
 
 

 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 

 

เทศบาลต าบลช าราก 
อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักปลดัเทศบาล 



  

 

ประกาศเทศบาลต าบลช าราก 
เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
******************** 

 ด้วยเทศบาลต าบลช าราก ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาดังกล่าว 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลช าราก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ 
น าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทราบ เทศบาลต าบลช าราก  
จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 (รายละเอียดตาม ผ.02 ที่แนบท้าย
ประกาศนี้) โดยให้มีผลตั้งแต่วันประกาศใช้เป็นต้นไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

                                                             (นายประมวล  มุสิกรัตน์) 
                                                           นายกเทศมนตรีต าบลช าราก 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2563 

เทศบาลต าบลช าราก  อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลช ารากที่ 1 ช ารากเมืองนา่อยู่ 
    1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
         งาน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
เทศบาลต าบลช าราก  
 

เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบตัิการ 
ในการช่วยเหลือประชาชน
ของเทศบาลต าบลช าราก  
ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามนโยบาย
จังหวัดกระทรวงมหาดไทย
และรัฐบาล 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนให้กับประชาชนได้ 
เกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพสูงสดุต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น 

- - 50,000 50,000 50,000 สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบ
ปัญหาไดไ้ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

เป็นศูนย์ปฏิบตัิการ
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
เทศบาลต าบล 
ช าราก ดังนี ้
1) การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณภัย 
2) การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส านักปลดั 

 
-- 

แบบ ผ.02 

หน้าที่ 1 



 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

          3) การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 
4) การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือ 
ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในการ
ด ารงชีพ 
ฯลฯ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 2 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างความมัน่คง ความสงบเรียบร้อย และชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลช ารากที่ 1 ช ารากเมืองนา่อยู่ 
    1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น
แบบผิวดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1  
บ้านหนิดาษ (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 
เทศบาลต าบลช าราก) 

-เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่มีคุณภาพ
และประชาชนได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน 
ขนาดใหญ่ จ านวน  
1 แห่ง 

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 -ร้อยละ 90 
ของจ านวน
ครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ 
อย่างทั่งถึง 

ส านักปลัด 

2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
แบบผิวดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2  
บ้านนาเกลือ (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 
เทศบาลต าบลช าราก) 

-เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่มีคุณภาพ
และประชาชนได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน 
ขนาดใหญ่ จ านวน  
1 แห่ง 

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 -ร้อยละ 90 
ของจ านวน
ครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ 
อย่างทั่งถึง 

ส านักปลัด 

3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
แบบผิวดนิขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองยาง (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า 
เทศบาลต าบลช าราก) 

-เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่มีคุณภาพ
และประชาชนได้รับการ
บริการอย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน 
ขนาดใหญ่ จ านวน  
1 แห่ง 

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 -ร้อยละ 90 
ของจ านวน
ครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
การบริการ 
อย่างทั่งถึง 

ส านักปลัด 

 
 

หน้าที่ 3 

แบบ ผ.02 











บันทึกการประชุม 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลช าราก 

วันที่  13  มีนาคม  2563  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลช าราก 

******************* 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม นางณัชชา  กิจวิรัตน์ ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลช าราก ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางณัชชา  กิจวิรัตน์   ตามท่ีเทศบาลต าบลช าราก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(ประธานกรรมการฯ)  (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งแสดงถึงความสอดคล้องและสามารถตอบสนอง 

ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะได้พิจารณาอย่าง
 รอบคอบแล้ว แต่ในปัจจุบันสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
 บริหารของท้องถิ่น นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมถึงปัญหาความต้องการ
 ของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้มีความจ าเป็นต้อง 
 เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 ปัจจุบันและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่ประชุม   : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นางณัชชา  กิจวิรัตน์         รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2562 
(ประธานกรรมการฯ)  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลช าราก 
ที่ประชุม   : รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 เรื่องการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

        เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2563 ของเทศบาลต าบลช าราก 
นางณัชชา  กิจวิรัตน์   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
(ประธานกรรมการฯ)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์
    ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
    แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
    (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเหตุผลและความจ าเป็น 
    เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 



    (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมหรือ 
    เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือ  
    เปลี่ยนแปลง 

ส าหรับในวันนี้คณะกรรมการทุกท่านจะได้ร่วมกันพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2563 
ของเทศบาลต าบลช าราก ซึ่งทางเลขานุการได้จัดท าร่างแผนฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด 

นางสาวอุราดา  พูลแสวง  ตามท่ีคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนได้ประชุม เมื่อวันที่ 
(ผู้ช่วยเลขานุการฯ) 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือ ซึ่งที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบให้ด าเนินการช่วยเหลือสงเคราะห์ ด.ญ. เอริส  ยุทธการ  โดยจ่าย
เป็นเงินค่าช่วยเหลือ จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 3,000 บาท ในการตั้งงบ
งบประมาณเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องมีโครงการ
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่โครงการดังกล่าวไม่มีบรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ิมแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
ขอให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ที่ประชุม   : ร่วมกันพิจารณา 
นางสาวอุราดา  พูลแสวง  มีกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถาม และแก้ไขขอให้แจ้งได้ค่ะ 
(ผู้ช่วยเลขานุการฯ) 
ที่ประชุม   : ไม่มีผู้สอบถาม 
นางณัชชา  กิจวิรัตน์  หากไม่มีกรรมการท่านใดสงสัยและให้แก้ไขร่างแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
(ประธานกรรมการฯ) (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เลขานุการจะได้จัดเตรียมร่างแผนฯ เพ่ือน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
    -ไม่มี 
 
