
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
วันพุธที่ ๔   สิงหาคม    ๒๕๖๓ 

เวลา 1๐.๐0 น. 
ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายเอนก  น้อยพิทักษ์ นายก อบต.  
๒ นายสมชัด    เหล็งบำรุง รองนายก อบต.  
๓ นายสายัณห์  บุญนำ รองนายก อบต.  
๔ นายวิวัฒน์   กิจเจริญ ผู้แทนสภาท้องถิ่น  
๕ นายนพดล  แก้วกระแสร์ ผู้แทนสภาท้องถิ่น  
๖ นางสำเริง  เอี่ยมสะอาด ผู้แทนสภาท้องถิ่น  
๗ นายชำนาญ  น้อยพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๘ นางพิรัลรัตน์  รุจิวรพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๙ นายปราชญ์  พยุง ผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑๐ นายไพฑูรย์   แสงพิทักษ์ ผู้แทนประชาคม  
๑๑ นายนภาพล   รุกขพันธ ์ ผู้แทนประชาคม  
๑๒ นายอาทร  พยุง ผู้แทนประชาคม  
๑๓ นายธำรง    พงศ์จันทรเสถียร ปลัด อบต.  
๑๔ นางสาวกุณณภา   เสียงเจริญ หัวหน้าสำนักปลัด  
๑๕ นายปรารถ   หลงสมบุญ ผู้แทนส่วนราชการ  
๑๖ นางนันทวัน  บุญรอด ผู้แทนส่วนราชการ  
๑๗ นายภีระ     มายืนยง ผู้แทนส่วนราชการ  
๑๘ นางสาวบุษกร  โรจนเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

 

 

 

 

 

 



ผู้เข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 
วันพุธที่  ๔   สิงหาคม    ๒๕๖๓ 

เวลา 1๐.๐0 น. 
ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 

ผู้เข้าประชุม    จ ำนวน     ๑๔   คน 
ล าดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
ลายมือช่ือ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายเอนก  น้อยพิทักษ์ ประธานกรรมการพัฒนา 

(นายก อบต.) 
เอนก  น้อยพิทักษ์ 

๒ นายสมชัด  เหล็งบำรุง กรรมการ (รองนายก อบต.) สมชัด  เหล็งบำรุง 
๓ นายสายัณห์  บุญนำ กรรมการ (รองนายก อบต.) สายัณห์  บุญนำ 
๔ นายวิวัฒน์   กิจเจริญ กรรมการ (สมาชิก อบต.) วิวัฒน์   กิจเจริญ 
๕ นายนพดล  แก้วกระแสร์ กรรมการ (สมาชิก อบต.) นพดล  แก้วกระแสร์ 
๖ นางสำเริง   เอี่ยมสะอาด กรรมการ (ผู้แทนสภาท้อถิ่น) สำเริง   เอี่ยมสะอาด 
๗ นางพิรัลรัตน์  รุจิวรพัฒน์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  พิรัลรัตน์  รุจิวรพัฒน์ 
๘ นายปราชญ์   พยุง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ปราชญ์     พยุง 
๙ นายชำนาญ   น้อยพิทักษ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ชำนาญ   น้อยพิทักษ์ 

๑๐ นายไพฑูรย์   แสงพิทักษ์ กรรมการ (ผู้แทนประชาคม) ไพฑูรย์   แสงพิทักษ์ 
๑๑ นายอาทร  พยุง กรรมการ (ผู้แทนประชาคม) อาทร  พยุง 
๑๒ นายปรารภ หลงสมบุญ กรรมการ (ผู้แทนส่วนราชการ.) ปรารภ หลงสมบุญ 
๑๓ นายธำรง   พงศ์จันทรเสถียร กรรมการ (เลขานุการ) ธำรง   พงศ์จันทรเสถียร 
๑๔ นางสาวกุณณภา  เสียงเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ กุณณภา  เสียงเจริญ 

ผู้ร่วมประชุม 
    ๑.   นางสาวบุษกร    โรจนเลิศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
    
ผู้ไมเ่ข้าร่วมประชุม   จ ำนวน   ๓ คน 
    

1 นายนภาพล    รุกขพันธ์ กรรมการ (ผู้แทนประชาคม) นภาพล    รุกขพันธ์ 
2 นางนันทวัน    บุญรอด กรรมการ (ผู้แทนส่วนราชการ) นันทวัน    บุญรอด 
๓ นายภีระ   มายืนยง กรรมการ (ผู้แทนส่วนราชการ) ภีระ   มายืนยง 

 
  

เริ่มประชุม/...........................    
 
