
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ 
วันอังคารท่ี ๔ มิถุนายน   ๒๕๖๒ 

เวลา 13.00 น. 
ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายเอนก  น้อยพิทักษ์ นายก อบต.  
๒ นายสมชัด    เหล็งบ ารุง รองนายก อบต.  
๓ นายสายัณห์  บุญน า รองนายก อบต.  
๔ นายวิวัฒน์   กิจเจริญ ผู้แทนสภาท้องถิ่น  
๕ นายนพดล  แก้วกระแสร์ ผู้แทนสภาท้องถิ่น  
๖ นางส าเริง  เอี่ยมสะอาด ผู้แทนสภาท้องถิ่น  
๗ พ.ต.อ. อดุลย์  สมัครวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๘ นางพิรัลรัตน์  รุจิวรพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๙ นายปราชญ์  พยุง ผู้ทรงคุณวุฒิ  

๑๐ นายไพฑูรย์   แสงพิทักษ์ ผู้แทนประชาคม  
๑๑ นายนภาพล   รุกขพันธ์ ผู้แทนประชาคม  
๑๒ นายประยงค์  กลิ่นถนอม ผู้แทนประชาคม  
๑๓ นายธ ารง    พงศ์จันทรเสถียร ปลัด อบต.  
๑๔ นางสาวกุณณภา   เสียงเจริญ หัวหน้าส านักปลัด  
๑๕ นายปรารถ   หลงสมบุญ ผู้แทนส่วนราชการ  
๑๖ นางนันทวัน  บุญรอด ผู้แทนส่วนราชการ  
๑๗ นายภีระ     มายืนยง ผู้แทนส่วนราชการ  
๑๘ นางสาวบุษกร  โรจนเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 

 

 

 

 

 



ผู้เข้าร่วมการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดีท่ี   ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๒ 
ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

ผู้เข้าประชุม    จ านวน     ๑๓   คน 

ล าดับ 

ที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ลายมือชื่อ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ นายเอนก  น้อยพิทักษ์ ประธานกรรมการพัฒนา 
(นายก อบต.) 

เอนก  น้อยพิทักษ์ 

๒ นายสมชัด  เหล็งบ ารุง กรรมการ (รองนายก อบต.) สมชัด  เหล็งบ ารุง 
๓ นายสายัณห์  บุญน า กรรมการ (รองนายก อบต.) สายัณห์  บุญน า 
๔ นายวิวัฒน์   กิจเจริญ กรรมการ (รองนายก อบต.) วิวัฒน์   กิจเจริญ 
๕ นายนพดล  แก้วกระแสร์ กรรมการ (สมาชิก อบต.) นพดล  แก้วกระแสร์ 
๖ นางส าเริง  เอ่ียมสะอาด กรรมการ (สมาชิก อบต.) ส าเริง  เอ่ียมสะอาด 
๗ นายจรูญ   จือวงษ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  จรูญ   จือวงษ์ 
๘ นายประยงค์  กลิ่นถนอม กรรมการ (ผู้แทนประชาคม) ประยงค์  กลิ่นถนอม 
๙ นายปรารภ    หลงสมบุญ กรรมการ (ผู้แทนส่วนราชการ) ปรารภ    หลงสมบุญ 

๑๐ นางนันทวัน    บุญรอด กรรมการ (ผู้แทนส่วนราชการ) นันทวัน    บุญรอด 
๑๑ นายภีระ   มายืนยง กรรมการ (ผู้แทนส่วนราชการ) ภีระ   มายืนยง 
๑๒ นายธ ารง   พงศ์จันทรเสถียร กรรมการ (เลขานุการ) ธ ารง   พงศ์จันทรเสถียร 
๑๓ นางสาวกุณณภา  เสียงเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ กุณณภา  เสียงเจริญ 

ผู้ร่วมประชุม 

    ๑.   นางสาวบุษกร    โรจนเลิศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม   จ านวน    ๔ คน 

    

๑ นายอดุลย์    สมัครวงษ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อดุลย์    สมัครวงษ์ 
๒ นายนภาพล    รุกขพันธ์ กรรมการ (ผู้แทนประชาคม) นภาพล    รุกขพันธ์ 
๓ นายไพฑูรย์     แสงพิทักษ์ กรรมการ (ผู้แทนประชาคม) ไพฑูรย์     แสงพิทักษ์ 
๔ นายปราชญ์     พยุง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ปราชญ์     พยุง 

 

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

 
 
 



เริ่มประชุม   เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
  เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมนายเอนก  น้อยพิทักษ์  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองใหม่  ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ได้กล่าวเปิดประชุมพร้อม
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน -ไม่มี- 
ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม  - ไม่มี –  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

