
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๔ มิถุนายน   25๖๒ 

เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. นำยธ ำรง   พงศ์จันทรเสถียร ปลัด อบต.  
๒ นำยเกรียงศักดิ์   ท ำสวน ผอ กองช่ำง  
๓ นำงสำวอนันตำ   แสงงำม ผอ กองคลัง  
๔ นำงสำวชนิตำ  รุ่งแสง ผอ.กองสวัสดิกำร  
๕ นำยรัฐวิชญ์   แสงอิทธิวัสส์ รก.ผอกองกำรศึกษำ  
๖ นำยประสำน  สุขขัง ผู้แทนประชำคม  
๗ นำยไมตรี   กลิ่นถนอม ผู้แทนประชำคม  

๘ นำยอำทร    พยุง ผู้แทนประชำคม  

๗ นำงสำวกุณณภำ  เสียงเจริญ หัวหน้ำส ำนักปลัด  
๘ นำงสำวบุษกร   โรจนเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ช ำนำญกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รำยงำนกำรประชุม 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผน 

ครั้งท่ี 1/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ท่ี   ๒๑    มกราคม   25๖๒ 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

๑. นำยธ ำรง   พงศ์จันทรเสถียร ปลัด อบต. ธ ำรง   พงศ์จันทร์เสถียร 

๒ นำยเกรียงศักดิ์   ท ำสวน ผอ.กองช่ำง เกรียงศักดิ์   ท ำสวน 

๓ นำงสำวอนันตำ   แสงงำม ผอ.กองคลัง อนันตำ   แสงงำม 

๔ นำงสำวชนิตำ  รุ่งแสง ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม ชนิตำ  รุ่งแสง 

๕ นำยรัฐวิชญ์   แสงอิทธิวัสส์ รก.ผอ กองกำรศึกษำ รัฐวิชญ์   แสงอิทธิวัสส ์

๖ นำยอำทร    พยุง ผู้แทนประชำคม อำทร    พยุง 

๗ นำงสำวกุณณภำ เสียงเจริญ หัวหน้ำส ำนักปลัด กุณณภำ   เสียงเจริญ 

๘ นำงสำวบุษกร   โรจนเลิศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนฯ บุษกร    โรจนเลศิ 

ผู้ไม่มำประชุม    
๑ นำยประสำน  สุขขัง ผู้แทนประชำคม ประสำน  สุขขัง 

๒ นำยไมตรี   กลิ่นถนอม ผู้แทนประชำคม ไมตรี   กลิ่นถนอม 

 
เริ่มประชุม   เวลำ  ๑๐.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม     นายธ ารง  พงศ์จันทรเสถียร    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ประธาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ ท าหน้าที่ประธานในการประชุมได้
กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธำน   วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลคลองใหม่  เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๖  ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม   -  ไม่มี -  



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ประธำน ๓.1 การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๖  

ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๒  เชิญเลขานุการแจ้งระเบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องให้
คณะกรรมการทราบมต ิ   

น.ส.บุษกร    เรียนที่ประชุม  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วน  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ ให้ยกเลิก
ควำมในข้อ ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้
ควำมต่อไปนี้แทน”ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชำชน กำรเพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่นให้
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมให้สภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ ๔๖ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย  
   เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่น
ดังกล่ำวให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ พร้อมทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ 
ข้ อ  ๑๐ ให้ เ พ่ิ มควำมต่ อ ไปนี้ เ ป็ นข้ อ  ๒๒/๑ และข้ อ  ๒๒/๒ ของระ เบี ยบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  
“ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชำชน กำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น ให้เป็น
อ ำนำจของคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ 
๔๖ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่งได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่น
ดังกล่ำวให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้” ซึ่งขอให้คณะกรรมกำรร่วมกันพิจำรณำจัดท ำ
ร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น พร้อมเหตุผลประกอบกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น จึงขอเชิญ
ผอ.กอง ที่จะน ำเสนอโครงกำรเพิ่มเติมต่อไปค่ะ 

