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ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่
1
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รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ครั้งที่ 2 /256๑
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
********************************************

ชื่อ-สกุล
นายเสวก ลารังสิต
นายศุภชัย สีเนย์
นายสมชัย ไสยะวงษา
นายสวัสดิ์ นามจาปา
นายเฉลิมบูรณ์ นามคา
นายน้อย ทบแป
นายบุญเรือง วงษ์มหาด
นายถิน ไสวดี
นายสิงห์ทอง เชิดโกทา
นายสุกรี พืชผักหวาน
นายประถม เชิดโกทา
นางบุญช่วย อานจาปา
นายคาตัน อึ้งวงษ์
นางเบญญาภา โสเขียว
นายจิรัฐกานต์ แสงสารวัตร

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ลายมือชื่อ
เสวก ลารังสิต
ศุภชัย สีเนย์
สมชัย ไสยะวงษา
สวัสดิ์ นามจาปา
เฉลิมบูรณ์ นามคา
น้อย ทบแป
บุญเรือง วงษ์มหาด
ถิน ไสวดี
สิงห์ทอง เชิดโกทา
สุกรี พืชผักหวาน
ประถม เชิดโกทา
บุญช่วย อานจาปา
คาตัน อึ้งวงษ์
เบญญาภา โสเขียว
จิรัฐกานต์ แสงสารวัตร

หมายเหตุ

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
นายสุริยา หวานเหนือ
1
นายสุพจน์ แก้วเจริญ
2
นายคาตัน อึ้งวงษ์
3

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
นายพงณพัช ชาวเหนือ
1

ตาแหน่ง
รองปลัด อบต.

ลายมือชื่อ
พงณพัช ชาวเหนือ

หมายเหตุ

2

2
3
4
5

นางไพรัตน์ วงษ์อินทร์จันทร์
นางสาวสุกัญญารัตน์ มาลัยไธสงค์
นายธนภัทร เผ่าบ้านฝาง
นางสาวสุธาสินี เชิดโกทา

ผู้อานวยการกองคลัง
ไพรัตน์ วงษ์อินทร์จันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สุกัญญารัตน์ มาลัยไธสงค์
นายช่างโยธาชานาญการ
ธนภัทร เผ่าบ้านฝาง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
สุธาสินี เชิดโกทา

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายเสวก ลารังสิต ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลาน ทาหน้าที่ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
นายเสวก ลารังสิต
ประธานฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เพื่อ
พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน ประจาปี 2562 ให้แล้วเสร็จภายในวัน 30 วัน
นับตั้งแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ซึง่ ได้ประกาศใช้งบประมาณเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 และ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา ได้ประชุมจัดทาร่างแผนดาเนินงาน
แล้ว เมื่อคราวประชุมในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 วันนี้คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องเห็นชอบก่อนให้ผู้บริหารประกาศใช้เป็นลาดับ
ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ขอผ่าน -

ระเบียบวาระที่ 3
นายเสวก ลารังสิต
ประธานที่ประชุม

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
3.1 พิจารณาการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี 2562 เชิญเลขานุการ
แจ้งระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการทราบ

นางเบญญาภา โสเขียว
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนดาเนินงานจะประกอบด้วย ระเบียบ
เลขานุการฯ
กระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 อยู่ 3 ข้อ และหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยอยู่ 2 ฉบับคือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ ๙ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน กรรมการ
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(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน กรรมการ
(5 ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ
คัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่าสามคน
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น กรรมการ
คัดเลือกจานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ
(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทาแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการดารงตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ได้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26
การจัดทาแผนการดาเนินงานให้จัดทาตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 27
แผนการ ดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการ
ดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
๔ หนังสือกระทวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่
29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กาหนดรูปแบบแผนการ
ดาเนินงาน ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 บทนา
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
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2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
2.3 บัญชีจานวนครุภัณฑ์ /งบประมาณ
แผนการดาเนินงานหมายความว่า แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
จุดมุ่งหมายของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1. แผนการดาเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
2. แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
3. แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่ ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิด
จากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการ
ดาเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้กาหนดให้จัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามข้อ 26 และข้อ 27 ว่า การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตาม
ระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง
งบประมาณดาเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทาและการ
แก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนการดาเนินงานแล้ว
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการ
ดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือ
ได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทาเป็นแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1,2,3,4,......)
ร่างแผนการดาเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกัยุทธศาสตร์
และแผนงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี โดยมี
เค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบทนาวัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานประโยชน์ของแผนการดาเนินงานโดยนาเสนอ
ดังนี้
1.1 บทนา
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ ,บัญชี
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ และบัญชีครุภัณฑ์ โดยนาเสนอ ดังนี้
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)
แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จานวนโครงการที่ดาเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดจานวงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
การจัดทาแผนการดาเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจานวนโครงการที่
ดาเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จานวนงบประมาณ และการคิด
เป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่
ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวม
ทั้งหมดด้วย
การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อย
ละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็น
ร้อยละร้อยเสมอ (100)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)
แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 .ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อม
แสดงแผนงาน โดยมีลาดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายน
อีกปีหนึ่ง
2.3 บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (แบบ ผด. 02/1)
แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น แผนดาเนินงาน ประจาปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ รายละเอียด
ของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อทั้งหมด/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุด
เดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง ซึ่งแยกออกตามแผนงาน
5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม
2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.
2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
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ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนจากแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาสี่ แก้ไขจาก “ แนวทางการ
พัฒนา” เป็น “ แผนงาน”

