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วนัศุกรท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เริ่มประชุมเวลา ๐8.3๐ น.

นายทองอยู อินทรกําแหง เรียนทาน คณะกรรมการจัดประชุมประชาคม ตําบล  สมาชิก
นายก อบต. สภาหัวหนาสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ผูนํา  และผูเขารวมประชุม

ประชาคมทุกทาน ผมนายทองอยู อินทรกําแหง นายกองคการบริหาร
สวน ตําบลทะเมนชัย มีความยินดีเปนอยางยิ่งท่ีทุกทานไดเสียสละ
เวลามารวมกับทางองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย วัตถุประสงค
หลักท่ีมีการจัดประชุมประชาคม ตําบลในวันนี้  ก็เพ่ือรวมคิดรวมทํารวม
ตัดสินใจรวมตรวจสอบรวมรับประโยชนรวมกันแกปญหา  ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เ พ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ิน  และ
จัดลําดับความสําคัญของโครงการ  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  รวมท้ังการดําเนินงานตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย และยังเปนการทบทวนวิสัยทัศน
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ  แผนงาน  ฯลฯ
เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวตอไป
ดังนั้น...จากเหตุผลและความสําคัญตามท่ีไดกลาวรายงานใหทราบนั้น
จําเปนอยางยิ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จะตองดําเนินการ
จัดประชุมประชาคม ตําบลข้ึน ผมจึงขอขอบคุณทุกทานท่ีไดมารวม
ประชุมประชาคมตําบลกับทางองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เม่ือ
ท่ีประชุมพรอมแลว  ขอเปดการประชุมประชาคม ตําบล  ณ  บัดนี้

ท่ีประชุม เสียงปบมือและรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ
นายทองอยู อินทรกําแหง 1.1 การจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล เพ่ือกําหนดแนว
ทางการนายก อบต. พัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของ

รัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอและแผนหมูบาน รวมท้ัง
เสนอสภาพปญหา/ความตองการโครงการ/กิจกรรม เพ่ือนํามาบรรจุไว
ใน รางแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ขององคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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๑.2 เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและช้ีแจงรายละเอียดขอมูล
ปญหาความตองการของหนวยงานตางๆ สวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ

ขอเชิญทานอําพล พรมนอย ท่ีใหเกียรติมารวมประชุมในวันนี้
ไดแสดงความคิดเห็นหรือชี้แจงตอท่ีประชุมและหากทานใดสงสัยจะ
ซักถามก็ใหซักถามไดเลย

นายอําพล พรมนอย เรียนทานนายก รองนายก และผูเขารวมประชุมทุกทาน เนื่องดวย
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา พระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา
19 วรรคสาม กําหนดใหเม่ือแผนพัฒนาจังหวัดไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีและประกาศใชแลวการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินกิจการของจังหวัดและหนวยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ดังกลาวประกอบ
กับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2560 ขอ 7 กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาหาป ดังนั้น
เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน ซึ่ง
เปนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีระยะเวลาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) มีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด
รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป
กลุมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
และงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามขอ 5 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปน
ระยะเวลาหาป (พ.ศ. 2561 – 2565)

ดังนั้น  จึงมีความเรงดวนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยนํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป( 2561-2564) มาทบทวนเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป (พ.ศ. 2561-2565) โดยไมผิด
ระเบียบ และในสวนของการจัดทําแผนหมูบาน/ชุมชน ผมก็อยากจะให
ทุกหมูบานเห็นความสําคัญในการจัดทําแผนหมูบาน เพราะ การจัดทํา
แผนของหมูบานมีความสําคัญตอการพัฒนาของตําบลเปนอยางมาก
เปนการตอบสนองตอความตองการของประชาชน เขาแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนไดอยางตรงกับความตองการ จึงอยากให
ประชาชนใหความสําคัญการจัดทําแผนหมูบาน ขอบคุณครับ

ท่ีประชุม รับทราบ
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นายประภาส พลเยี่ยม ขอเชิญผูอํานวยการโรงเรียนไดกลาวกับท่ีประชุม
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวีระ  พรมทองพันธ เรียน คณะผูบริหาร ประธานสภา สมาชิก ผูนํา ผูเขารวม
ผอ.โรงเรียนบานหนองบัว ประชุม กระผมนาย ผูอํานวยการโรงเรียน     มีความยินดีเปนอยาง

ยิ่งท่ีไดมีโอกาสมารวมประชุมกับทุกทาน ขอขอบคุณท่ี อบต. ใหการ
สนับสนุนเงินอาหารกลางวัน ครับ และใหความอนุเคราะหหลายๆเรื่อง
เชนกัน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ผมรูสึกยินดีท่ีทาง อบต. ได
กําหนดสัดสวนในการเขารวมประชุมในวันนี้ ทําใหทุกภาคสวนมีโอกาส
ไดแสดงความคิดเห็น รวมปรึกษาหารือกันในความเดือนรอนของ
ประชาชนและทําใหผมไดทราบปญหาในตําบลทะเมนชัยมากข้ึน และ
ผมไดรับคัดเลือกเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินในการจัดทําแผนของ
อบต. ขอบคุณครับ

นายประภาส  พลเยี่ยม ขอเชิญกํานันตําบลทะเมนชัย
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายกิตติพงศ  ชะรางรัมย เรียนคณะผูบริหาร คณะกรรมการทุกทาน ผมในฐานะประธาน
กํานันตําบลทะเมนชัย กรรมการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน มีความยินดียิ่งท่ีไดรวมประชุมใน

วันนี้ สืบเนื่องมาจากไดประชุมประชาคมไปแลว และไดใหหมูบานได
จัดทําเลมแผนพัฒนาหมูบานดวยเชนกัน ดังนั้นการประชุมประชาคม
ตําบล ในวันนี้ก็เพ่ือใหคณะกรรมการเสนอโครงการเพ่ือบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน และจัดลําดับความสําคัญวาโครงการไหนสําคัญท่ี
จําเปนตองดําเนินการดวนก็ใหใสในป ของ 63 ไลตามลําดับ
ความสําคัญ เดี่ยวคณะกรรมการสนับสนุนทานจะนําไปรวบรวม
วิเคราะหและเสนอคณะกรรมพัฒนานาทองถ่ินตอไป  ในสวนงานของ
ผมก็มีหลายเรื่องแตเรื่องเดนๆก็คือการรองเรียน รองทุกข ไมอยากให
รองเรียนขามเขต  ก็คือใหผานผูใหญบาน นายก แลวแตลําดับ
ความสําคัญ  เพราะ อบต. มีศูนยดํารงธรรมอยู ขอบคุณครับ

นายประภาส  พลเยี่ยม เรียนเชิญคุณอําพลครับ
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอําพล พรมนอย เรียนคณะผูบริหาร คณะกรรมการ การวางแผน planning
หมายถึง กระบวนการวิเคราะหและการตัดสินใจ ของผุบริหารท่ีจะ
กําหนดวิธีการไวลวงหนาอยางเปนระบบเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติให
บรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
ประโยชนของกาวางแผน  คือ ปองกันมิใหเกิดปญหาความผิดพลาด
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หรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานในอนาคต
ทําใหองคการมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนวาจะทํา
อะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยางไร และใครทํา ทําใหนักบริหารมีความม่ันใจใน
การปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จไดงายชวยใหเกิดการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหาร เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ เวลา ฯลฯ
ชวยใหการปฏิบัติงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพราะมีแผนเปนแนวทาง
เปรียบเสมือนเรือท่ีมีหางเสือชวยใหการปฏิบัติงานเปนระบบ นักบริหาร
สามารถควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานไดงายดังนั้นแผนจึงมีความสําคัญ
ในการบริหาร อบต. เปนอยางมาก ผมก็อยากใหทุกทานใหความสําคัญ
กอนจะดําเนินการโครงการอะไร ก็ใหหยิบแผนพัฒนามาตรวจสอบกอน
วาสิ่งท่ีจะทํามีหรือไม หากไมมีเราสามารถเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงได ได
ตลอดเวลาแตผมวาก็ไมควรเพ่ิมเติมบอย มันสิ้นเปลืองงบประมาณ
และในการเพ่ิมเติมโครงการก็ตองมีงบประมาณกอนถึงจะดําเนินการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาได ขณะนี้ใกลถึงชวงเวลาท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะตองจัดทํารางงบประมาณรายจายประจําป 2563    สรุปได
วาง  แผนพัฒนาทองถ่ินเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดกําหนด สามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ฯลฯ และ
ตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํา
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ

นายประภาส  พลเยี่ยม ขอบคุณผอ.ท่ีใหเกียรติเขารวมประชุมในวันนี้  และขอเชิญ
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นายจิรพงษ จริยธนกุล  นักวิชาการสาธารณสุข เรียนเชิญครับ

นายจิรพงษ จริยธนกุล สวัสดีทานนายก  ทานคณะผูบริหาร สมาชิกสภา  ผูนําและทุกทาน
นักวิชาการสาธารณสุข ท่ีมารวมประชุมในวันนี้ ผมนาย นักวิชาการ มีความยินดีเปนอยาง

ยิ่งท่ีไดมารวมประชุมกับทุกคนในวันนี้  เรื่องท่ีผมจะมาพูดคือเรื่อง  โรค
ไขเลือดออก แนวทางการควบคุมโรคไขเลือดออก โรคไขเลือดออก
โรคไขเลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงก่ี มียุงลายเปนพาหะนําโรค พบได
ในทุกกลุมอายุ พบมากในเด็กวัยเรียน สถานการณของโรคมีแนวโนม
สูงข้ึนโดยตลอด ตางจากอัตราปวยตายลดลงอยางมาก แสดงวา
พัฒนาการดานการรักษาพยาบาลดีข้ึน แตประชาชนยังขาดความ
รวมมือตอการปองกันควบคุมโรคสาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส ดังนั้นถามี
การติดเชื้อชนิดใดแลวจะทําใหรางกายมีภูมิคุมกันตอเชื้อชนิดนัน้ไป
ตลอดชีวิต และจะมีภูมิคุมกันตอไวรัสดังกลาว ในชวงสั้นๆ ไมถาวร
การติดตอ โรคไขเลือดออกติดตอถึงกันไดโดยมียุงลายบาน เปนพาหะ
นําโรคสําคัญโดยยุงตัวเมียกัดและดูดเลือดผูปวยในระยะไขสูง