 



เริ่มประชุม   เวลา  ๑๐.๒๐  น. 
  เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมนายเอนก  น้อยพิทักษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองใหม่  ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมดำเนินการตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน -  เมื่อวันที่ ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้รับแจ้งจากประชาชนใน
พ้ืนที่และได้แจ้งข้าราชการประจำในการดำเนินการ ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้มีหนังสือสั่งการที่ นฐ 
๐๐๒๓.๔/ว๖๐๒๓ ลว. ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณี
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไว รั ส โค โรน า ๒ ๐ ๑ ๙  (COVID-๑ ๙ ) จึ งอาศั ยอ ำน าจต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ วรรคสอง ยกเว้นการจัดทำประชาคม
ท้องถิ่น กรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครปฐม จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย  แต่เนื่องจากมีโครงการการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และ
ด้านการบริหารงานภายในองค์กรที่ต้องดำเนินการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารของผู้บริหาร
ท้องถิ่นแก่ประชาชนตำบลคลองใหม่ 

ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
ประธาน ๓.1 การจัดทำร่างแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561 – 256๕  เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. 256๓     

 เชิญเลขานุการแจ้งระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการทราบมติ 
เลขานุการฯ  เรียนที่ประชุม กระผมนายธำรง  พงศ์จันทรเสถียร  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คลองใหม่ทำหน้าที่เลขานุการฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ 
“ข้อ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อม
เหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

(๒) คณะกรรมการ/………….. 



(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิจารณาตามมาตร ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ด้วย  

 
ที่ประชุม      รับทราบ 
ประธาน       ขอเชิญเลขานุการนำเสนอโครงการที่ผ่านการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคณะกรรมการ

สนับสนุนแผนแล้ว ครับ 
เลขานุการฯ เรียนท่านประธาน และคณะกรรมการร่วมประชุม ผมขอนำเสนอโครงการที่ผ่านการประชุมในการ

ยกร่างแผนเมื่อวันที่ ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓  แล้วต่อที่ประชุมครับ 
ลำดับ รายละเอียดแผนพัฒนา

ท้องถิ่น เพิ่มเติม 
รายละเอียดใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เหตุผลการ
เพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 โครงการปูผิวจราจร
แอสพัลท์ติกคอนกรีต สาย
คลองใหม่ - วัดสว่างอารมณ์ 
ม. 2 ตำบลคลองใหม่ อ.สาม
พราน เชื่อมต่อตำบลขุนแก้ว 
อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม 

กว้าง 6 เมตร     ยาว   
2600 เมตร ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2563,2564,2565 
งบประมาณ 7,800,000 บาท 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง
โครงการที่มีการ
เชื่อมต่อระหว่าง
พื้นที่ดำเนินการ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

2 โครงการปูผิวจราจร
แอสพัลท์ติกคอนกรีต สาย
เจดีย์สามองค์ ม. 3 ตำบล
คลองใหม่ อ.สามพราน 
เชื่อมต่อตำบลบางแก้ว อ.
นครชัยศรี จ. นครปฐม 

กว้าง 6 เมตร     ยาว   
2400 เมตร   ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2563,2564,2565 
งบประมาณ 7,200,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง
โครงการที่มีการ
เชื่อมต่อระหว่าง
พื้นที่ดำเนินการ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