ประธำน ครับ ขอให้ที่ประชุมรับทรำบระเบียบฯที่ได้กล่ำวมำนี้ และขอเชิญผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง
ชี้แจง โครงกำรที่จะเพ่ิมเติมครับ 



นำยเกรียงศักดิ์ โครงกำรที่ผมได้รับแจ้งจำกผู้บริหำรท้องถิ่นว่ำประชำชนมีควำมต้องกำรโครงกำรในด้ำน
ของสำธำรณูปโภคขอเพ่ิมเติมในแผนพัฒนำท้องถิ่น ดังนี้คือ 

 
ล ำดับ รำยละเอียด

แผนพัฒนำท้องถิ่น 
(ปัจจุบัน) 

รำยละเอียดในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น(เพ่ิมเติมใหม่) 

เหตุผลกำร
เพ่ิมเติม 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน 

1 - โครงกำรติดตั้งซุม้ประตูทำงเข้ำ
บริเวณสะพำนครัวอุ้มดำว หมู่ที่ 1 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมำณ 1,000,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและกำร
ให้บริกำรประชำชน
ในด้ำนปรับภมูิทัศน ์

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

2. - โครงกำรฝังท่อระบำยน้ ำ คสล. 

Ø0.60 ม. พร้อมบ่อพักเรียบ
ถนนสำยบ้ำน ผญ.ไพฑูรย์  แสง
พิทักษ์ ม. 3  
ระยะทำง 200 เมตร 

ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมำณ 500,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

3. - โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กสำยบำ้นนำย
สะอำด  แก้วสกลุ ม. 6 
กว้ำง 4 เมตร ระยะทำง 25 เมตร 
หนำ0.15 ม. 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมำณ 120,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

4. - โครงกำรจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ LED 
บริเวณถนนซอยบ้ำนก๋งฝอย หมู่ที ่1
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง
สำธำรณะ  แบบ LED 
 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมำณ 400,000 บำท 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 



5. - โครงกำรจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ LED 
บริเวณถนนซอยหมอสง่ำ หมู่ที่ 1 
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง
สำธำรณะ  แบบ LED 
 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมำณ 400,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 

6. - โครงกำรจ้ำงเหมำติดตั้งไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ LED 
บริเวณถนนซอยสุนันท์  ภุมมำลำ 
หมู่ที่ 2 เพื่อจ้ำงเหมำติดตั้งโคม
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะแบบ LED
พร้อมเสำไฟ 
 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมำณ 450,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 

7. - โครงกำรจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ LED 
บริเวณถนนซอยนำยสำยณัห์ บุญน ำ 
หมู่ที่ 2 เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงสำธำรณะ  แบบ LED 
 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมำณ 400,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 

8. - โครงกำรจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ LED 
บริเวณถนน นฐ 3303- วัดสว่ำง
อำรมณ์ หมู่ที่ 2  เพื่อจัดซื้อโคม
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ  แบบ 
LED ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
พ.ศ. 2562,2563,2564 
งบประมำณ 400,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 

9. - โครงกำรจ้ำงเหมำติดตั้งไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ LED 
บริเวณถนนสำยเจดียส์ำมองค์ หมูท่ี่ 
3 เพื่อจ้ำงเหมำติดตั้งโคมไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงสำธำรณะแบบ LEDพร้อมเสำ
ไฟ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 



 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562 งบประมำณ 490,000 บำท 

10 - โครงกำรจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ LED 
บริเวณถนนซอยปรำงทอง หมู่ที่ 3  
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง
สำธำรณะ  แบบ LED 
 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมำณ 400,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 

11 - โครงกำรจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ LED 
บริเวณถนนสำยบ้ำนผู้ใหญไ่พฑูรย ์
แสงพิทักษ์ หมู่ที่ 3 เพื่อจัดซื้อโคม
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ  แบบ 
LED 
 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมำณ 400,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 

