ว ยงานราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งดำเนิ น การในพื้ น ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
ปี งบประมาณนั้ น การขยายเวลาการจัด ทำและการแก้ ไขแผนการดำเนิ น งานเป็ น อำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น
การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลั งจากองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ได้ จั ด ทำแผนการดำเนิ น งานแล้ ว หาก
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
เพิ่ ม เติ ม จากหน่ ว ยงานราชการ ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณ
เพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ (โดยให้ จั ด ทำเป็ น แผนการดำเนิ น งานเพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่
1,2,3,4,......)
ขณะนี้ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ทำร่ า งแผนการดำเนิ น งานเสร็ จ สิ้ น แล้ ว จากร่ า งแผน
ดำเนิ น งานที่ ป รากฏ จะเห็ น ว่าแผนการดำเนิ นงานจะประกอบด้ว ย ส่ ว นต่ างๆ 2 ส่ ว น คื อ
ส่วนที่ 1 จะเป็นบทนำ ส่วนที่สองจะเป็นโครงการ เรามาพิจารณาในส่วนที่ 2 แบบแรกที่จะ
พิจารณาคือ แบบ ผด.01 เป็นบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ จะเห็นว่า ในปี 2565
เทศบาลมี โ ครงการที่ จ ะดำเนิ น การต่ า ง ๆ โดยแบ่ ง ตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน จำนวน
6 ยุทธศาสตร์เรียงลำดับตามจำนวนร้อยละของงบประมาณทั้งหมด ตามแบบ ผด.1 และผด.02
,ผด.02/1 ซึ่งเป็นบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ถูกจัดทำร่างโดยคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒ นา เช่นกัน โดยแบบจะเรียงตามยุทธศาสตร์การพัฒ นา / แผนงานเรียงตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 – 6 เป็นไปตามลำดับแผนงาน/ ลำดับที่ /โครงการ /รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ/ งบประมาณ /สถานที่ดำเนินการ
ทั้งนี้ ในการดำเนินการรวบรวมแผนงานดังกล่าว ได้นำข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2565 ที่ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2564
และเงินงบประมาณที่เทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเงินงบพัฒนาจังหวัด มาจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี
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งบประมาณ พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ด้วย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการและการท่องเที่ยวประกอบด้วยแผนงาน
2 แผนงาน มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการ 16 โครงการ
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 27.58 จำนวนงบประมาณ 1,509,980 บาท คิดเป็นร้อย
ละของงบประมาณทั้งหมด 12.18 แยกเป็น
แผนงานที่ 1 คือแผนงานการศึกษา มีโครงการจำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด 15.51 จำนวนงบประมาณ 1,369,980 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
11.05 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองการศึกษา
แผนงานที่ 2 คือแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ มีโครงการจำนวน 7
โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 12.06 จำนวนงบประมาณ 140,000 บาท คิด
เป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 1.12 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือกองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแผนงาน 1
แผนงาน คือ แผนงานการเกษตร มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการ 3 โครงการ
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 5.17 จำนวนงบประมาณ 6,000 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 0.04 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ สำนักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
ประกอบด้วยแผนงาน 5 แผนงาน มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการ 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด 41.37 จำนวนงบประมาณ 10,608,600 บาท คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 85.58 แยกเป็น
แผนงานที่ 1 คือแผนงานสาธารณสุข มีโครงการจำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 17.27 จำนวนงบประมาณ 185,000 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
ทั้งหมด 1.49 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 2 คือแผนงานสังคมสงเคราะห์ มีโครงการจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 1.72 จำนวนงบประมาณ 20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 0.16 หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบหลัก คือ สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานที่ 3 คือแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการจำนวน 8 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละของโครงการทั้งหมด 13.79 จำนวนงบประมาณ 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 0.32 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานที่ 4 คือแผนงานการรักษาความสงบภายใน มีโครงการจำนวน 1 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละของโครงการทั้งหมด 1.72 จำนวนงบประมาณ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 0.12 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานที่ 5 คือแผนงานงบกลาง มีโครงการจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด 6.89 จำนวนงบประมาณ 10,348,600 บาท คิดเป็น
ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 83.48 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ สำนักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยแผนงาน 3 แผนงาน
มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการ 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 24.13
จำนวนงบประมาณ 261,000 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 2.10 แยกเป็น
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แผนงานที่ 1 คือแผนงานบริหารงานทั่วไป มีโครงการจำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 15.51 จำนวนงบประมาณ 178,000 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
ทั้งหมด 1.43 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ สำนักปลัดเทศบาลและกองคลัง
แผนงานที่ 2 คือแผนงานการรักษาความสงบภายใน มีโครงการจำนวน 4 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละของโครงการทั้งหมด 6.89 จำนวนงบประมาณ 56,000 บาท คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 0.45 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานที่ 3 คือแผนงานงบกลาง มีโครงการจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 1.72 จำนวนงบประมาณ 27,000 บาท คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
ทั้งหมด 0.21 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ สำนักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแผนงาน 1 แผนงาน ได้แก่
แผนงานที่ 1 คือแผนงานสาธารณสุข มีโครงการจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 1.72 จำนวนงบประมาณ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด 0.08 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการใน
ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ทั้งสิ้น 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด 100 จำนวนงบประมาณ 12,395,580 บาท คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 100
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 คือยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประกอบด้วยแผนงาน 1 แผนงาน
แผนงานที่ 1 คือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีโครงการจำนวน 2 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละของโครงการทั้งหมด 100 จำนวนงบประมาณ 2,020,500 บาท
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 100 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือกองช่าง
รายละเอียดขอนำเรียนในรูปแบบเล่มเอกสารและ QR CODE ค่ะ
ร.ต.ไกรทอง แก้วบุรี
ประธานกรรมการ