-5-

อาการ หลังจากไดรับเชื้อจากยุงประมาณ ๕ – ๘ วัน ผูปวยจะมีอาการ
คอนขางเฉพาะ ดังนี้

๑. ไขสูงเฉียบพลัน
๒. อาการเลือดออก เสนเลือดเปราะ แตกงาย มีจุดเลือดออกเล็กๆ

ตามแขน ขา ลําตัว รักแร มีเลือดกําเดา เลือดออกตามไรฟน อาจมี
อาเจียน และอุจจาระสีดํา

๓. มีตับโต กดเจ็บ สวนใหญจะคลําพบตับโตไดประมาณวันท่ี
3-๔ นับแตเริ่มปวย

๔. มีภาวะช็อก ประมาณ ๑ ใน ๓ ของผูปวยจะมีอาการรุนแรง
เนื่องจากมีการรั่วของพลาสมา ออกไปยังชองปอด/ชองทอง สวนใหญ
จะเกิดข้ึนพรอมๆ กับไขลดลงอยางรวดเร็ว อาจเกิดไดตั้งแตวันท่ี ๓ ของ
โรค ผูปวยจะมีอาการ กระสับกระสาย มือเทาเย็น ชีพจรเบาเร็ว สวน
ใหญ จะรูสติ พูดรูเรื่อง กระหายน้ํา อาจมีอาการปวดทองกะทันหันกอน
เขาสูภาวะช็อก ถารักษาไมทัน จะมีอาการ ปากเขียว ผิวสีมวงๆ ตัวเย็น
ชืด จับชีพจรและวัดความดันไมได ความรูสติเปลี่ยนไป และจะเสียชีวิต
ภายใน ๑๒ – ๒๔ ชั่วโมง ในรายท่ีไมรุนแรง เม่ือใหการรักษาในชวง
ระยะสั้นๆ ก็จะดีข้ึนอยางรวดเร็วการรักษา ไมมีการรักษาท่ีเฉพาะและ
ไมมีวัคซีนปองกัน ใหการรักษาแบบประคับประคอง ตามอาการ โดยให
ยาลดไข แนะนําใหใชยาพาราเซตามอล ใหน้ําใหเพียงพอ และพักผอน
ถาอาการไมดีข้ึนใหสงตอผูปวยไปพบแพทย และระหวางท่ีผูปวยมี
อาการช็อก จะมีสติดีสามารถพูดจาโตตอบได จะดูเหมือนผูปวยท่ีมีแต
ความออนเพลียเทานั้น ใหรีบนําผูปวยสงตอโรงพยาบาลระดับสูงทันที
การปองกันโรค โรคไขเลือดออก สามารถแพรระบาดไดอยางรวดเร็ว
การปองกันควบคุมโรคท่ีสําคัญ จึงตองไมใหยุงกัด โดยเฉพาะในผูปวย
โดยการลดจํานวนยุงตัวเต็มวัย และกําจัดแหลงเพาะพันธุ ซึ่งจะตองทํา
ใหครอบคลุม ทุกครัวเรือน ตอเนื่องและสมํ่าเสมอตลอดท้ังป มีวิธี
ปฏิบัติ ดังนี้

๑. วิธีการกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย คือ สรางการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน เพ่ือลดจํานวนยุงตัวเต็มวัยและแหลงเพาะพันธุให
ไดมากท่ีสุด โดยมีขอแนะนําสําหรับสถานศึกษา ไดแก ดําเนินการ
ทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายในสถานศึกษา ทุก ๗ วัน ใหความรูและ
คําแนะนําแกนักเรียนเก่ียวกับ วงจรชีวิตของยุง การแพรเชื้อ และวิธี
ปองกัน
แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดโรคไขเลือดออกระบาด
เม่ือเกิดมีผูปวยโรคไขเลือดออกเกิดในหมูบาน เจาหนาท่ีตองดําเนินการ
ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ดวยวิธีการตางๆ เพ่ือใหโรคไขเลือดออก
สงบโดยเร็วท่ีสุด ไมใหระบาดติดตอไปยังชุมชนอ่ืน หากเริ่มดําเนินการ
ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกชา โรคจะแพรกระจายออกไปอยาง
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กวางขวางจนเกินกําลังท่ีจะควบคุม โดยปกติแลวโรคไขเลือดออกมักจะ
ระบาดในฤดูฝน คือ ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน หรือ
เดือนตุลาคม ของทุกป แตท้ังนี้สภาพภูมิอากาศในแตละทองถ่ินมีความ
แตกตางกัน จึงทําใหชวงเวลาท่ีโรคไขเลือดออกระบาดมีความแตกตาง
กัน สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกและ การ
ระบาด เพ่ือลดการแพรกระจายของโรค คือ การเฝาระวังโรคท่ีรวดเร็ว
ถูกตอง และครบถวน เพ่ือใหรูการเกิดโรคไดโดยรวดเร็ว การเฝาระวัง
ทางกีฏวิทยา สํารวจลูกน้ํายุงลาย ติดตามการเปลี่ยนแปลงประเภท
แหลงเพาะพันธุท่ีสําคัญ ของยุงลาย การเฝาระวังเก่ียวกับผูปวยและติด
เชื้อ โดยศึกษาแนวโนมของโรค แนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้
แนวทางการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก

๑. ประกาศเตือนประชาชนใหทราบวามีโรคไขเลือดออกระบาดใน
ชุมชนนั้น พรอมกับให สุขศึกษาแกประชาชน ใหรูจักวิธีการปองกัน
ตนเองและครอบครัวไมใหยุงลายกัด ใหความรูวิธีปฏิบัติเม่ือเด็กปวย
หรือสงสัยวาปวยเปนโรคไขเลือดออก และวิธีการควบคุมปองกันแหลง
เพาะพันธุยุงลายในบาน และขอใหประชาชนใหความรวมมือกําจัดแหลง
เพาะพันธุยุงลายท่ีอาจมีหลงเหลืออยูในชุมชนใหหมดไป การกําจัด
ลูกน้ํายุงลายในบานผูปวย และบริเวณรอบบานผูปวยควรดําเนินการใน
รัศมีอยางนอย ๑๐๐ เมตร และประเมินคาดัชนีลูกน้ํายุงลายในพ้ืนท่ีท่ี
เกิดโรคหลังการควบคุม ปองกันโรคไขเลือดออก

๒. ใชมาตรการเรงดวน เพ่ือควบคุมปองกันการระบาด คือ การ
พนสารเคมีกําจัดยุงตัวเต็มวัย วิธีการนี้จะลดจํานวนยุงลายท่ีมีเชื้อ
ไขเลือดออกในชุมชน หากพนสารเคมีตองครอบคลุมพ้ืนท่ี จะชวยตัด
วงจรการระบาดของโรคลงได ท้ังนี้ทีมควบคุมปองกันโรคตองมีความ
พรอมในการควบคุมปองกันยุงลายพาหะนําโรค อยางมีประสิทธิภาพ
เม่ือไดรับแจงวามีผูปวย โดยจะสามารถปฏิบัติการไดทันทีดําเนินการ
ควบคุมปองกันแหลงแพรโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง เม่ือไดรับการยืนยัน
จากการสอบสวนผูปวยโดยวาเปนพ้ืนท่ีนี้เปนแหลงแพรโรค
กิจกรรมการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก

๑. การเฝาระวังควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก เนนคุณภาพ
การรายงานท่ีถูกตอง ทันเวลา การวิเคราะหรายงาน จากระบบ
รายงานการเฝาระวังโรค ท่ีศูนยควบคุมโรคระดับอําเภอ จังหวัด และ
เขต พัฒนาการใชขอมูลทางระบาดวิทยา เพ่ือการเตือนภัยในทุกระดับ

๒. การควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกและการระบาด
๑) การสอบสวนโรคเพื่อหาแหลงโรค ในพ้ืนท่ีระบาดและ

ดําเนินการควบคุมปองกันการแพรโรค
๒) พฒันากระบวนการมีสวนรวมของเครือขาย และชุมชนใน

การควบคุมปองกันโรค พัฒนาศักยภาพชุมชนแบบเนนการมีสวนรวม
ของประชาชน เทคนิคประชาคมและใชบทสรุปของประชาคม ในการ
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ควบคุมปองกันโรค สนับสนนุการสรางชุมชนเขมแข็งโดยดําเนินการ
บานปลอดลูกน้ํายุงลายยั่งยืนโดยใชการประกวดและการรณรงคเพ่ือการ
กําจัดและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายในระดับครัวเรือน

๓. การพัฒนาระบบบริหารจัดการในพื้นท่ี ผลักดันใหเปน
นโยบายระดับจังหวัด เพ่ืออํานาจการสั่งการผาน ผูวาราชการจังหวัด/
นายอําเภอจัดประชุมเครือขายระดับตําบล องคการบริหารงานสวน
ตําบล เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยง ทิศทาง บทบาทและเกณฑการติดตาม
ประเมินผล โรคพิษสุนัขบา โรคพิษสุนับขาชาวบานท่ัวไปรูจักกันวา
โรคกลัวน้ํา   เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ  เรบี่สไวรัส มีรูปรางคลายกระสุนปน
เม่ือเชื้อนี้เขาสูรางกายคนหรือสัตวแลวจะเดินทางไปตามเสนประสาท
เขาสูสมอง ท่ีสําคัญ เม่ือเกิดอาการข้ึนแลวไมสามารถรักษาใหหายได

ตองเสียชีวิตทุกราย แตโรคนี้ปองกันไดและสามารถทําใหหมดไปจากคน
และสัตวเลี้ยง ในหลายประเทศยังมีผูเสียชีวิตในพ้ืนท่ีท่ีควบคุมโรคใน
สุนัขไมได  ในป พ.ศ. 2549 (ค.ศ.2006) กลุมสหวิชาชีพท่ัวโรคได
รวมกันกอตั้งองคกรเพ่ือการควบคุมโรคพิษสุนัขบา (Global Alliance
for Rabies Control) ซึ่งตอมาไดมีการกําหนดใหมีวันปองกันโรคพิษ
สุนัขบาโลกข้ึนในเดือนกันยายน เพ่ือกระตุนใหประชาชนตื่นตัวตอการ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา มีความรูความเขาใจในการเลี้ยงสุนัขและปองกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ปจจุบันองคการอนามัยโลกและองคการโรค
ระบาดสัตวระหวางประเทศรวมสนับสนุน พรอมใจกันกําหนดใหวันท่ี
28 กันยายนของทุกป เปนวันปองกันโรคพิษสุนัขบาโลก
การติดตอ