12 - โครงกำรจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ LED 
บริเวณถนนซอยยำยปุ๋ย หมู่ที่ 4 
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง
สำธำรณะ  แบบ LED 
 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมำณ 400,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 

 

13. - โครงกำรจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ LED 
บริเวณถนนซอยตำเปรำะ หมู่ที่ 4 
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง
สำธำรณะ  แบบ LED 
 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมำณ 400,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 

14. - โครงกำรจ้ำงเหมำติดตั้งไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ LED 
บริเวณถนนสำยบ้ำนนำยประทุม   

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 



กลิ่นถนอม หมู่ที่ 4 เพื่อจ้ำงเหมำ
ติดตั้งโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ
แบบ LEDพร้อมเสำไฟ 
 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
 งบประมำณ 450,000 บำท 

ประชำชน 

15.  โครงกำรจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ LED 
บริเวณถนนสำยคลองใหม-่บำงแก้ว 
หมู่ที่ 5 ต ำบลคลองใหม่ 
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง
สำธำรณะ  แบบ LED 
 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562 
งบประมำณ 480,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 

16. - โครงกำรจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ LED 
บริเวณถนนเส้นสะพำนโพธ์ิ หมู่ที่ 5  
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง
สำธำรณะ  แบบ LED 
 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมำณ 400,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 

17. - โครงกำรจ้ำงเหมำติดตั้งไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ LED 
บริเวณถนนสำยบ้ำนนำยสมนึก  ภุม
มำลำ หมู่ที่ 5  เพื่อจ้ำงเหมำติดตั้ง
โคมไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะแบบ 
LEDพร้อมเสำไฟ 
 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
 งบประมำณ 450,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 

 

18. - โครงกำรจ้ำงเหมำติดตั้งไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ LED 
บริเวณถนนสำยบ้ำนนำยวิทยำ  
เล็กจินดำ หมู่ที่ 5  เพื่อจ้ำงเหมำ
ติดตั้งโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ
แบบ LEDพร้อมเสำไฟ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 



 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
 งบประมำณ 450,000 บำท 

19. - โครงกำรจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ 
LED บริเวณถนนสำย 8 หมู่ที่ 6  
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง
สำธำรณะ  แบบ LED 
 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมำณ 400,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 

20. - โครงกำรจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงถนนสำธำรณะ แบบ 
LED บริเวณถนนสำยท่ำยำยโหมด 
หมู่ที่ 6   เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงสำธำรณะ  แบบ LED 
 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมำณ 400,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 

21 - โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินใหม่ สำย
บ้ำนนำยวิชัย   พยุง  หมู่ที่ 4  
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563 
งบประมำณ 270,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

เคหะและชุมชน 

22 - โครงกำรขุดลอกคลองรมิทำงรถเสน้
คลองใหม่ หมู่ท่ี 1 ต.คลองใหม่
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2564 
งบประมำณ 100,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน
สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยำกรธรรมชำติ 

กำรเกษตร 

23 - โครงกำรขุดลอกคลองบำงช้ำงหมูท่ี่ 
4,5 ต ำบลคลองใหม ่
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2564 
งบประมำณ 140,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน
สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยำกรธรรมชำติ 

กำรเกษตร 

24  โครงกำรขุดลอกคลองชูเกียรติหมูท่ี่ 
6 ต ำบลคลองใหม่ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2564 
งบประมำณ 85,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน
สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยำกรธรรมชำติ 

กำรเกษตร 



25 - โครงกำรขุดลอกคลองหมู่บ้ำนศุภมง
คลหมู่ที่ 6 ต.คลองใหม่ 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2564 
งบประมำณ 26,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน
สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยำกรธรรมชำติ 

กำรเกษตร 

26 - โครงกำรขุดลอกคลองชูชำติ กลิ่น
ถนอม หมู่ที่ 4 ต ำบลคลองใหม่
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2564 
งบประมำณ 31,000 บำท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำและ
ประโยชน์ของ
ประชำชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน
สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยำกรธรรมชำติ 