สรุปขณะนี้เราได้จัดทำ แบบ ผด.02 ตามแบบแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อม
แสดงแผนงาน โดยมี ล ำดั บ ที่ / โครงการ/รายละเอี ย ดของกิ จ กรรมที่ เกิ ด ขึ้ น จากโครงการ/
งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดย
เริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง ทุกโครงการเรียบร้อยแล้ว และ
ให้ฝ่ายเลขานุการ สรุปข้อมูลจากแบบ ผด.02 ลงสู่แบบ ผด.01 ตามเอกสารแนบ
จึงขอมติที่ป ระชุมครับ ที่จะนำร่างแผนดำเนินงานที่ พิจารณาในวันนี้เสนอต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

เห็นชอบในการพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
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ร.ต.ไกรทอง แก้วบุรี
ประธานกรรมการ
น.ส.ฐณมน คุ้มอักษร
จนท.ช่วยเหลือฯ

3.2 การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เชิญผู้ช่วยเลขานุการแจ้งระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการทราบ
ขออนุญาตนำเรียนต่อที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระเสด็จ ดังต่อไปนี้ค่ะ
เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรือ่ ง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้ อปท.ทุกแห่งมีแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Developmen Goals : SDGs) โดยในการจัดทำประชาคมท้องถิ่นให้ดำเนินการ
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ดังนั้น อปท.ทุกแห่งในปัจจุบันยังเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561- 2565)
จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นของ ทต.พระเสด็จในการกำหนดระยะเวลา
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปีค่ะ ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) ข้อ 3 ให้เทศบาลถือปฏิบัติตาม ข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะ
โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นำข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการ พัฒนา
ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
(3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น
(4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
ประกอบกับ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19
จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้มีหนังสือยกเว้นการประชาคม ตามหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต
0023.3/ว 445 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่น กรณี
การจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
เทศบาลตำบลพระเสด็จ จึงได้รับการยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ตามแนวทาง
รูปแบบการจัดทำประชาคมท้องถิน่ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มาเป็นการบริหารภารกิจโดย
การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเทศบาลวิสามัญ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการค้นหาปัญหาและความ
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ต้องการของประชาชนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ทั้งเขตที่ 1 และเขต
ที่ 2 เพื่อเสนอปัญหาและความต้องการ เพื่อบรรจุกิจกรรม โครงการที่ได้จัดเรียงลำดับ
ความสำคัญของโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ หรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
- โครงการพัฒนา หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะ และ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
- แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ
แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด
แผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น
แผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้เสนอเอกสารการจัดทำ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสารที่นำเรียน
ต่อที่ประชุม และได้สรุปข้อมูลโครงการเพื่อจัดทำแบบ ผด.01 ผด.02 ผด.02/2 ผด.03 ซึ่ง
ปรากฏรายละเอียดข้อมูลสรุปพอสังเขป ดังนี้
- การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลพระเสด็จและการบูรณาการ
แผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
1. วิสัยทัศน์ “เทศบาลตำบลพระเสด็จ เศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม เลิศล้ำทรัพยากร”
2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
คติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 13 มีเป้าหมายหลัก “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้าง
คุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” มีองค์ประกอบ 4 ประการ
1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค
3) วิถีชวี ิตที่ยั่งยืน
4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ
4. แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.2566-2570) มีแนวคิด “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์
ระหว่างพื้นที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) พัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ Creative LANNA ในพื้นที่จังหวัด
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เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง
2) พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง
3) พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
4) เสริมศักยภาพของเมืองและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและเอื้อต่อการอยู่อาศัย
5) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การ
เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
6) อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่มีความสมดุล ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
5. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง พ.ศ.2566-2570 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก
สุโขทัย อุตรดิตถ์) วิสัยทัสน์ “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (NSEC) กับ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) ที่เข้มแข็ง” ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด 5 ประเด็น
ประเด็นที่ 1 ส่งเสริมการค้า การลงทุนโครงข่ายคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ
รองรับการพัฒนา
ประเด็นที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการประชุมและ
จัดนิทรรศการ
ประเด็นที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรสอดคล้อง
กับการตลาด
ประเด็นที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพครบวงจร
ประเด็นที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ : จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย การท่องเที่ยวมีการพัฒนาและการค้าชายแดนมีมูลค่า
สูงขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มี
คุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ำ และส่งเสริม
พัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน ระบบ Logistic และ
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
7. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
วิสัยทัศน์การพัฒนา : เมืองแห่งการพัฒนา คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ในวิถีเศรษฐกิจพอพียง
1) การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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2) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3) การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) การพัฒนาด้านการศึกษา
6) การพัฒนาด้านการกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7) การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance)
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์
(พ.ศ.2566 - 2570) วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
“ อุตรดิตถ์เมืองแห่งคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่ ” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน
1) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2) ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
3) ด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
4) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา
6) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
7) ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
9. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและ
นันทนาการ และการท่องเที่ยว
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากร
6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ข้อมูลโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแบบ
ผด.02 และ ผด.02/2 ของเทศบาล นำข้อมูลมาจากผลการศึกษาปัญหาและความต้องการ
โดยคณะกรรมการศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชน เขตที่ 1 และเขตที่ 2 ซึง่ ได้นำ
เรียนเสนอโครงการทีจ่ ดั เรียงโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว และได้เสนอต่อสภา
เทศบาลตำบลพระเสด็จ เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี
พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 มีมติรับรองการพิจารณาโครงการและความต้องการ
ของประชาชนเขตที่ 1 และเขตที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ร.ต.ไกรทอง แก้วบุรี
ประธานกรรมการ

ได้สอบถาม แลกเปลี่ยนข้อมูล ในที่ประชุม และขอมติที่ประชุมอีกครั้ง ในการพิจารณา
เห็นชอบเพื่อนำร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) ทีพ่ ิจารณาในวันนี้เสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

พิจารณาและลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) ตามเอกสารที่เสนอ
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เรื่องอืน่ ๆ

ร.ต.ไกรทอง แก้วบุรี
ประธานกรรมการ
ที่ประชุม

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือเรื่องที่จะหารือที่ประชุมหรือไม่ครับ
สอบถาม แลกเปลี่ยน และได้ข้อสรุปในการรับเรื่องเพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการ
1. ปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เนื่องจากถังกรองน้ำประปามีอายุการใช้งานนาน
เกิดรอยร้าว รั่วซึมของถัง ทำให้ผลิตน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพ
2. ปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เกิดปัญหาน้ำดำ
3. ปรึกษาการขอใช้อาคารสถานที่ ศพด. เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า

ร.ต.ไกรทอง แก้วบุรี
ประธานกรรมการ

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือเรื่องที่จะหารือที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.
ลงชื่อ

-ฐณมน คุ้มอักษร
ผู้จดบันทึก
(นางสาวฐณมน คุ้มอักษร)
เจ้าหน้าทีช่ ่วยเหลือคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ

-อุษณี ขวัญมุขผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวอุษณี ขวัญมุข)
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร้อยตรี -ไกรทอง แก้วบุรีผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ไกรทอง แก้วบุรี)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระเสด็จ
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รูปกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระเสด็จ
เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนดำเนินงาน และแผนพัฒนาท้องถิน่
การประชุม ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 10.50 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
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รูปกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพระเสด็จ
เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนดำเนินงาน และแผนพัฒนาท้องถิน่
การประชุม ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 10.50 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