ประธาน ๓.1 การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
๖ พ.ศ. ๒๕๖๒   เชิญเลขานุการแจ้งระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการทราบมติ 

เลขานุการฯ เรียนที่ประชุม กระผมนายธ ารง  พงศ์จันทรเสถียร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
ใหม่ท าหน้าที่เลขานุการฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ 
ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกรทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน”ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย  
   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
ข้อ  ๑๐ ให้ เ พ่ิ มความต่อไปนี้ เป็นข้อ  ๒๒/๑ และข้ อ  ๒๒/๒ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  
“ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง



แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 
๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 
เมือ่แผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม   ๒๕๖๒ ได้ผ่านการ
ประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนแล้ว และในวันนี้ขอให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาร่างแผนเพ่ือน าเข้าประชาคมท้องถิ่น 
ต่อไปครับ 

ประธาน ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนได้น าเสนอร่างแผนให้คณะกรรมการพัฒนา
แผนท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาในวันนี้ ซึ่งมีโครงการดังต่อไปนี้ขอเชิญเลขาครับ 

เลขานุการ เรียนที่ประชุมครั้งซึ่งโครงการได้ผ่านการกลั่นครองของคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนเนื่องจากได้รับการแจ้งจากผู้บริหารและประชาชนในการใช้บริการดังนี้
ประกอบด้วยโครงการที่เพ่ิมเติม  

 
ล าดับ รายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(เพ่ิมเติมใหม่) 

เหตุผลการ
เพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 - โครงการติดตั้งซุม้ประตูทางเข้า
บริเวณสะพานครัวอุ้มดาว หมู่ที่ 1 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและการ
ให้บริการประชาชน
ในด้านปรับภมูิทัศน ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

2. - โครงการฝังท่อระบายน้ า คสล. 

Ø0.60 ม. พร้อมบ่อพักเรียบ
ถนนสายบ้าน ผญ.ไพฑูรย์  แสง
พิทักษ์ ม. 3  
ระยะทาง 200 เมตร 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมาณ 500,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

3. - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นนาย
สะอาด  แก้วสกลุ ม. 6 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 25 เมตร 
หนา0.15 ม. 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมาณ 120,000 บาท 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 



4. - โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนนซอยบ้านก๋งฝอย หมู่ที ่1
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  แบบ LED 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมาณ 400,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

5. - โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนนซอยหมอสง่า หมู่ที่ 1 
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  แบบ LED 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมาณ 400,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

6. - โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนนซอยสุนันท์  ภุมมาลา 
หมู่ที่ 2 เพื่อจ้างเหมาติดตั้งโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบ LED
พร้อมเสาไฟ 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมาณ 450,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

7. - โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนนซอยนายสายณัห์ บุญน า 
หมู่ที่ 2 เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ  แบบ LED 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมาณ 400,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

8. - โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนน นฐ 3303- วัดสว่าง
อารมณ์ หมู่ที่ 2  เพื่อจัดซื้อโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  แบบ 
LED ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2562,2563,2564 
งบประมาณ 400,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 



9. - โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนนสายเจดียส์ามองค์ หมูท่ี่ 
3 เพื่อจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะแบบ LEDพร้อมเสา
ไฟ 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562 งบประมาณ 490,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

10 - โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนนซอยปรางทอง หมู่ที่ 3  
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  แบบ LED 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมาณ 400,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

11 - โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนนสายบ้านผู้ใหญไ่พฑูรย ์
แสงพิทักษ์ หมู่ที่ 3 เพื่อจัดซื้อโคม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  แบบ 
LED 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมาณ 400,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

12. - โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนนซอยยายปุ๋ย หมู่ที่ 4 
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  แบบ LED 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมาณ 400,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 



13. - โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนนซอยตาเปราะ หมู่ที่ 4 
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  แบบ LED 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมาณ 400,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

14. - โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนนสายบ้านนายประทุม   
กลิ่นถนอม หมู่ที่ 4 เพื่อจ้างเหมา
ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
แบบ LEDพร้อมเสาไฟ 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
 งบประมาณ 450,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

15.  โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนนสายคลองใหม-่บางแก้ว 
หมู่ที่ 5 ต าบลคลองใหม่ 
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  แบบ LED 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562 
งบประมาณ 480,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

16. - โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนนเส้นสะพานโพธ์ิ หมู่ที่ 5  
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  แบบ LED 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมาณ 400,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 



17. - โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนนสายบ้านนายสมนึก  ภุม
มาลา หมู่ที่ 5  เพื่อจ้างเหมาติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบ 
LEDพร้อมเสาไฟ 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
 งบประมาณ 450,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

18. - โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนนสายบ้านนายวิทยา  เล็ก
จินดา หมู่ที่ 5  เพื่อจ้างเหมาตดิตัง้
โคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะแบบ 
LEDพร้อมเสาไฟ 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
 งบประมาณ 450,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

19. - โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนนสาย 8 หมู่ที่ 6  
เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  แบบ LED 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมาณ 400,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

20. - โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนนสายท่ายายโหมด หมูท่ี่ 
6   เพื่อจัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  แบบ LED 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมาณ 400,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

21 - โครงการก่อสร้างถนนดินใหม่ สาย
บ้านนายวิชัย   พยุง  หมู่ที่ 4  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563 
งบประมาณ 270,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

 
 



 
22 - โครงการขุดลอกคลองรมิทางรถเสน้

คลองใหม่ หมู่ท่ี 1 ต.คลองใหม่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2564 
งบประมาณ 100,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การเกษตร 

23 - โครงการขุดลอกคลองบางช้างหมูท่ี่ 
4,5 ต าบลคลองใหม ่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2564 
งบประมาณ 140,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การเกษตร 

24 - โครงการขุดลอกคลองชูเกียรติหมูท่ี่ 
6 ต าบลคลองใหม่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2564 
งบประมาณ 85,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การเกษตร 

25 - โครงการขุดลอกคลองหมู่บ้านศุภมง
คลหมู่ที่ 6 ต.คลองใหม่ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2564 
งบประมาณ 26,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การเกษตร 

26 - โครงการขุดลอกคลองชูชาติ กลิ่น
ถนอม หมู่ที่ 4 ต าบลคลองใหม่
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2564 
งบประมาณ 31,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

การเกษตร 

 
เลขานุการ โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง  มีจ านวน  5 โครงการ ดังนี้ครับ 

ล าดับ รายละเอียด
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(เปลี่ยนแปลงใหม่) 

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านนาย
สง่า  กังใช่ง้วน หมู่ที่ 5 
กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. 
งบประมาณใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 1,000,000  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กฝังท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 
สายบ้านนายสง่า  กังใช่ง้วน หมู่ที่ 5 
ข่วงที่ 1กว้าง 4 ม. ยาว 360 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ท่อ Ø1.00 ม.และ Ø0.60 ม. 
ระยะทาง 360. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. ท่อ 
Ø 0.60 ม. ระยะทาง 160 ม.

1.เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 
2.เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 



2561,2562,2563,2564 

แบบ ผ01 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 2,500,000  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝังท่อระบายน้ า 
คสล.Ø 0.60 ม.บ้าน
นายบุญสืบ สุขขัง หมู่ที่ 
2 กว้าง 8 ม. ยาว 600 
ม. 
งบประมาณใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 770,000  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
พ.ศ.2562,2563,2564 
แบบ ผ01 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายบุญสืบ  สุขขัง  
หมู่ที่ 2 
กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม.  
หนา 0.15 ม. 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 430,000  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
 

1.เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 
2.เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านก๋งฝอย(ต่อจากเดิม)  
หมู่ที่ 1 
กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. 
งบประมาณใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 750,000  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
พ.ศ.2562,2563,2564 
แบบ ผ01 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านก๋งฝอย(ต่อจากเดมิ)  
หมู่ที่ 1 
ข่วงที่ 1กว้าง 5 ม.ระยะทาง 250 ม.  
หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ระยะทาง 125 
ม.หนา 0.15 ม. 
ข่วงที่ 3กว้าง 4 ม. ระยะทาง 73 ม.  
หนา 0.15 ม. 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,042 ตาราง
เมตร 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 1,340,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2562 

1.เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 
2.เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมฝังท่อ

ระบายน้ า คสล. Ø 
0.60 ม. บ้านนายสินชัย  
น้อยพิทักษ์ หมู่ที่ 3 ต. 
คลองใหม ่
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
งบประมาณใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 900,000  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
พ.ศ.2562,2563,2564 
แบบ ผ01 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
นายสินชัย  น้อยพิทักษ์ หมู่ที่ 3 ต. 
คลองใหม ่
ข่วงที่ 1กว้าง 5 ม. ระยะทาง 107 
ม. หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3  ม. ระยะทาง 113 
ม.หนา 0.15 ม. 
ข่วงที่ 3กว้าง 3 ม. ระยะทาง 108 
ม.  หนา 0.15 ม. 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,198   ตาราง
เมตร 
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 750,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2562,2563 

1.เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 
2.เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กวาง