กำรเกษตร 

 
ประธำน โครงกำรที่ขอเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์ของประชำชน ซึ่ง ผอ. กองช่ำงได้น ำเสนอมำนี้ กรรมกำร

ทุกท่ำนเห็นด้วยไหมครับ 
ที่ประชุม  เห็นด้วย 
ประธำน มีโครงกำรที่จะด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงไหมครับ ที่ประชุม 
ผอ.กองช่ำง มีครับ จ ำนวน 5 โครงกำร ดังนี้ครับ  

ล ำดับ รำยละเอียด
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 

รำยละเอียดในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลกำร
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน 

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตสำยบ้ำนนำย
สง่ำ  กังใช่ง้วน หมู่ที่ 5 
กว้ำง 4 ม. ยำว 500 ม. 
งบประมำณใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 1,000,000  บำท 
ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น พ.ศ
2561,2562,2563,2564 

แบบ ผ01 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กฝังท่อระบำยน้ ำ พร้อมบ่อพัก 
สำยบ้ำนนำยสง่ำ  กังใช่ง้วน หมู่ที่ 5 
ข่วงที่ 1กว้ำง 4 ม. ยำว 360 ม. 
หนำ 0.15 ม. 
ท่อ Ø1.00 ม.และ Ø0.60 ม. 
ระยะทำง 360. 
ช่วงที่ 2 กว้ำง 5 ม. ยำว 160 ม. ท่อ 
Ø 0.60 ม. ระยะทำง 160 ม.
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 2,500,000  บำท 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 

1.เพื่อประโยชน์ของ
ประชำชน 
2.เพื่อน ำไปจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำย
ปี 2562 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝังท่อระบำยน้ ำ 
คสล.Ø 0.60 ม.บ้ำน
นำยบุญสืบ สุขขัง หมู่ที่ 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสำยบ้ำนนำยบุญสืบ  สุขขัง  
หมู่ที่ 2 
กว้ำง 4 ม. ยำว 160 ม.  
หนำ 0.15 ม. 

1.เพื่อประโยชน์ของ
ประชำชน 
2.เพื่อน ำไปจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำย
ปี 2562 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 



2 กว้ำง 8 ม. ยำว 600 
ม. 
งบประมำณใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 770,000  บำท 
ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 
พ.ศ.2562,2563,2564 
แบบ ผ01 

งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 430,000  บำท 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
 

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำย
บ้ำนก๋งฝอย(ต่อจำกเดิม)  
หมู่ที่ 1 
กว้ำง 5 ม. ยำว 200 ม. 
งบประมำณใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 750,000  บำท 
ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 
พ.ศ.2562,2563,2564 
แบบ ผ01 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสำยบ้ำนก๋งฝอย(ต่อจำกเดมิ)  
หมู่ที่ 1 
ข่วงที่ 1กว้ำง 5 ม.ระยะทำง 250 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้ำง 4 ม. ระยะทำง 125 
ม.หนำ 0.15 ม. 
ข่วงที่ 3กว้ำง 4 ม. ระยะทำง 73 ม.  
หนำ 0.15 ม. 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 2,042 ตำรำง
เมตร 
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 1,340,000 บำท 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2562 

1.เพื่อประโยชน์ของ
ประชำชน 
2.เพื่อน ำไปจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำย
ปี 2562 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. พร้อมฝังท่อ

ระบำยน้ ำ คสล. Ø 
0.60 ม. บ้ำนนำยสินชัย  
น้อยพิทักษ์ หมู่ที่ 3 ต. 
คลองใหม ่
กว้ำง 4 ม. ยำว 200 ม. 
งบประมำณใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 900,000  บำท 
ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 
พ.ศ.2562,2563,2564 
แบบ ผ01 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำน
นำยสินชัย  น้อยพิทักษ์ หมู่ที่ 3 ต. 
คลองใหม ่
ข่วงที่ 1กว้ำง 5 ม. ระยะทำง 107 
ม. หนำ 0.15 ม. 
ช่วงที ่2 กว้ำง 3  ม. ระยะทำง 113 
ม.หนำ 0.15 ม. 
ข่วงที่ 3กว้ำง 3 ม. ระยะทำง 108 
ม.  หนำ 0.15 ม. 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 1,198   ตำรำง
เมตร 
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 750,000 บำท 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2562,2563 