สุนัขและแมวท่ีปวยดวยโรคพิษสุนัขบา  สามารถแพรเชื้อไดทาง
น้ําลายเพราะเชื้อจะออกมาในน้ําลายเปนระยะตั้งแต 1 – 7  วันกอน
แสดงอาการจนกระท่ังตาย  คนเราจะติดเชื้อนี้ก็ตอเม่ือ  ถูกสัตวท่ีเปน
โรคนี้กัดหรือขวน ถูกสัตวท่ีเปนโรคนี้เลียหรือน้ําลายสัตวกระเด็นเขา
แผลรอยขีดขวนหรือ เยื่อบุเมือกบุตา  จมูก  ปาก  (ถาน้ําลายถูกผิวหนัง
ปกติ  ไมมีรอยขวนหรือบาดแผล  ไมมีโอกาสติดโรค) การติดตอโดยการ
หายใจมีโอกาสนอยมาก  ยกเวนมีจํานวนไวรัสในอากาศเปนจํานวนมาก
เชนในถํ้าคางคาวการติดตอโดยการกินเกิดข้ึนไดยาก  ไมเคยมีรายงาน
ตามธรรมชาติ  เชนเดียวกับการติดตอจากคนไปสูคน  ในธรรมชาติก็ไม
เคยมีรายงานเชนกัน
อาการท่ีพบในคน

สําหรับอาการของคนท่ีไดรับเชื้อโรคพิษสุนัขบา  สวนใหญมี
อาการของสมองอักเสบ  และไขสันหลังอักเสบ  โดยอาการเริ่มแรกของ
ผูปวยจะมีไขต่ําๆ เจ็บคอ เบื่ออาหาร ออนเพลีย  ตอมามีอาการคัน  มัก
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เริ่มจากบริเวณแผลท่ีถูกกัด แสบๆ รอนๆ แลวลามไปสวนอ่ืน  บางคน
คันมากเกาจนกลายเปนแผลอักเสบ  มีน้ําเหลือง  ตอมาจะ
กระสับกระสาย  กลัวแสงกลัวลม  ไมชอบเสียงดัง  เพอเจอ  หลุกหลิก
กระวนกระวาย  หนาวสั่น  ตามักเบิกโพลงบอยๆ บางครั้งเขาใจผิดคิด
วาเปนโรคทางจิต  มีอาการกลืนลําบากโดยเฉพาะอยางยิ่งของเหลว  จะ
เกิดอาการปวดเกร็งทําใหไมอยากดื่มน้ํามีอาการกลัวน้ํา  จึงมีชื่อเรียกอีก
ชื่อหนึ่งวา  โรคกลัวน้ํา  ไมอยากกลืนแมกระท่ังน้ําลาย จึงทําใหน้ําลาย
ไหล  บางคนอาจปวดทองนอยและขา  คนไขเพศชายบางรายมีน้ําอสุจิ
ไหลออกมาโดยไมรูตัว  กลามเนื้อกระตุก  แนนหนาอก  หายใจไมออก
หรืออาจชักเกร็ง  อัมพาต  หมดสติและตายในท่ีสุด
เม่ือถูกกัดทําอยางไร

ถาถูกสุนัขบากัด  หรือสงสัยวาบากัด  ขวน  หรือเลียตามบาดแผล
ใหรีบปฏิบัติดังนี้รีบลางแผลใหเร็วท่ีสุดดวยสบูและน้ําสะอาดหลายๆ
ครั้ง  ซึ่งเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดในการปองกันการติดเชื้อ  เพราะจะทําใหเชื้อโรค
ตางๆ  ท่ีบริเวณนั้นหลุดออกจากแผลไปตามน้ํา ไมวาจะเปนเชื้อโรคพิษ
สุนัขบา  หรือเชื้อโรคอ่ืนๆ  แลวเช็ดแผลใหแหง  ใสยาฆาเชื้อ  เชน  โพวิ
โดนไอโอดีน  ถาไมมีอาจใชแอลกอฮอล 70%  หรือทิงเจอรไอโอดีน
หรือยาฆาเชื้ออ่ืนๆ  แทนตองจดจําลักษณะและสังเกตอาการสัตวท่ีกัด
รวมท้ังติดตามสืบหาเจาของเพ่ือซักถามประวัติการฉีดวัคซีนปองกันโรค
พิษ สุนัขบา  ท่ีมาของสัตวและสังเกตอาการสัตวท่ีกัด 10 วัน (สุนัขคอก
เดียวกัน พันธุเดียวกัน  สีเดียวกัน  ลักษณะคลายคลึงกัน  อาจจําผิดตัว
ได) ไปพบแพทยเพ่ือรับการปองกันรักษาท่ีถูกตอง  ถามีความเสี่ยงตอ
โรคพิษสุนัขบา  แพทยจะฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาให ผมก็มี
เรื่องท่ีจะแจงใหทุกทานทราบเพียงเทานี้ครับขอฝากดวยนะครับ

นายประภาส พลเยี่ยม ในลําดับตอไปขอเชิญทานปลัด ใหความรูเก่ียวกับแผนพัฒนา
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทองถ่ิน ครับ

นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร เรียน  ทานประธานท่ีเคารพ ทานทองอยู  อินทรกําแหง นายก
ปลัด อบต.ทะเมนชัย องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ดิฉัน นางสาวชดาภา สุดสายเนตร

ปลัด อบต.  นามคณะกรรมการจัดการประชุมประชาคมตําบล ตาม
ระเบียบ 2548 ไดนิยามแผนพัฒนาสามป หมายความวา  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมารแตละป ซึ่งมี
ความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป    และฉบับท่ี 2  ไดนิยาม
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  หมายความวา   แผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ท่ีกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
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ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเตจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ี
จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  สวนฉบับท่ี 3 ใหใชความวา แผนพัฒนาทองถ่ิน
ซึ่งสังเกตไดจากใหตัดคําวาสี่ปของ  และใชคําวา แผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่ง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  มีระยะเวลาสี่ป ฉ แตแผนพัฒนาทองถ่ิน มีระยะ
หาป
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 250

มาตรา  65  รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตางๆ  ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลัง
ผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายมาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการแผนดินท้ังราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และงาน
ของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
โดยหนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาท่ี
เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดิน การจัดทําบริหารสาธารณะและการ
ใชจายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
รวมตลอดท้ังพัฒนาเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความชื่อสัตยสุจริตและมี
ทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือก
ปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ มาตรา 250 วรรคแรก องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีและอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตาม
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืน  รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหแกประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้  ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
มาตรา 250 วรรคสอง  การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะใดท่ีสมควรใหเปนหนาท่ีและอํานาจโดยเฉพาะ ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ หรือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนหนวยงานหลัก ในการดําเนินการใด ใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537

มาตรา 69/1 การปฏิบตัิงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจางการตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย
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ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น และหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนดมาตรา 46 สภาองคการบริหารสวนตําบลมี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ (1) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบล
ยุทธศาสตรระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 -2580)

ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
การสรางการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
การเติมโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สูความ

ม่ังคง และยั่งยืน
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานรักษาความม่ันคงและความสงบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา
ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม หมูบาน

ชุมชนมากท่ีสุด และเกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินตามแนวทางท่ีกําหนด รายละเอียดปรากฏตาม
ในการจัดประชุมประชาคมทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล
เทศบาล เมืองพัทยาและองคการบริหารสวนจังหวัด  ใหใชรูปแบบการ
จัดประชุมประชาคมทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินแนวทาง
พิจารณาเพ่ือประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหนํายุทธศาสตร
และนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาล การ
จัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรท่ีสอดคลองตาม
กรอบยุทธศาสตรชาติ คานิยมหลักของคนไทย ฯลฯ มาประกอบในการ
จัดทําทบทวนเพ่ือปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับ
สภาวะการณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเนนๆ ดวยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถพิจารณายุทธศาสตรท่ีมีอยูเดิมวามีความสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามความเหมาะสมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการสํารวจและ
จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน และเปนขอมูลท่ีหนวยงานตางๆใหความเชื่อถือ
ในการนําไปใชประโยชนในดานตางๆ ใหองคกร
ประชุมประชาคมทองถิ่นเขาทําอยางไร

การประชุม หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปไดมาพบ
ประกันตามกําหนดนัดหมายมารวมปรึกษาหารือเพ่ือรวมกันคิดอยางมี
วัตถุประสงคมีระเบียบวิธีและเวลาท่ีกําหนดใหเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู
ความคิด เพ่ือแกปญหาในทองถ่ิน การประชุมประชาคมทองถ่ิน
หมายถึง  การท่ีบุคคลท่ีอยูในทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไดมาประชุมกันเพ่ือรวมคิดรวมตัดสินใจรวมตรวจสอบรวมรับประโยชน
รวมแกปญหาปรึกษาหารือและเปลี่ยนเรียนรู  เพ่ือแกปญหาสําหรับการ
พัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประชาคมหมูบา  หมายถึง  การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนท่ีอยูใน
หมูบานเพ่ือรวมคิดรวมตัดสินใจรวมตรวจสอบรวมรับประโยชนรวม
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แกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือแกปญหาสําหรับการ
พัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่ง
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีจัดใหมีการประชุมประชาคมหมูบาน
ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลการประชุมประชาคม
หมูบาน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล
ใหใชสัดสวนระดับหมูบาน ซึ่งสัดสวนท่ีเขารวมประชุมโดยรวมจะตองไม
นอยกวารอยละ 60 กรณีท่ีจัดการประชุมเพ่ือประชาคมหมูบานครั้ง
แรก สัดสวนท่ีเขารวมประชุม ครั้งแตกไมครบรอยละ 60 ในการประชุม
ครั้งตอไปใหใชสัดสวนท่ีเขารวมประชุมตามความเหมาะสมของสภา
พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบล แตตองไมนอยกวารอยละ 20
ระยะเวลาในการกําหนดประชุมประชาคมหมูบานใหเปนไปตามความ
เหมาะสมขององคการบริหารสวนตําบลนั้นๆ ประชาคมตําบล  หมายถึง
การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนท่ีอยูในตําบล  เพ่ือรวมคิดรวมทํารวม
ตัดสินใจรวมตรวจสอบรวมรับประโยชนรวมแกปญหา ปรึกษาหารือ
และเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลมี
หนาท่ีจัดใหมีการประชุมประชาคมตําบล (ทุกหมูบาน) การประชุม
ประชาคมตําบล  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน
ตําบล  ใหใชสัดสวนระดับตําบล  ซึ่งสัดสวนท่ีเขารวมประชุมโดยรวม
จะตองไมนอยกวารอยละ 60 กรณีท่ีจัดใหมีการประชุมเพ่ือประชาคม
ตําบลครั้งแรก  สัดสวนท่ีเขารวมประชุม ครั้งแรกไมครบรอยละ 60 ใน
การประชุมครั้งตอไปใหใชสัดสวนท่ีเขารวมประชุมตามความเหมาะสม

