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ประชาคมตำบลโคกไม้ลายเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - ๒๕๖๕) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
1 นายปราโมช  สิงหกุล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
2 นางทองปอนด์  ศิริรักษ ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
3 นายสมศักด์ิ  ชาวเมือง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
4 นายสิรภพ  สิงหกุล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
5 นายประจวบ  รักหน้าท่ี  ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตำบล 
6 นางสมนึก  ดวงเจริญ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
7 นายสมโชค  พิกุลเงิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 
8 นายสุรเชษฐ์  ทองมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 
9 นายนพดล  ซิ้มประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 
10 นายทองหล่อ  รักหน้าที่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 
11 นายสุภชีพ  อาฒยะพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 
12 จ่าเอกจรินทร์  ออมทรัพย์วัฒนา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
13 นายนริศ  ขาวผ่อง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
14 นางมณีวรรณ  คำภา  ผู้อำนวยการกองคลัง 
15 นางบุญญาดา  ศรีสุข  หัวหน้าสำนักปลัด 

 
เริ่มประชุมเวลาเวลา  10.00  น. 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อม นายปราโมช สิงหกุล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย    
ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ได้กล่าว
เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายปราโมช สิงหกุล 
นายก อบต.โคกไม้ลาย 
 

 - กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ   
ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรายละเอียดจะขอมอบฝ่ายเลขานุการชี้แจง 

จ่าเอกจรินทร์ฯ 
ปลัด อบต.   

 - การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปว่า เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง 

แผนปฏิบัติ ... 
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แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปี     

กลุ่มจังหวดั ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ให้
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวั ด 
ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  

2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
3.  แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
    ๓.๑ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้

เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือ
ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

     3.๒ ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ท้ังนี้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในโอกาส
ต่อไปการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ใช้รูปแบบตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 22 มกราคม 
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 6247 ลงวันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2560 ประกอบกัน ท้ังนี้ให้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

    3.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามเค้า
โครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

    ๓.๔ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างท่ีต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้จัดทำเฉพาะครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างท่ีอยู่ในโครงการพัฒนาท่ีดำเนินการจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้างนั้น และเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    3.5 โครงการรายจ่ายตามแผนงานท่ีเป็นรายจ่ายประจำหมวดเงินเดือน
และค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ไม่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยกเว้น ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เฉพาะการจัด
กิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

4. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

5. การกำกับดูแล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เป็นกรอบ … 
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เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การต้ังงบประมาณอุดหนุน
ให้แก่หน่วยงานอื่น โดยถือเป็นสาระสำคัญท่ีต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ 

6. การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีอยู่ระหว่าง
ดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แล้วเสร็จ 

 ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
จ่าเอกจรินทร์ฯ 
ปลัด อบต.โคกไม้ลาย 
 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

ข้อ 17 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวช้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ
ปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อนำมากำหนด
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 

ร่างแผน … 
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ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน 
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 

 
มติที่ประชุม   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
จ่าเอกจรินทร์ฯ 
ปลัด อบต.โคกไม้ลาย 

 - การทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย โดยดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวช้อง เพื่อแจ้งแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ี
เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ีเพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นำข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกไม้ลายจึงได้กำหนดการประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–
2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายจะได้รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมา
วิเคราะห์  เพื่ อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ .ศ. 2561–2565) แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ต่อไป  

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา  ดังน้ี 

๑. รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 -
2564 และท่ีแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ถึงฉบับท่ี 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบล
โคกไม้ลาย 

๒. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรีกั บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - ๒๕๖๕) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีและ
นำไปสู่การแก้ไขปัญหา/พัฒนาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดทำแบบสำรวจเพื่อให้ท่ีประชุมประชาคมเสนอความต้องการของประชาชน
ตลอดจนระบุปัญหาในพื้นท่ีท่ีต้องการแก้ไขปัญหามาพร้อมนี้ 

 
 

มติท่ีประชุม ... 
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มติที่ประชุม   - คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายและ

ประชาคมตำบลพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
ฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) และให้นำข้อมูลที่ ได้จากการรวบรวมมาพิจารณาประกอบการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) โดยให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายต่อไป ตามขั้นตอนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ 
  -ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  11.30  น. 
 
 
 
 
     ลงชื่อ   จ่าเอก    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (จรินทร์  ออมทรัพย์วัฒนา) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 
 
 
 
     ลงชื่อ         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายปราโมช   สิงหกุล) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 



บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย (สำนักปลัด) โทร. ๐ ๓๗๒๑ ๘๘๖๐ 
ที่   ปจ 74701/       วันที่   17   พฤษภาคม   2562 
เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

  ๑. ข้อเท็จจริง 
      กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหนังสือซักซ้อมแนว
ทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปว่า เพื่อให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. 
2561-2564) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน ดังนี ้
      1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ให้เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  
      2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
      3.  แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
      4. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบใน
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
      5. การกำกับดูแล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนความ
ต้องการของงบลงทุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การต้ังงบประมาณอุดหนุน
ให้แก่หน่วยงานอื่น โดยถือเป็นสาระสำคัญที่ต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการพัฒนาในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 
และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวต้องสอดคล้องกับโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนให้ความเห็นชอบ 
      6. การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปจนกว่าจะมีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) แล้วเสร็จ (เอกสาร ๑) 

  ๒. ข้อระเบียบกฏหมาย 
      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (เอกสาร 2) 

    ข้อ 17 การจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวช้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและ 
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ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อนำมา
กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
ข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล
นำมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมั ติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 

3. ข้อเท็จจริง 
      คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหินได้จัดประชุมประชาคมตำบล   
ตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบใหใ้ช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบัน
มาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 โดยให้นำข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) และการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหินจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหินต่อไป ตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 
17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

4. ข้อพิจารณา 
      พิจารณาแล้ว เห็นควรนำข้อมูลจากการประชุมประชาคมตำบลมาพิจารณาประกอบการ
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - ๒๕๖๕) และรวบรวมข้อมูลมาพิจารณาการจัดทำข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
สะพานหิน ตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

  5. ข้อเสนอ 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบ  จะได้ดำเนินการต่อไป 
 

จ่าเอก     
(จรินทร์  ออมทรัพย์วัฒนา) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 
 

(นายปราโมช   สิงหกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 