ท่อระบายน้ าØ พร้อม
บ่อพักสายบ้านจ่าโต 
บุญสม หมู่ที่ 6 ต.คลอง
ใหม ่
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
งบประมาณใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 600,000  บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
พ.ศ.
2561,2562,2563,2564 
แบบ ผ01 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านจ่าโต บุญสม หมู่ที่ 6 
ต.คลองใหม ่
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 69 ม.  หนา 
0.15 ม. 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตั้งไว้ 150,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2562 

1.เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 
2.เพื่อน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
เลขานุการ และท่ีขอเพ่ิมเติมในส่วนของ ผ 08 คือครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในส านักงานจ านวน 4 

โครงการครับ 
ล าดับ รายละเอียด

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปัจจุบัน) 

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(เพ่ิมเติมใหม่) 

เหตุผลการ
เพ่ิมเติม 

ประเภท แผนงาน 

1 - อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
2 เครื่อง 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลเพื่อ
รองรับการยกเลิกใช้
บัตรประชาชน 

ครุภณัฑ์ส านักงาน สังคมสงเคราะห์ 



2. - เครื่องดูดฝุ่น  1 เครื่อง เพื่อใช้ท าความ
สะอาดในห้อง
ประชุมและใน
ส านักงาน 

ครุภณัฑ์ส านักงาน บริหารงาน
ทั่วไป 

3. - ตู้ล าโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ 
1 เครื่อง 

เพื่อรองรับและ
อ านวยความสะดวก
การให้บริการ
ส าหรับประชาชน
นอกสถานท่ี 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

บริหารงาน
ทั่วไป 

4. - ป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม 
1 ป้าย 

เพื่อรองรับการออก
ตรวจพ้ืนท่ีร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

บริหารงาน
ทั่วไป 

เลขานุการ ซึ่งที่ผมได้น าเสนอชี้แจงมานี้มีท่านใดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับ 
นายนพดล ผมในฐานะสมาชิก อบต. ได้รับแจ้งจากประชาชนในหมู่ 6 จ านวน ๑ โครงการครับ 
  

1 - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ าØ 0.60 
ม.สายบา้นนายนิรันดร์  แตงพ่ึงผล
(ต่อจากเดิม)  ม. 6กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 170 เมตร หนา 0.15 ม. 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
งบประมาณ 940,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
ประธาน ผมในฐานะท่ีผมผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเจ้าของพ้ืนที่และได้รับแจ้งจากประชาชนไฟส่องสว่างใน

เส้นหมู่ที่ 4 นี้มีความสว่างไม่เพียงพอจึงขอเพ่ิมโครงการ 1 โครงการครับ 
 

1. - โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างถนนสาธารณะ แบบ LED 
บริเวณถนนสายกลาง (เพิ่ม)หมู่ที่ 4  
เพื่อจ้างเหมาตดิตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะแบบ LEDพร้อมเสา
ไฟ 
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 
2562,2563,2564 
 งบประมาณ 450,000 บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาและ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

เคหะและชุมชน 

 
ประธาน  มีท่านใดจะเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติดที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม เห็นชอบ 
ระเบียบวารที่  ๔   เรื่อง  อื่นๆ 



ประธาน   มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มไหมครับ 
นายจรูญ  ผมฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ผมขอลาออกจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากสุขภาพที่

สูงอายุ มีปัญหาในเรื่องการเดินทางจึงขอให้พิจารณาแต่งตั้งท่านอ่ืนด ารงต าแหน่งแทนครับ 
แต่ถ้ามีโอกาสหรืองานอย่างอ่ืนผมก็ยินดีครับ ขอบคุณครับ 

นายนพดล ส่วนอีกคนผมขอให้ท่านพิจารณาครับเนื่องจากวันนี้ พ.ต.อ.อดุลย์ สมัครวงษ์ ต าแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ วันนี้ก็มาเนื่องจากปัญหาสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ประกอบกับท่านมีอายุที่มาก
เวลาเดินไม่สะดวกเป็นห่วงเรื่องสุขภาพครับ 

ประธาน ที่ประชุมเห็นว่าอย่างไรครับ 
ที่ประชุม                  เห็นชอบ  เนื่องจากท่านมีอายุมาก เป็นห่วงเรื่องสุขภาพขอให้แต่งตั้งท่านอื่น 
นายเอนก                  ผมต้องขอบคุณท่านมากๆ ครับ ที่ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่

ด้วยดีตลอดมา  กระผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และขอพิจารณาแต่งตั้ง
ในล าดับต่อไป  ขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา     ๑๕.๓๐   น. 
 
 
  (ลงชื่อ)                      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
   (นายธ ารง    พงศ์จันทรเสถียร) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
 

 

 

(ลงชื่อ)                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (นายเอนก    น้อยพิทักษ์   ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 



 