การประชุมประชาคมทองถิ่นแบบประชารัฐ
เพ่ือประโยชนของประชาชน องคปกครองสวนทองถ่ินอาจเพ่ิมเติม

หรือเปลี่ยนแปลงพัฒนาทองถ่ินได  โดยใหนายกองคกรปกครองทองถ่ิน
กําหนดและประกาศใหมีการประชุมประชาคมทองถ่ินแบบประชารัฐ
พรอมท้ังแจงใหประชาชนในทองถ่ิน หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และผูท่ีเก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดทราบเขารวมประชม
ประชาคมทองถ่ินแบบประชารัฐ  ดําเนินการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว0600 ลงวันท่ี 29
มกราคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท
0810.3/ว5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 กรณีประชุมประชาคม
ทองถ่ินแบบประชารัฐไมไดครบตามสัดสวนท่ีกําหนดไวใหดําเนินการ
ในการประชุมประชาคมทองถ่ินระดับภาพรวมหรือระดับตําบล กรณี
องคการบริหารสวนตําบล ครั้งแรกไมเปนไปตามเกณฑสัดสวน
ประชาคมทองถ่ินกําหนดไวรอยละหกสิบ  สามารถประชุมไดเม่ือองค
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ประชุมไมนอยกวารอยละยี่สิบ กรณีสัดสวนประชาคมทองถ่ินประชุมไม
ถึงรอยละยี่สิบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประชุมประชาคมทองถ่ินได
ถาสัดสวนประชาคมทองถ่ินมาประชุมไมนอยกวารอยสาม
ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหดําเนินการตามข้ันตอน นี้
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบ
ปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติเหมาะสมกับ
สภาพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยให
นําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ  และขอมูลใน
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ินแลวเสนอคณะกรรมพัฒนาทองถ่ินคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ิน และประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
หลังจากดําเนนิการตามขอ 1-5 แลวใหดําเนินการตามขอ 24 แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2561
การเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่น

เพ่ือประโยชนของประชาชน องคกรปก ครองสวนทองถ่ินอาจ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินได  โดยใหดําเนินการตาม
ข้ึนตอน  ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความ
จําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน

ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการ
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บริหารสวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึง
พิจารณาอนุมัติ และประกาศใชตอไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี
3) พ.ศ. ๒๕62 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีอํานาจและ
หนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ ว 2931  ลงวันท่ี 15
พฤษภาคม  2562 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อปท. ตามท่ีกระทรวงมหาไทยมีหนังสือ
ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ ว 5797  ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.
2561 – 2564) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ตอมาเม่ือระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ. 2561  มีผลใชบังคับ  กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีหนังสือ ท่ี มท
0810.3/ว6046  ลงวันท่ี  19  ตุลาคม 2561 กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ตลอดจนการ
ดําเนินการท่ีเก่ียวของกับแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีประกาศใชแลวหรือ
ดําเนินการกอนวันท่ีระเบียบฉบับนี้มีผลใชบังคับใหแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาวมีผลใชบังคับไดตอไป  จนกวากระทรวงมหาดไทยจะกําหนด
แนวทางเปนอยางอ่ืน

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา  พระราชกฤษฎีกาวาดวย
การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พงศ. 2551
มาตรา 19 วรรคสาม  กําหนดใหเม่ือแผนพัฒนาจังหวัดไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใชแลวการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการดําเนินกิจการของ
จังหวัดและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
จังหวัดดังกลาวประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ขอ 7 กําหนดให
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมี
ระยะเวลาหาป ดังนั้น เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในปจจุบัน  ซึ่งเปนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีระยะเวลาสี่ป
(พ.ศ. 2561 – 2564) มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําป
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณา
การแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน  จึง
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อาศัยอํานาจตามขอ 5 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง
กําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป (พ.ศ. 2561 –
2565) และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนแนวปฏิบัติถือเปน
แนวปฏิบัติ

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  ตามระเบียบดังกลาว  อบต.
จะตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
ใหแลวเสร็จภาย15  มิถุนายน ๒๕62 นี้  ท้ังนี้  องคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย  ไดดําเนินการจัดประชุมประชาคมหมูบาน  ไปเม่ือ
วันท่ี 21 - 25 มกราคม  2562 ท่ีผานมา  ท้ัง  10 หมูบาน  และ
ไดนําขอมูลท่ีไดจากการประชุมประชาคมหมูบานดังกลาวเขาท่ีประชุม
ประชาคมชุมชนตําบลในครั้งนี้  เพ่ือใหทุกทานไดรวมคิดรวมทํารวม
ตัดสินใจรวมตรวจสอบรวมรับประโยชนรวมกันแกปญหา  ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ิน
และจัดลําดับความสําคัญของโครงการในการจัดทําแผนพัฒนา  (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖5) รวมท้ังการดําเนินงานตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย  เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาวตอไป
ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค  องคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย    จึงไดจัดประชุมประชาคมตําบลข้ึน  ในวัน  29
กรกฏาคม ๒๕62 ณ  หอประชุมองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
แหงนี้  โดยมีผูเขารวมการประชุม  ไดแก คณะผูบริหาร   สมาชิกสภา
คณะกรรมการพัฒนา   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  สวนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ  กํานัน  ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  กรรมการหมูบาน
กรรมการกองทุน อสม.  อปพร. องคกรธุรกิจ/รานคา  กลุมอาชีพ  กลุม
อาสาพัฒนา  เยาวชน  ชมรมผูสูงอายุ  พนักงานอบต.  ลูกจาง
พนักงานจาง อบต.  และประชาชนท่ัวไป (ตามสัดสั่วนท่ีกําหนด)
(อบรมใหความรูเกี่ยวกับแผนพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ)

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว
มติท่ีประชุม ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การพิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาจากแผนชุมชน/

หมูบานป ๒๕62
นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร กอนท่ีจะมีการทบทวนโครงการพัฒนา ดิฉันขอเชิญนักวิเคราะห
ปลัด อบต.ทะเมนชัย ชี้แจงเก่ียวกับแผนชุมชน  เชิญคะ

นางสาวจิรวรรณ  บรรดิษรัมย เรียน คณะผูบริหาร ผูอํานวยการ รร  สพ.สต.  และผูรวมรวม
นักวิเคราะหนโยบายฯ ประชุมทุกทาน  ในการจัดทําแผนชุมชน  แผนชุมชนคืออะไร  ทําไมจึง

ตองมีการจัดทําแผนชุมชน  ก็เนื่องดวยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.
๒๕๔๘ ประกอบหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว
๘๕๖ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง  การสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ

ดวยกระทรวงมหาดไทย  มีนโยบายในการสงเสริม  สนับสนุน  ให
ทุกหมูบาน  ชุมชน  มีการจัดทําแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผน
ชุมชน  สําหรับเปนรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต
กระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด  ดวยการ
บูรณาการการทํางานรวมกันท้ังหนวยงานในสวนภูมิภาค  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรภาพประชาชนและภาคสวนอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของ  โดยมีกระบวนการทํางานท่ีตอเนื่อง  ลดปญหาความซ้ําซอน
และเกิดการเก้ือหนุนการทํางานรวมกัน  โดยยึดพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง
ประชาชนเปนศูนยกลางการดําเนินงาน  ดวยการสงเสริมบทบาทของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนองคกรอํานวยการในระดับตําบล
เพ่ือใหการดําเนินงานดงักลาว  มีแนวทางการดําเนินงานรวมกันในการ
สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดังกลาวขางตน กระทรวงมหาดไทย
โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนการจัดหรือทบทวนแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ินและจังหวัด

เพ่ือแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินและทําความเขาใจกับสวน
ราชการในพ้ืนท่ีและภาคสวนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  โดยมีหลักการสําคัญ
ประกอบแนวทางการดําเนินงาน  ดังนี้

๑) ใหเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  เปนองคกรอํานวย
การบูรณาการสงเสริม  สนับสนุน  การจัดทําและทบทวน  ปรับปรุง
แผนชุมชน  ระดับหมูบาน/ชุมชนและตําบล  โดยมีคณะทํางานระดับ
ตําบลท่ีมีหนวยงาน  องคกรท่ีเก่ียวของรวมเปนคณะทํางานบูรณาการ
กําหนดการจัดทํากลไกการดําเนินงานและรูปแบบของแผนชุมชนให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
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๒) เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล พิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณในการสนับสนุน  ใหเกิดกระบวนการจัดทํา  ทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชน  ระดับหมูบาน/ชุมชน  และตําบล  โดยมี
คณะทํางานระดับตําบลท่ีมีหนวยงาน  องคกรท่ีเก่ียวของรวมเปน
คณะทํางานบูรณาการกําหนดการจัดทํากลไกการดําเนินงานและ
รูปแบบของแผนชุมชนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

๓) ใชกลไกคณะกรรมการหมูบานและคณะกรรมการชุมชน  เปน
กลไกหลักในการดําเนินงานระดับหมูบาน/ชุมชนใชศูนยประสานงาน
องคกรชุมชนระดับระดับตําบล  สภาองคกรชุมชน  หรือกลไกภาค
ประชาชนอ่ืนในระดับตําบลท่ีเหมาะสม  เปนกลไกบูรณาการแผนชุมชน
ระดับตําบล/เทศบาล

๔) ใหองคการบริหารสวนจังหวัด  เปนองคกรพัฒนาศักยภาพ
ทักษะ  ความรู  ผูนําหมูบานและผูนําชุมชนและผูนําองคกรภาค
ประชาชนอ่ืนในระดับหมูบาน/ชุมชนและตําบล ใหสามารถเปนแกนนํา
การพัฒนาท่ีเขมแข็งและสนับสนุนใหเกิดเครือขายความรวมมือภาค
ประชาชน ในการพัฒนาจังหวัด

๕) ใหสวนราชการท่ีมีภารกิจเก่ียวของในการสนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชนในระดับทองท่ีใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงาน
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมอบหมายใหสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดทําความเขาใจกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดเห็นความสําคัญในการบูรณาการการ
ทํางานรวมกัน สําหรับความหมายของแผนชุมชนก็คือ การกําหนด
อนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากคนในชุมชนในแตละ
ดาน ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานคุณภาพชีวิต ดาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และ ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ซึ่ง
จะมีอยู ๓ แบบ  ดังนี้