เลิกประชุม เวลา 10.35 น. 
      อุราดา  พูลแสวง  ผู้บันทึกการประชุม 
         (นางสาวอุราดา  พูลแสวง) 
                                                               ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
 
      ณัชชา  กิจวิรัตน์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางณัชชา  กิจวิรัตน์) 
         ประธานกรรมการสนับสนุนฯ 
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บันทึกการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลช าราก 

วันศุกร์ที่  13  มีนาคม  2563  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลช าราก 

*********************** 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม นายประมวล  มุสิกรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลช าราก 
ประธานกรรมการพัฒนาฯ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประมวล  มุสิกรัตน์   ตามที่ เทศบาลต าบลช าราก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(ประธานกรรมการฯ)  (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งแสดงถึงความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อ
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะได้พิจารณาอย่าง
    รอบคอบแล้ว แต่ในปัจจุบันสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
    บริหารของท้องถิ่น นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมถึงปัญหาความต้องการ
    ของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมเติม
    โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและ 
    ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน ได้จัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จ านวน 1 ฉบับ คือ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบล 
ช าราก และได้น าเสนอท่ีประชุมในวันนี้ 

ที่ประชุม   : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
-รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 13.30 น. 

ที่ประชุม   : รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    3.1 เรื่องการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาล 

ต าบลช าราก   
นายประมวล  มุสิกรัตน์   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
(ประธานกรรมการฯ)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์
    ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
    แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
    (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความ 
    จ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 



 
    (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
    (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นทีเ่พ่ิมเติมหรือ
    เปลี่ยนแปลงและประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

ส าหรับในวันนี้คณะกรรมการทุกท่านจะได้ร่วมกันพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลช าราก ขอเชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด 

นางณัชชา  กิจวิรัตน์   -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
(เลขานุการฯ)   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์
    ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
    แผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
    (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเหตุผลและความจ าเป็น 
    เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
    (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นทีเ่พ่ิมเติมหรือ
    เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือ  
    เปลี่ยนแปลง 
นายประมวล  มุสิกรัตน์   ส าหรับในวันนี้คณะกรรมการทุกท่านจะได้ร่วมกันพิจารณาร่าง
(ประธานกรรมการฯ)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ของเทศบาลต าบลช าราก ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนได้จัดท าร่างแผนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญเลขานุการ ชี้แจง
รายละเอียด 

นางณัชชา  กิจวิรัตน์  ตามท่ีคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนได้ประชุม เมื่อวันที่  
(เลขานุการฯ)  20 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือ ซึ่งที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบให้ด าเนินการช่วยเหลือสงเคราะห์ ด.ญ. เอริสา  ยุทธการ โดยจ่าย
เป็นเงินค่าช่วยเหลือ จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 3,000 บาท ในการตั้งงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องมีโครงการบรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่โครงการดังกล่าวไม่มีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จึงจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ิมแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ขอให้คณะกรรมการ
ทุกท่านพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ประชุม   : ร่วมกันพิจารณา 

นายประมวล  มุสิกรัตน์  : มีกรรมการท่านใดจะสอบถามและให้แก้ไขร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ประธานกรรมการฯ) (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

อีกหรือไม่ 
นายประยุทธ ติ่งเกษม  : เสนอโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 
(คณะกรรมการพัฒนาฯ)   บ้านหนองยาง เนื่องจากหมู่บ้านยังไม่มีระบบประปาขนาดใหญ่และได้มาตรฐาน 
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นายกฤษณะ  ไชยเพชร  : เสนอโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 
(คณะกรรมการพัฒนาฯ)  บ้านหินดาษ เนื่องจากหมู่บ้านยังไม่มีระบบประปาขนาดใหญ่และได้

มาตรฐาน 
นางรักชนก  ส าราญกิจ  : เสนอโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 
(สารวัตรก านัน )   บ้านนาเกลือ เนื่องจากหมู่บ้านยังไม่มีระบบประปาขนาดใหญ่และได้ 
    มาตรฐาน 
นายประมวล  มุสิกรัตน์  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
(ประธานกรรมการฯ)  โครงการประปาที่ทุกท่านเสนอมา เป็นโครงการที่ดีเนื่องจากใน

หมู่บ้านยังไม่มีระบบปาขนาดใหญ่และได้มาตรฐาน และโครงการนี้ประชาชน
จะได้ประโยชน์ทุกครัวเรือน และเป็นการเตรียมแผนไว้เพ่ือรองรับการขอ
งบประมาณจากรัฐ กรณีมีงบประมาณเร่งด่วนจะสามารถด าเนินการได้
ทันเวลา ที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ 

มติที่ประชุม   : เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นายประมวล มุสิกรัตน์  เมื่อที่ประชุมมีติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-  
(ประธานกรรมการ) 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แล้วเลขานุการ

จะได้น าร่างแผนฯ เสนอผู้บริหารประกาศใช้ต่อไป    
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประมวล  มุสิกรัตน์  : มีกรรมการท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อท่ีประชุมหรือไม่ครับ  
(ประธานกรรมการฯ) -ไม่มีกรรมการท่านใดเสนอ เรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุม ผมขอปิดการประชุมและ

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ 
   
เลิกประชุมเวลา 15.10 น. 
 
            อุราดา  พูลแสวง           ผู้บันทึกการประชุม 
               (นางสาวอุราดา  พูลแสวง) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
 
 
         ประมวล  มุสิกรัตน์            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายประมวล  มุสิกรัตน์) 
                                                                  ประธานกรรมการฯ 
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