3 โครงการปูผิวจราจร
แอสพัลท์ติกคอนกรีต สาย
บ้านนายวิม เฟ่ืองขจร ม. 3 
- นายประยงค์  คุ้มสวัสดิ์  
ม. 5 ตำบลคลองใหม่ อ.สาม
พราน เชื่อมต่อตำบลบาง
แก้ว อ.นครชัยศรี จ. 
นครปฐม 

กว้าง 6 เมตร     ยาว   
1200 เมตร ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2563 2564,2565 
งบประมาณ 3,600,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง
โครงการที่มีการ
เชื่อมต่อระหว่าง
พื้นที่ดำเนินการ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

4 โครงการปผูิวจราจรแอสพลัท์ติ
กคอนกรีต สายแคแถว - สุด
สามแยกคลองทางหลวง ม. 2 
ตำบลคลองใหม่ อ.สามพราน 

กว้าง 8 เมตร   ยาว   4 
กิโลเมตร ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2563,2564,2565 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง
โครงการที่มีการ
เชื่อมต่อระหว่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 



เชื่อมต่อตำบลบางแก้ว  ตำบล
ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ. 
นครปฐม 

งบประมาณ 12,00,000 บาท พื้นที่ดำเนินการ 

5 โครงการปผูิวจราจรแอสพลัท์ติก
คอน กรีต สายแปด-ท่ายาย
โหมด ม.6 ตำบลคลองใหม่ อ.
สามพราน เชื่อมต่อตำบลขุน
แก้ว อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม 

กว้าง 6 เมตร     ยาว   
1200 เมตร ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2563 2564,2565 
งบประมาณ 3,600,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง
โครงการที่มีการ
เชื่อมต่อระหว่าง
พื้นที่ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

   ในเรื่องของสาธารณสุขซึ่งมีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับนักบริบาลท้องถิ่นและโครงการที่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจึงขอ

เสนอจำนวน  2 โครงการ 

 
ลำดับ 

รายละเอียดแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพิ่มเติม 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เหตุผลการ
เพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง 

ให้อาสาสมัครบริบาลได้
ผ่านการอบรมหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2564,2565 
งบประมาณ  10,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การบริหารงานและ
นำมาจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

สังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

2. โครงการรณรงค์และ
ป้องกันให้ความรู้เรื่องฝุ่น
ละอองPM 2.5 แก่
ประชาชนตำบลคลองใหม่ 

เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนตำบลคลอง
ใหม่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2564,2565 
งบประมาณ  10,000 
บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การบริหารงานและ
นำมาจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

สังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

ด้านสำนักงานปลัดขอเพ่ิมเติมครุภัณฑ์ จำนวน  1  รายการ 

 
ลำดับ 

รายละเอียดครุภัณฑ์ 
เพ่ิมเติม 

รายละเอียดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เหตุผลการ
เพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 ครุภัณฑ์สำนักงาน กระดานไวท์บอร์ด 
จำนวน 6 ป้ายปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 

,2564,2565 
งบประมาณ 12,000 บาท 

เพื่อให้สอดคลอ้งกับการ
บริหารงานและนำมา
จัดทำงบประมาณ
รายจา่ย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

บริหารทั่วไป 

 



ประธาน ตามท่ีได้นำเสนอการยกร่างแผนแล้ว มีคณะกรรมการท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างไรครับ 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแนะผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม เห็นชอบยกมือเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวารที่  ๔   เรื่อง  อื่นๆ 
ที่ประชุม               -  ไม่มี - 
นายเอนก              -  ถ้าไม่มี  กระผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการที่ประชุม ไม่มี 
ประธาน ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยสอบถาม หรือเสนอแนะผมขอปิดประชุมในครั้งนี้  ขอบคุณทุกท่านที่ให้

ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
ปิดประชุมเวลา     ๑๑.๐๐   น. 
 
  (ลงชื่อ)                      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายธำรง    พงศ์จันทรเสถียร) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 
 

 

 

(ลงชื่อ)                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (นายเอนก    น้อยพิทักษ์   ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ 



 