๑. แผนทําเอง
๒. แผนขอความรวมมือ
๓. แผนขอรับเงินสนับสนุน
โดยแผนชุมชนจะตองมีอยางนอย ๕๐% ของโครงการหรือแผน

ท้ังหมดและจะตองมีการปรับปรุงแผนชุมชนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง

นางสาวจริวรรณ  บรรดิษรัมย จากความสําคัญดังกลาว  ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย  วา
นักวิเคราะหนโยบายฯ ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘

หมวด ๑ ขอ ๑๐ (2) วรรคสอง ในการจัดทํารางแผนพัฒนา
ใหเทศบาล  เมืองพัทยา  องคการบริหารสวนตําบลและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง  นําปญหาความตองการจากแผน
ชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองไดพิจารณาบรรจุไว
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ในแผนพัฒนา  แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา  องคการ
บริหารสวนตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง
ใหเสนอปญหา  ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดและให
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี

นางสาวจิรวรรณ  บรรดิษรัมย ในการจัดทําแผนชุมชนนั้น ทางชุมชนสามารถท่ีจะเสนอโครงการ
นักวิเคราะหนโยบายฯ กิจกรรมหรือปญหาในดานใดก็ได  ขอชี้แจงทําความเขาใจใหทราบ

ดังนี้
๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  รางระบายน้ํา  ไฟฟาสองสวาง

ถนนแหลงน้ํา
๒. ดานเศรษฐกิจ  เชน  ผลผลิตตกต่ํา  กลุมอาชีพ ดานการ

ทองเท่ียว
๓. คุณภาพชีวิตท่ีดี เชน  ในชุมชนมีแหลงม่ัวสุม ปญหายาเสพติด

ผูสูงอายุ อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน
ดานกีฬา ดานสุขภาพอามัย ดานการศึกษา  ดานความสงบเรียบรอย

๔. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน  ขยะมูลฝอย
ตนไม

๕. ดานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   เชน คนในชุมชนขาด
การมีสวนรวมกลุมองคกรยังไมแข็งแรงพอ

นางสาวจิรวรรณ  บรรดิษรัมย ตามท่ีดิฉันไดอธิบายไปแลวนั้นมีทานใดสงสัยหรือไม  ขอเชิญคะ
นักวิเคราะหนโยบายฯ

ท่ีประชุม - ไมมี -

นางสาวจิรวรรณ  บรรดิษรัมย ถาไมมีทานใดสงสัยดิฉันขอเชิญพิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาคะ
นักวิเคราะหนโยบายฯ ดิฉัน...ขอทบทวนแผนชุมชน วาเปนโครงการท่ีชุมชนตองการท่ี

จะบรรจุในแผนอีกหรือไม ใหชุมชนแสดงความเห็นชอบโดยการยกมือ
และโครงการใดท่ีเห็นวาไมสมควรดําเนินการตอควรจะนําออกจากแผน
ก็ใหแสดงความเห็นและขอมิติท่ีประชุมดวย  โครงการท่ีตองทบทวนมี

ท่ีประชุม รวมพิจารณาทบทวนแผนหมูบาน ประจําป 2562

ท่ีประชุม มีมติทุกเสียงเหน็ชอบโครงการท่ีทบทวนตามเอกสารท่ีแจกให
และเห็นชอบบรรจุในแผนหมูบาน
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3.2  เรื่องพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
นายทองอยู อินทรกําแหง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
นายก อบต.ทะเมนชัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี

๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๕ (๒) ไดกําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินมี
อํานาจหนาท่ีรวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
และการแกไขปญหาเก่ียวกับจัดทํารางแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไดรวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ตามท่ีกลาวมาขางตน โดยรายละเอียดดังกลาว
ขอเชิญทานปลัดไดกลาวชี้แจงสักนิด

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร กระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาของ อบต. ใหทุกทานได
ปลัด อบต.ทะเมนชัย รับทราบกอนท่ีจะเริ่มดําเนินการ เนื่องดวยแผนพัฒนาเปนภารกิจหลัก

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 และแนวทางการจัดทําแผนของ
กระทรวงมหาดไทย

แผนพัฒนา หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

แผนพัฒนาทองถ่ิน หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีกําหนด วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ี
จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมารแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ิน

โครงการพัฒนา หมายความวา โครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอ
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการ
เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว ซึ่งประชาชนจะตอง
มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาดังกลาวดวยตามระเบียบแผนฯ และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลง
วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
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หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3 / ว 2931 ลง
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

ในสวนนี้ก็จะประมาณนี้คะ ขอเชิญนักวิเคราะหฯ ไดชี้แจงเก่ียวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ในข้ันตอนตอไปคะ เชิญคะ

นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3 / ว
นักวิเคราหนโยบายฯ 2931 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํา

และประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ใหแลวเสร็จภายใน
วันท่ี 15 มิถุนายน 2562 ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงไดเรง
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหแลวเสร็จตามหนังสือหนังสือ
ดังกลาว โดยมีการประชุมประชาคมหมูบาน วันท่ี 21 - 25  มกราคม
2562 ท่ีผานมาแลวนั้น

ตามท่ีดิฉัน...ไดรับมอบหมายใหดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) มีหนาท่ีดําเนินโครงการดังกลาวให
สําเร็จลุลวง โดยเปนผูประสานงานโครงการตางๆ รวมท้ังรวบรวมขอมูล
และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  ดิฉัน...จึงขอชี้แจงรายละเอียด
เก่ียวกับการรวมจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
ดังนี้

1. ข ั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565
ใหเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคการ

บริหารสวนจังหวัดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เปนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีชวงระยะเวลาหาป
(พ.ศ. 2561-2565)

2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565
2.1 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดและอําเภอตรวจสอบ

องคประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอตามลําดับใหเปนปจจุบัน

2.2 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดสงยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดในปจจุบันใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเพ่ือใชเปนแนวทางในการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินไปพลางกอน เม่ือองคการบริหารสวนจังหวัดจัด
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด เพ่ือดําเนินการ
ทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ินในเขตจังหวัดแลวเสร็จ ใหแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดทราบ โดยเคาโครงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ใหดําเนินการตามรูปแบบท่ีกําหนด

3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565
3.1 ในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561-25656)

ใหเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคการบริหาร
สวนจังหวัด ถือปฏิบัติตามขอ 17 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

3.2 ในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน อาจใชขอมูลจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ฉบับปจจุบัน  มา
ทบทวนและปรับใชในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-
2565 โดยพิจารณาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ใหจัดทําประชาคมในระดับ
ตําบลสําหรับองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลตําบลระดับชุมชน
เมืองสําหรับเทศบาลเมือง ระดับชุมชนนครสําหรับเทศบาลนคร ระดับ
จังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดและสําหรับเมืองพัทยาใหใช
รูปแบบของเทศบาลนคร ท้ังนี้การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในโอกาส
ตอไปการจัดประชุมประชาคมทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหใชรูปแบบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท
0810.3/ว0600 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสด ท่ี มท 0810.3/ว6247 ลงวันท่ี 3
พฤศจิกายน 2560 ประกอบกัน ท้ังนี้ใหดําเนินการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี

3.3 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตามเคาโครงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ในสวนของเคา
โครงแผนพัฒนาทองถ่ิน เราจะมาทบทวนวิสัยทัศน ยุทธศาสตร พันธกิจ
ยังคงใชไดกับเหตุการณปจจุบันนี้อยูไหม   มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

สวนท่ี ๑
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน

๑. ดานกายภาพ
1.1 ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล

- โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
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- ดานการคลังทองถ่ิน
- บทบาท/การมีสวนรวมของประชาชนในกิจการทาง

การเมืองและการบริหาร
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
๑.4  ลักษณะของดิน
1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา
1.6  ลักษณะของไม/ปาไม

๒. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
2.2 การเลือกตั้ง

๓. ประชากร
3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร
3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร

4.  สภาพทางสังคม
4.1  การศึกษา
4.2  สาธารณสุข
๔.๓ อาชญากรรม
๔.๔ ยาเสพติด
๔.๕ การสังคมสังเคราะห

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1  การคมนาคมขนสง
๕.2 เสนทางคมนาคม
5.3 การไฟฟา
๕.4 การประปา
5.5 โทรศัพท
5.6 ไปรษณีย/การสื่อสาร/การขนสง วัสดุ  และครุภัณฑ

6.  ระบบเศรษฐกิจ
6.1  การเกษตร
6.2  การประมง
6.3  การปศุสัตว
6.4  การบริการ
6.5  การทองเท่ียว
6.6 อุตสาหกรรม
6.7  การพาณิชย
6.8 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
6.9 แรงงาน
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๗. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม
๗.1  การนับถือศาสนา
๗.2  ประเพณีและงานประจําป
๗.๓ ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน
๗.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ
8.๑ น้ํา
8.๒ ปาไม
8.๓ ภูเขา
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

สวนท่ี ๒
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัดบุรีรัมย
๑.๕ ไทยแลนด ๔.๐ (THAILAND ๔.๐)
๑.๖ แผนพัฒนาอําเภอ

๒. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
2.1  วิสัยทัศน

““ชุมชนนาอยู
มุงสูคุณภาพชีวิตท่ีดี
เนนวิถีพอเพียง ””

๒.2 ยุทธศาสตร
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับ

ประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมท้ังองคกรตางๆ  ท่ี
เก่ียวของ  ไดกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล  5  ดาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
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๒.๓ เปาประสงค
๑. พัฒนาชุมชนใหนาอยู  สงเสริมการพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน ดานคมนาคม ดานสาธารณูปโภค ดานแหลงน้ํา และดานอ่ืนๆ
2. ประชาชนมีความรู และมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงพา

ตนเองได
3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน
4. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
๒.๔ ตัวช้ีวัด

1.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสราง
พ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการ

2.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีแหลงน้ําใน
การอุปโภค บริโภคเพ่ิมมากข้ึน

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
4.  หมูบานมีรายไดเพ่ิมข้ึน  และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน
5.  หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาอยูอยาง

สงบสุข
6.  การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง
7.  การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการ

ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง
๒.๕ คาเปาหมาย

๑. ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความ
สะดวกและรวดเร็ว

๒. ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอัน
ดงีาม

๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตน
เองได

๔. มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยู
อยางสงบสุข

๕. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวน

๒.๖ กลยุทธ
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางท่ี 1 การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทาง
ทาและระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก

แนวทางท่ี ๒ ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยาย
เขตไฟฟาสาธารณะ
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แนวทางท่ี 3 พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
แนวทางท่ี 4 กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
แนวทางท่ี 5 การใหบริการดานโทรคมนาคม

ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรอินทรีย
แนวทางท่ี 2 เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและ

กลุมอาชีพ
แนวทางท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางท่ี 1 อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถ่ิน และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย
แนวทางท่ี 2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม

จริยธรรม ใหกับประชาชน
แนวทางท่ี 3 สงเสริมกีฬา  นันทนาการ และบูรณาการ

การศึกษา
แนวทางท่ี 4 สงเสริมสุขภาพและอนามัย
แนวทางท่ี 5 สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
แนวทางท่ี 6 เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทา-

สาธารณภัย
ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 2 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการ
กําจัดขยะมูลฝอย
ยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมือง
ท่ีดี

แนวทางท่ี 1 สงเสริมใหประชาชนและหนวยงานตางๆเขามามี
สวนรวมในกระบวนการบริหารงานของ อบต.