นายเสวก ลารังสิต
ประธานฯ

ทั้งหมดที่เลขานุการฯ ได้นาเรียนไปนั้นเป็นระเบียบ หนังสือสั่งการ ต่าง ๆ
รวมถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนการดาเนินงาน ขณะนี้ร่างแผนการ
ดาเนินงานได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดเชิญ เลขานุการได้นาเรียนเป็น
ลาดับต่อไป
นางเบญญาภา โสเขียว จากร่างแผนดาเนินงานที่ได้แจกให้กับทางคณะกรรมการฯ ทุกท่าน จะเห็นว่า
เลขานุการฯ
แผนการดาเนินงานจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จะเป็นบทนา
ส่วนที่ 2 จะเป็นโครงการ/ กิจกรรม และ จานวนครุภัณฑ์
เรามาพิจารณาในส่วนที่ 2 แบบแรกที่จะพิจารณาคือ แบบ ผด.01 เป็นบัญชีสรุป
จานวนโครงการและงบประมาณ จะเห็นว่า ในปี 2562 อบต.บ้านลาน มีโครงการ
ทั้งสิ้น 117 โครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการต่าง ๆ โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์และ
แผนงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ประกอบด้วยแผนงาน 5 แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 คือแผนงานการศึกษา มีโครงการจานวน 16 โครงการ
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 42.11 จานวนงบประมาณ 5,173,753
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.97 ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
คือ กองการศึกษา
แผนงานที่ 2 คือแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีโครงการจานวน
9 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 23.68 จานวนงบประมาณ
930,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.13 ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก คือ กองการศึกษา
แผนงานที่ 3 คือแผนงานสังคมสงเคราะห์ มีโครงการจานวน 3 โครงการ คิด
เป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 7.89 จานวนงบประมาณ ๑61,๐๐๐
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.71 ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
คือ สานักปลัด
แผนงานที่ 4 คือแผนงานงกลาง มีโครงการจานวน 4 โครงการ คิด เป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด 10.53 จานวนงบประมาณ ๑4,772,400 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 65.60 ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ สานัก
ปลัด
แผนงานที่ ๕ คือแผนงานสาธารณสุข มีโครงการจานวน 6 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละของโครงการทั้งหมด 15.79 จานวนงบประมาณ 1,483,110 บาท คิด
เป็นร้อยละ 6.59 ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ สานัก
ปลัด
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รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 มีทั้งหมด 38 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น
22,520,263 บาท
ที่ประชุม

รับทราบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
ประกอบด้วยแผนงาน ๒ แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 คือแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีโครงการจานวน ๒3
โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ๖9.70 จานวนงบประมาณ
5,033,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.05 ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก คือ กองช่าง
แผนงานที่ 2 คือแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการจานวน
10 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 30.30 จานวนงบประมาณ
495,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.95 ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก คือ สานักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 มีทั้งหมด 33 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น
5528,600 บาท