1.เพื่อประโยชน์ของ
ประชำชน 
2.เพื่อน ำไปจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำย
ปี 2562 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 



  
5 โครงกำรก่อสร้ำงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กวำง

ท่อระบำยน้ ำØ พร้อม
บ่อพักสำยบ้ำนจ่ำโต 
บุญสม หมู่ที่ 6 ต.คลอง
ใหม ่
กว้ำง 4 ม. ยำว 200 ม. 
งบประมำณใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 600,000  บำท 
ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 
พ.ศ.
2561,2562,2563,2564 
แบบ ผ01 

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสำยบ้ำนจ่ำโต บุญสม หมู่ที่ 6 
ต.คลองใหม ่
กว้ำง 4 ม. ระยะทำง 69 ม.  หนำ 
0.15 ม. 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 276 ตำรำงเมตร
งบประมำณในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 150,000 บำท 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2562 

1.เพื่อประโยชน์ของ
ประชำชน 
2.เพื่อน ำไปจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำย
ปี 2562 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

 
ซึ่ง โครงกำรทั้ง 5 โครงกำร มีรำยละเอียดโครงกำรที่เปลี่ยนแปลงไปจึงขอด ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือให้ถูกต้องต้องระเบียบครับ 

ประธำน มีท่ำนใดเสนอโครงกำรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
หัวหน้ำส ำนักปลัด มีค่ะในส่วนขอครุภัณฑ์ส ำนักงำนขอเพ่ิมเติมจ ำนวน 4 โครงกำรค่ะ 

ล ำดับ รำยละเอียด
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 

รำยละเอียดในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น(เพ่ิมเติมใหม่) 

เหตุผลกำร
เพ่ิมเติม 

ประเภท แผนงำน 

1 - อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบเอนกประสงค์ 
2 เครื่อง 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบำยรัฐบำลเพื่อ
รองรับกำรยกเลิกใช้
บัตรประชำชน 

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน สังคมสงเครำะห์ 

2. - เครื่องดูดฝุ่น  1 เครื่อง เพื่อใช้ท ำควำม
สะอำดในห้อง
ประชุมและใน
ส ำนักงำน 

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน บริหำรงำน
ทั่วไป 

3. - ตู้ล ำโพงขยำยเสียงเคลื่อนที่ 
1 เครื่อง 

เพื่อรองรับและ
อ ำนวยควำมสะดวก
กำรให้บริกำร
ส ำหรับประชำชน
นอกสถำนท่ี 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและ
วิทยุ 

บริหำรงำน
ทั่วไป 



4. - ป้ำยหยุดตรวจสำมเหลี่ยม 
1 ป้ำย 

เพื่อรองรับกำรออก
ตรวจพ้ืนท่ีร่วมกับ
เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและ
วิทยุ 

บริหำรงำน
ทั่วไป 

 
   ในส่วนของครุภัณฑ์ มีเพียงเท่ำนี้ค่ะที่ขอเพิ่มเพ่ือรองรับกำรให้บริกำรกับประชำชน 
ประธำน   มีท่ำนใดจะเสนอเพ่ิมไหมครับ ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม  เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืน ๆ  
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธำน         มีท่านใดสอบถาม เพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีจะได้น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาฯต่อไป 

ผมต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้ครับ ขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลำ      ๑๑.๒๐   น. 
 
 
 
  (ลงชื่อ)                     ผู้จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
            (นำงสำวบุษกร  โรจนเลิศ) 
                 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 
 
 

(ลงชื่อ)               ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
    (นำยธ ำรง     พงศ์จันทรเสถียร ) 
            ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 



 