แนวทางท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีด
ความสามารถในการพัฒนา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย

๑) การพัฒนาหมูบานใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับ
บริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของหมูบานและเศรษฐกิจ

๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน
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๓) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของ
หมูบานในการพ่ึงตนเอง

๔) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะ
สิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน

๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน

๒.๘ แผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
5) แผนงานสังคมสงเคราะห
6) แผนงานเคหะและชุมชน
7) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10) แผนงานการเกษตร
11) แผนงานงบกลาง

สวนท่ี ๓
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

ฯลฯ

สวนท่ี ๔
การติดตามและประเมินผล

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
๔.๔ ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต

นายทองอยู อินทรกําแหง ลําดับตอไปจะเปนการเสนอโครงการพัฒนาจากปญหา/ความ
นายก อบต.ทะเมนชัย ตองการของประชาชน และสวนตางๆ

ท่ีประชุม รวมพิจารณา/เคาโครงแผนพัฒนาทองถ่ิน วิสัยทัศน เปาประสงค
ยุทธศาสตร ฯลฯ  พรอมเสนอโครงการพัฒนาและจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน

นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร มีทานไดตองการสอบถามหรือเพ่ิมเติมโครงการอีกหรือไม
ปลัด อบต.ทะเมนชัย
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ท่ีประชุม - ไมมี -

นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร ถาไมมีดิฉันของมติท่ีประชุม
ปลัด อบต.ทะเมนชัย

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบการทบทวนวิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาประสงค
กลยุทธ โครงการฯลฯท่ีเสนอและบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. 2561-2565)

นางสาวจิรวรรณ  บรรดิษรัมย ตามท่ีไดเสนอโครงการและมีมติเห็นชอบ นั้น  สามารถสรุป
นักวิเคราะหนโยบายฯ โครงการไดดังนี้

หมูท่ี 4
1. โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพักน้ํา

และขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางเซียม รัตนชีวพงษ
ถึงบานนางนอย สมพงษ หมูท่ี 4 บานหนองมวง

2. โครงการซอมสรางและยกระดับผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
นายสอาด โชยรัมย ถึงบานนางชุมแพร อินทรศร  หมูท่ี  4  บาน
หนองมวง

3. โครงการซอมสรางผิวถนน Asphaltic concrete จากบริเวณ
บาน นางเซียม รัตนชีพงษ ถึง บานนายทองดํา แกวกลาหมูท่ี 4 บาน
หนองมวง

4. โครงการซอมสรางผิวถนนAsphaltic concrete จากบาน
นายชโลม แสนรัมย ถึง บาน นางทองจันทร ยางยอดทอง หมูท่ี 4
บานหนองมวง

5. โครงการกอสรางฝาปดรางระบายน้ํา(ฝาตะแกรงเหล็ก) จาก
บานนายทองดํา เชียงรัมย ถึง  บานนายเฉลิมชัย ดีเสมอ หมูท่ี 4 บาน
หนองมวง

6 โครงการสรางฝายน้ําลน ค.ส.ล. ลําหวยไผ (ชนิดรถยนตผาน
ได) พรอมทางขาม หมูท่ี 4 บานหนองมวง

หมูท่ี 6
1. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. (แบบมีฝาตะแกรง

เหล็ก)  จากบานนางวันทอง แทนคํา ถึงบานนายสงเมือง สงครามรอด
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบานนางอรุณีย
อุดแกว  ถึงบานนายดี  แดนดีหมูท่ี 6 บานบริหารชนบท

3. โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะสระข้ีหนูสาธารณะประโยชน
หมูท่ี 6 บานบริหารชนบท

4. โครงการซอมสรางผิวถนน Asphaltic concrete ทับถนน
คอนกรีตเดิมจากบานนางวันทอง แทนคําถึงบานนายสมพร คุดชิตาหมูท่ี
6  บานบริหารชนบท
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5. โครงการซอมสรางผิวถนนAsphaltic concrete ทับถนน
คอนกรีตเดิมจากศาลากลางหมูบานถึงบานนายศรีสุพรรณ ไชยสาร  หมู
ท่ี 6  บานบริหารชนบท

6. โครงการซอมสรางผิวถนนAsphaltic concrete ทับถนน
คอนกรีตเดิมจากบานนางอัมพร ขะรัมยถึงบานนางจันทร สีดาสะมา
หมูท่ี 6  บานบริหารชนบท

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายสมพร
คุชิตา  ถึงเขตทางรถไฟหมูท่ี 6  บานบริหารชนบท

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายสากล
เกรัมย  ถึงเขตทางรถไฟหมูท่ี 6  บานบริหารชนบท

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางทองพูน
ลุนละลาด  ถึงนายเจริญ  วงศคําพันธหมูท่ี 6  บานบริหารชนบท

10. โครงการกอสรางถนนดินยกระดับพรอมลงหินคลุกเกรด
ปรับแตง   จากท่ีนานางจําลอง ศาลนอกถึงท่ีนา นางวันเพ็ญ  คุชิตาหมู
ท่ี 6  บานบริหารชนบท
หมูท่ี 8

1. โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลลพรอมติดตั้งปมน้ําบาดาล
ซัมเมอรส หมูท่ี 8 บานหนองไทร

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางสมบัติ
พนมผา ถึงสามแยกปาออย หมูท่ี 8 บานหนองไทร

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางสมบัติ
พนมผา ถึงบานนางทองจันทร  หาดี หมูท่ี 8 บานหนองไทร

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางจําป
แกวดี ถึงบานนายไพศาล  สามีรัมย หมูท่ี 8 บานหนองไทร

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยสระน้ํา
หนองไฮ  ถึงบานนายสวัสดิ์  พรมชาติ หมูท่ี 8 บานหนองไทร

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายบุตรศรี
ดินไสว  ถึงสระน้ําหนองแปน หมูท่ี 8 บานหนองไทร

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายปลัด
ตาดวง ถึงบานนายสุรินทรกลิ่นสุคนธหมูท่ี 8 บานหนองไทร

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายบุญ
ชวย ดีเสมอ ถึงบานนายสมศักดิ์ เมืองแพน หมูท่ี 8 บานหนองไทร

9. โครงการกอสรางรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมขยาย
ไหลทาง จากสามแยกทางหลวงชนบทสาย บร 3047  ถึงสาแยกทาย
หมูบานบริเวณไรออยหมูท่ี 8 บานหนองไทร

10. โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดใหญ หมูท่ี 8
บานหนองไทร

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนาย
สุรัตน  หมึกไธสง ถึงบานนายแสวง  สุภพ หมูท่ี 8 บานหนองไทร
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12. โครงการกอสรางถนนลงหินคลุก จากสามแยกทายหมูบาน
บริเวณไรออย ถึงสามแยกบริเวณโรงเรียนบานหนองไทร หมูท่ี 8  บาน
หนองไทร

13.  โครงการขุดลอกสระหนองไฮ หมูท่ี 8 บานหนองไทร
หมูท่ี 9

1. โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายบัวผันแกนทิพย
ถึงท่ีนานายสาย  แกนทิพย  หมู 9 บานหนองบัว

2. โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ  พรอมลงหินคลุกเกรด
ปรับแตง  จากบานนายบุญปลูก  พยัคฑกุล  ถึงเขตทางรถไฟ หมูท่ี 9
บานหนองบัว

3. โครงการวางทอเมนต PVCระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 9 บาน
หนองบัว

4. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมฝาปูนปด จาก
บานนายประมวล  นูหาร  ถึงหนาโรงเรียนบานหนองบัว หมูท่ี 9 บาน
หนองบัว

5. โครงการกอสรางรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  พรอม
ขยายไหลทาง จากบานนางทองอวน  คันทะชัย ถึงบานนายวรวรรธน
พัฒนธนกฤษศิริ หมูท่ี 9 บานหนองบัว

6. โครงการลงหินคลุกเกรดปรับแตง  จากท่ีนา  นายสา  บุญโท
ถึงท่ีนา  นายสมสวน พงษศิริวิลัย หมูท่ี 9 บานหนองบัว

7. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
ตะแกรงเหล็กจากบานนายอุทัย  รสหอมถึงบานนายโอด พูนจะโปะ
หมูท่ี 9 บานหนองบัว

8. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กมีฝาตะแกรง
เหล็กจากบานนายดอม สระแกวถึงบานนางพิม ทวรสันต หมูท่ี 9
บานหนองบัว

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนาวัดหนองบัว
ถึงบานนายดอมสระแกวหมู 9 บานหนองบัว
หมูท่ี 10

1. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.จากท่ีนา  น.ส.มนัสนัน เคียน
รัมย  ถึงถนนทางหลวงชนบท บร 3047 หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก   จากบานนางบุญ
โฮม  ชํานาญกิจ ถึงท่ีนานายสํารวม แสนรัมย หมูท่ี 10 บานหนอง
มวงนอย

3. โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะสระข้ีหนูสาธารณะประโยชน
หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ท่ีสวนนางสมจิตร
แซกรัมย   ถึงบานนายชัยวัฒน สุขรัตน หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย
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5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายอุทัย
แซกรัมย ถึงบานนายทน  ใจเอ้ือ หมูท่ี 10บานหนองมวงนอย

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายโชคทวี
ภรณทองไสว  ถึงท่ีสวนนายหนู  แปลนดีหมูท่ี 10บานหนองมวงนอย

7. โครงการกอสรางรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมขยาย
ไหลทาง  จากศาลากลางหมูบาน  ถึถนนทางหลวงชนบท  บร 3047
หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย

8. โครงการรั้วลอมรอบเขตท่ีสาธารณะประโยชนสระยาว หมูท่ี
10 บานหนองมวงนอย

9. โครงการรั้วลอมรอบเขตท่ีสาธารณะประโยชนโคกทําเล หมูท่ี
10 บานหนองมวงนอย

10. โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากบานนางลําดวน ใจเอ้ือ
ถึง ถนนทางหลวงชนบท หมูท่ี 10บานหนองมวงนอย

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนางหนูเพียร แกลว
กลา  ถึงบาน นายสุวัลย ชวนรัมย หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย

12. โครงการกอสรางลานเอนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหนองอีเนิก หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย

13. โครงการขุดลอกสระน้ํากลางหมูบาน   (สระยาว) หมูท่ี 10
บานหนองมวงนอย

14. โครงการขุดลอกหนองอิเนิก หมูท่ี 10 บานหนองมวงนอย
หมูท่ี 11

1. โครงการเปลี่ยนถังประปาทรงแชมเปญ  และถังกรองบาดาล
หมูท่ี 11 บานหนองน้ําขุน

2. โครงการวางทอระบายน้ําค.ส.ล. พรอมบอพัก จากท่ีสวนนาย
วิชัย แสนรัมย  ถึงท่ีนานายไพบูลย  รัตนชีวพงษ หมูท่ี 11 บานหนอง
น้ําขุน

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบานนายทิวา
ตรีประเคน ถึงท่ีสวนนางสายทอง ชารีคาน หมูท่ี 11 บานหนองน้ําขุน

4. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝา
เหล็กตะแกรงปด จากบานนายทับ  ดีโพธิ์รัมย ถึง บานนางสุนันท
เชียงรัมย หมูท่ี 11 บานหนองน้ําขุน

5. โครงการวางทอระบายน้ําจากบานนางคันฑมาศ ศรีเรืองหัตถ
ถึงบานนางบุญสุข พิมพเสนา หมูท่ี 11 บานหนองน้ําขุน

6. โครงการกอสรางรองระบายน้ํา แบบขยายไหลทางจากบาน
นางพิกุล  พวงทอง ถึงบานนายปรางค ไชยสาร หมูท่ี 11 บาน
หนองน้ําขุน

7. โครงการกอสรางรองระบายน้ําแบบขยายไหลทางจากบานนาย
สุทัศน พิมเสนาถึงบานนายสมหวัง พิมเสนา หมูท่ี 11 บานหนองน้ําขุน
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8. โครงการกอสรางรองระบายน้ํา จากบานนางหลงดีรับรัมย  ถึง
ท่ีสวนนางคําฮักตรีประเคน หมูท่ี 11 บานหนองน้ําขุน

9. โครงการซอมสรางเสริมผิวAsphaltic concrete จากสามแยก
ตลาดนัดถึง ถนนหนาวัดทิศตะวันตก หมูท่ี 11 บานหนองน้ําขุน

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนาย
สมพร พาอยูสุข ถึงท่ีสวนนายสมศรี ออกรัมยหมูท่ี 11 บานหนองน้ําขุน

11. โครงการกอสรางลานคอนกรีตเอนกประสงคของสระหนอง
แสง  หมูท่ี  11 บานหนองน้ําขุน
หมูท่ี 12

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จากบานนาย
สมพงษ ดีรัมย  ถึงบานนายสมพงษ  โชครัมยหมูท่ี  12 บานบุตาริด

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จากบานนายสุนัน
แซกรัมย ถึงบาน นางสงกา แซมรัมย หมูท่ี  12 บานบุตาริด

3. แผนงานเคหะและชุมชนโครงการจัดซื้อปมสูบน้ําบาดาล พรอม
หมอแอมปไฟฟา ท่ีฝายบุตาริด หมูท่ี  12 บานบุตาริด

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จากบานนาย
สุนทร พิศเพ็ง ถึงบานนายสมพงษ ดีชัยรัมย หมูท่ี  12 บานบุตาริด

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จากบานนายตุย
ทราบรัมย ถึงบาน นางสวาง เขียววิลัย หมูท่ี  12 บานบุตาริด

6. โครงการลงหินคลุก(ซอมแซม) จากบานนายถ่ิน เขียววิลัย ถึง
บริเวณท่ีนานายบุญยงค สุขแสง หมูท่ี  12 บานบุตาริด

7. โครงการลงหินคลุกเกรดปรับแตง จาก ถนนคอนกรีตบริเวณ
ทอน้ําลนฝายบุตาริดถึงเขตทางรถไฟบริเวณท่ีนานายสอน น้ําคลําหมูท่ี
12 บานบุตาริด

8. โครงการลงหินคลุกเกรดปรับแตง จาก สี่แยกโคกทําเลทางไป
บานหนองไทรถึงบานบานนายวิชิด บัวแกว หมูท่ี  12 บานบุตาริด

9. โครงการขุดลอกฝายบุตาริด หมูท่ี 12 บานบุตาริด
หมูท่ี 15

1. โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีฝา
ตะแกรงเหล็กปด) พรอมขยายไหลทางจากบานนางเจริญ พุมพวง ถึง
บานนายสมศักดิ์  บุรินรัมย หมูท่ี 15  บานหนองมวงใต

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบานนาง
สํารวย เสวตรัมย ถึงบานนางบุญมี เหมาะทอง หมูท่ี 15 บานหนอง
มวงใต

3. โครงการกอสรางลานเอนกประสงคคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
สระหนองเมา หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต

4. โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาตะแกรงเหล็กปดจาก
ศาลากลางหมูบานถึงบานนายภูสิต แสนรัมยหมูท่ี 15 บานหนองมวงใต
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5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนางสุธาตุ
ทะรินรัมย ถึงบานนายบุญชวย แซกรัมย หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายเสงี่ยม
มงคลทิศ ถึงบานนางบุญเรือง เสวตรัมย หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต

7. โครงการเจาะบอบาดาลและติดตั้งแผงโซลาเซลลบริเวณสระ
น้ําหนองเมา หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต

8. โครงการกอสรางรองระบายน้ําจากบานนางชนินทรพร
ประโลมรัมย ถึงบานนายปลอง ศรีปตะเนตร หมูท่ี 15 บานหนอง
มวงใต

9. โครงการกอสรางรองระบายน้ํา พรอมขยายไหลทาง จากบาน
นายบัว  จําปาแดง ถึงบานนางละมุล พุทธรักษา หมูท่ี 15 บาน
หนองมวงใต

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน บร
3047 บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ถึงบริเวณท่ีนานายเรียน
แสนรัมย หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต
หมูท่ี 16

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ีสวนนางบุญ
เรือง แซซึง ถึงท่ีสวนนายกง บุญตามทัน หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา

2. โครงการกอสรางถนนดินยกระดับพรอมลงหินคลุกเกรด
ปรับแตงบริเวณคันสระหนองไซ หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ีสวนนายสา
ดีรับรัมย ถึงท่ีสวนนางติ่ง สิงพเนา หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายบุญ
ชวนรัมย  ถึงสระหนองไซ หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ีสวนนาย
สวน รอบรู ถึง ท่ีนานางบัวไข แสงรัมย หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ีสวนนายวิชัย
เซิกรัมย ถึงท่ีสวนน.ส.ทองมา ดูเรืองรัมย หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา

7. โครงการกอสรางรองระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ขยายไหลทางจากบานนางพวงพันธ  สงศิริ  ถึงบานนางบุญมี ซอยรัมย
หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา

8. โครงการรั้วลอมรอบเขตท่ีสาธารณะประโยชนบริเวณท่ีสระ
หนองไซ  หมูท่ี 16บานนอยพัฒนา

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ีสวนนายสา
ดีรับรัมย ถึงท่ีสวนนายบุญมี เปาไธสง หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ีนางรัตนา
ยืนรัมย ถึงท่ีนานางอุย เซอรัมย หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากท่ีนานายคูณ
เขียววิลัย ถึงท่ีนานางฐานิยา เพ็ชรศรี หมูท่ี 16 บานนอยพัฒนา
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12. โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.ปู Asphaltic concrete
จากศาลากลางหมูบานนอยพัฒนา ถึง ท่ีนานางบัวไขแสงรัมย หมูท่ี 16
บานนอยพัฒนา
หมูท่ี 17

1. โครงการกอสรางฝาปดรางระบายน้ําฝาเหล็ก จากบานนาง
บุญตา เจริญกุล ถึงบานนายสวัสดี บุรินรัมย หมูท่ี 17 บานใหมอัมพวัน

2. โครงการกอสรางฝาปดรางระบายน้ํา (ฝาตะแกรงเหล็ก) จาก
บานนายสุระบัวเรือง ถึงบานนางสาวจันทพร แกวกลา หมูท่ี 17 บาน
ใหมอัมพวัน

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนาย
กิตติพงษ ชะรางรัมย ถึงท่ีสวนนายเพ็ชร ดีรับรัมย หมูท่ี  17 บาน
ใหมอัมพวัน

4. โครงการซอมสรางผิวถนนAsphaltic concreteจากบานนาง
บุญตา เจริญกุล ถึงวัดอัมพวันหนองมวง หมูท่ี  17 บานใหมอัมพวัน

5. โครงการกอสรางฝาปดรางระบายน้ํา (ฝาตะแกรงเหล็กบาน
นางอุดร เขียววิลัย ถึงบานนางสาวรัตนา ยื่นรัมย หมูท่ี  17 บาน
ใหมอัมพวัน

6. โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จากบาน
นายสวัสดิ์  บุรินรัมยถึงสวนนางสี  พิมพเสนา หมูท่ี  17 บานใหม
อัมพวัน

นายทองอยู เม่ือท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบเปนท่ีเรียบรอยแลวทางคณะกรรมการก็
นายก อบต.ทะเมนชัย จะนําไปยกรางในวันประชุมคณะกรรมการสนับสนุน และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน แลวเสนอใหนายกเสนอญัตตใิหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณาอนุมัติตอไป

ท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง  อ่ืนๆ
นายทองอยู  อินทรกําแหง ในระเบียบวาระท่ี 4 ผมขอแจงใหคณะกรรมการท่ีมาจาก
นายก อบต.ทะเมนชัย ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกกําลังจะหมดวาระในปนี้ ซึ่งในคราวประชุม

ประชาคมตําบลในคราวหนาผมจะนําเขาท่ีประชุมเพ่ือคัดเลือกสัดสวน
ประชาคมตําบลเพ่ือแตงตั้งเปนคระกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินหรืออาจจะแตงตั้งคนเดิมก็ไดขอดู
สถานการณกอนแลวจะทําหนังสือแจงใหทราบอีกครั้ง

กรรมการ รับทราบ
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นายทองอยู  อินทรกําแหง มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับถาไมมีผมขอปดการ
นายก อบต.ทะเมนชัย ประชุมขอบคุณทุกทานท่ีมาประชุมในวันนี้

ปดประชุม   เวลา 13.30 นาฬิกา

(ลงชื่อ) จิรวรรณ  บรรดษิรัมย ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวจิรวรรณ  บรรดิษรัมย)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ

(ลงชื่อ) อิสรีย   ใจดี ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางอิสรีย   ใจด)ี

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

(ลงชื่อ) ชดาภา   สุดสายเนตร ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางสาวชดาภา  สดุสายเนตร)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

(ลงชื่อ) ทองอยู  อินทรกําแหง ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายทองอยู อินทรกําแหง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย



ประชมุประชาคมตําบล
คณะกรรมการพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลรวมกบัประชาคมตําบล

(พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)









รายงานการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ.  2561 - 2565)
ประจําปงบประมาณ  2562

วันที่ 31  พฤษภาคม 2562
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.0๐ น.