ที่ประชุม

รับทราบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ประกอบด้วยแผนงาน ๒ แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 คือแผนงานการเกษตร มีโครงการจานวน 3 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละของโครงการทั้งหมด 42.86 จานวนงบประมาณ 110,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 10.54 ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ
สานักปลัด
แผนงานที่ 2 คือแผนงานเคหะและชุมชน มีโครงการจานวน 4 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละของโครงการทั้งหมด 57.14 จานวนงบประมาณ 934,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 89.46 ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานทีรับผิดชอบหลัก คือ สานัก
ปลัด และ กองช่าง

ที่ประชุม

รับทราบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 คือยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้าและการลงทุน
และการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแผนงาน 1
แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 คือแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการจานวน 1
โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 100 จานวนงบประมาณ
180,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก คือ สานักปลัด
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ที่ประชุม

นายเสวก ลารังสิต
ประธานฯ

รับทราบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 คือยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
ประกอบด้วยแผนงาน 3 แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 คือแผนงานบริหารงานทั่วไป มีโครงการจานวน 25 โครงการ คิด
เป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 69.44 จานวนงบประมาณ 20,545,500
บาท คิดเป็นร้อยละ 94.56 ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
คือ สานักปลัด
แผนงานที่ 2 คือแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มีโครงการจานวน 8
โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด 22.22 จานวนงบประมาณ
676,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.11 ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก คือ สานักปลัด
แผนงานที่ 3 คือแผนงานงบกลาง มีโครงการจานวน 3 โครงการ คิด เป็นร้อย
ละ ของโครงการทั้งหมด 8.33 จานวนงบประมาณ 505,637 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 2.33 ของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ สานักปลัด
สรุปโครงการที่จะดาเนินงานในปี 2562 ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีจานวน
โครงการที่จะดาเนินการทั้งหมด 117 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
51,000,000 บาท
สาหรับบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณของร่างแผนดาเนินงาน
ประจาปี 2562 ก็มีเพียงเท่านี้
จากที่ทางเลขานุการฯ ได้นาเรียนต่อคณะกรรมการฯ นั้นสรุปรวมจานวนโครงการ/
กิจกรรมที่จะดาเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ 2562 มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา รวมทั้งสิ้น 117 โครงการ รวมงบประมาณรวมทั้งสิ้น 51,000,000
บาท ก็ขอให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านร่วมกันพิจารณาไปพร้อมกันเลย
คณะกรรมการท่านใดสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบแผนดาเนินงานประจาปี 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

นายเสวก ลารังสิต
ประธานฯ

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะหรือเรื่องที่จะหารือต่อที่ประชุมก็เสนอได้เลย

นายบุญเรือง วงษ์มหาด สาหรับผมก็ขอเชิญชวนคณะกรรมการเยี่ยมชมโครงการ“ชุมชนท่องเที่ยวนวัติวิถึ”
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีว่ ัดบ้านลาน และฝากประชาสัมพันธ์สาหรับผู้ที่มีเครื่องใช้ในครัวเรือนที่เก่าแก่
เช่น คราด ไถ ตะเกียงเจ้าพายุ เตารีดโบราณ เป็นต้น ที่ไม่ได้ใช้งานก็เอามาไว้ที่
ศูนย์เรียนรู้ผ้สูงอายุของเราได้
ที่ประชุม

รับทราบ
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นายเสวก ลารังสิต
ประธานฯ

ขอชื่นชมผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านสร้างแป้นพร้อมกับผู้นา
หมุ่บ้าน,สมาชิกอบต.,อสม. ทั้ง 5 หมู่บ้านที่จัดโครงการ “ ทูบีนัมเบอวัน” ซึง
ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในตาบล
ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ ศาลาวัดบ้านผักหวาน ในวัน
นั้นได้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของทีมงาน
ความมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนทั้ง 5 หมุ่บ้าน

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสวัสดิ์ นามจาปา
กรรมการฯ

ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานที่ได้ดาเนินการก่อสร้างฝายน้าล้น
เพื่อเก็บกักน้าไว้ใช้ในการเกษตร และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และ
ฝากในส่วนของฝายน้าล้นลาห้วยภูเหล็กเนื่องจากไม่สามารถเก็บกักน้าไว้ได้ฝากทาง
กองช่างดูให้ด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

นายเสวก ลารังสิต
ประธานฯ

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะหรือเรื่องที่จะหารือต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มี
ก็ขอขอบพระคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ขอปิด
การประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางเบญญาภา โสเขียว )
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ลงชื่อ

ผุ้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเสวก ลารังสิต)
ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
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เลิกประชุมเวลา 11.30 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นาย
)
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
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