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร สวัสดีคะทานผูแทนประชาคมทองถ่ิน  หัวหนาสํานักปลัด  ผูอํานวยการกอง
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ ในฐานะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัยทุกทาน  ดิฉัน นางสาวชดาภา สุดสายเนตร  ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย  ประธานกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ก็ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดเสียสละเวลามารวม
ประชุมในวันนี้  เปนการประชุมเก่ียวกับการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  ดิฉันขอเปดการประชุม ณ  บัดนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ
นางสาวชดาภา สุดสายเนตร กอนท่ีจะไดมีการประชุมจัดทํารางแผนพัฒนา  ดิฉันขอเชิญฝายเลขานุการ
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ ไดอธิบายหลักการและเหตุผลในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –

๒๕๖๕) และการแตงตั้งคณะกรรมการรวมท้ังอํานาจหนาท่ีใหคณะกรรมการทุก
คนไดรับทราบ  ขอเชิญคะ

นางสาวศุภรัสม์ิ  พัฒนธนกฤษศิริ เรียนทานประธานท่ีเคารพ  คณะกรรมการทุกทาน  ดิฉัน นางสาวศุภรัสม์ิ
กรรมการและเลขานุการ พัฒนธนกฤษศิริ หัวหนาสํานักปลัด กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ตามท่ีทาน
ประธานไดกลาวใหทุกทานทราบ  ดิฉันขออธิบายและชี้แจงหลักการและเหตุผล
ในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ทุกคนทราบดังนี้คะ

หลักการและเหตุผล
ในการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-25654)  เปน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

นางสาวศุภรัสม์ิ  พัฒนธนกฤษศิริ ดวยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
กรรมการและเลขานุการฯ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ สภาองคการบริหารสวน

ตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ (๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล  เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล



และมาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบล  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง  การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ท้ังนี้
ใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น  ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทยได มีหนังสือ  กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  โดยใหทบทวนใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการใหเปนไปตามลําดับข้ันตอนและแลว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  โดยคณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  จึงไดจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน (ระดับตําบล)
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเ ก่ียวของ  เพ่ือแจงแนวทางพัฒนาทองถ่ิน
รับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยใหนําขอมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินข้ึน  เม่ือวันท่ี 29
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ  ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยท่ีผานมานั้น  โดยไดสรุปรายงานการประชุม
ประชาคมเสนอผูบริหารทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนา  เพ่ือใชในการประกอบ
พิจารณารางแผนพัฒนา  และคณะกรรมการสนับสนุน  ในการประกอบการ
จัดทํารางแผนพัฒนา ตามเอกสารท่ีเอกสารท่ีสงใหแลวนั้น ท้ังนี้  ทานประธาน
คณะกรรมการสนับสนุน  ไดมอบหมายใหผูชวยเลขานุการ  ไดดําเนินการ
รวบรวมขอมูลรายละเอียดในการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) เปนท่ีเรียบรอยแลว  และไดเสนอตอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาแลว ซึ่ งคณะกรรมการสนับสนุนมีกําหนดประชุมจัดทําราง
แผนพัฒนาในวันพฤหัสบดีท่ี ๗ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ –
๑๔.๐๐ น. ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย แหงนี้



นางสาวศุภรัสม์ิ  พัฒนธนกฤษศิริ หลักการและเหตุผลในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
กรรมการและเลขานุการฯ ๒๕๖๕) มีทานใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมอะไรหรือไมคะ

คณะกรรมการ รับทราบและไมมี

นางสาวศุภรัสม์ิ  พัฒนธนกฤษศิริ ถามีดิฉันขอชี้แจงเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสนับสนุนดังนี้ คะ
กรรมการและเลขานุการฯ

การแตงตั้งคณะกรรมการและอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย คําสั่งท่ี 323/2560 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ขอ
๙ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  มีรายชื่อดังตอไปนี้

(๑) นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร ประธานกรรมการ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(๒) นางอิสรีย  ใจดี กรรมการ
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(3)  นางสาวอุราวัลย  เธียรจรัสวงศ กรรมการ
ผูอํานวยการกองคลัง

(4)  นายเจษฎา  เหล็กดี กรรมการ
ผูอํานวยการกองชาง

(5)  นางสาวพิมพนารา  พิมพภานุรัฐ กรรมการ
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

(6)  นางพัณณชิตา  เลิศไธสง กรรมการ
นักบริหารงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(7)  นางสุดใจ  ชะรางรัมย กรรมการ
ผูแทนประชาคมทองถ่ิน  หมูท่ี 17  บานใหมอัมพวัน

(8)  นายพีระพล  ทองพิมาย กรรมการ
ผูแทนประชาคมทองถ่ิน  หมูท่ี 16  บานนอยพัฒนา

(9)  นางเดือนเพ็ญ  แสนรัมย กรรมการ
ผูแทนประชาคมทองถ่ิน  หมูท่ี  15  บานหนองมวงใต

(10) นางสาวศุภรัสม์ิ  พัฒนธนกฤษศิริ กรรมการและเลขานุการ
หัวหนาสํานักปลัด

(11)   นางสาวจิรวรรณ  บรรดิษรัมย ผูชวยเลขานุการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  มีอํานาจหนาท่ี
และระยะเวลาการดํารงตําแหนง  ดังนี้

ขอ  11  ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน



มีหนาท่ีจัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัยกําหนดจัดรางแผนดําเนินงาน และจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ
19 (1) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548

โดยใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายและหากมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหนาท่ีให
ดําเนินการประชุมกรรมการเพ่ือพิจารณาแกไขปญหาตอไป

ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง  ณ  วันท่ี ๑2 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖0

นางสาวศุภรัสม์ิ พัฒนธนกฤษศิริ ตามคําสั่ง323/2560 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม  2560 คณะกรรมการมี
กรรมการและเลขานุการ วาระการดํารงตําแหนงสองป ซึ่งในทางระเบียบก็จะหมดวาระ วันท่ี 12

ธันวาคม 2560 นี้ จึงขอแจงใหทุกทานไดรับทราบ ทาง อบต. จะทําหนังสือ
แจงใหทานทราบอีกครั้งหนึ่ง และในการแตงตั้งคณะกรรมการในรอบตอไป
คณะกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง คราวละสี่ป หรืออาจไดรับการแตง
ตั้งใหม

นางสาวศุภรัสม์ิ  พัฒนธนกฤษศิริ การแตงตั้งคณะกรรมการและอํานาจหนาท่ีท่ีดิฉันไดชี้แจงใหทราบนั้นมี
กรรมการและเลขานุการฯ ทานใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมอะไรหรือไมคะ

คณะกรรมการ รับทราบและไมมี

นางสาวศุภรัสม์ิ  พัฒนธนกฤษศิริ ถาไมมีขอเชิญทานประธานไดเขาสูวาระตอไปคะ
กรรมการและเลขานุการฯ

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร ลําดับตอไปกอนท่ีจะจัดทํารางแผนพัฒนา ดิฉันขอใหเจาหนาท่ีไดชี้แจง
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ รายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวกับการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –

๒๕๖๕) ในครั้งนี้วามีข้ันตอน ขบวนการอยางไรในการดําเนินการใหกับ
คณะกรรมการทราบขอเชิญนักวิเคราะหไดชี้แจงคะ

จิรวรรณ บรรดิษรัมย - เรียน...ทานประธานกรรมการ  ทานคณะกรรมการทุกทาน  ดิฉัน...นางสาว
ผูชวยเลขนุการฯ จิรวรรณ บรรดิษรัมย ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ไดรับแตงตั้งใหเปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย  มีหนาท่ีเพ่ือชวยปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ทะเมน
ชัยตามท่ีเห็นสมควร  และหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  ขอชี้แจงและ
อธิบายเก่ียวกับการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มี
รายละเอียดตางๆ  ดังนี้

กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น

๑. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘



๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙
๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๒๙๓๘ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ตอบขอหารือการปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๘. หนังสือกรมสงแสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๖๑๗ ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง  เผยแพรเอกสารประเด็นคําถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุดท่ี ๑

๙. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๑๐. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม๒๕๖๑
เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๑๑. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/๗๐๗๖ ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ตอบขอหารือเก่ียวกับการเสนอความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๑๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย รายละเอียดสามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดคะ หรือขอดู ขอสําเนา และ
ผูชวยเลขนุการฯ สอบถามไดเพ่ิมเติมกับทางนักวิเคราะหฯ หรือท่ีศูนยขอมูลขาวสารขององคการ

บริหารสวนตําบลทะเมนชัย  ซึ่งตั้งอยูท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีข้ันตอนตามดําเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้



ตามท่ีกระทรงมหาดไทยมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอมาเม่ือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช
บังคับ กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีหนังสือ ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตลอดจนการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับแผนพัฒนาทองถ่ิน  ท่ี
ประกาศใชแลวนั้นหรือดําเนินการกอนวันท่ีระเบียบฉบับนี้มีผลใชบังคับใหแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว   มีผลใช
บังคับไดตอไป จนกวากระทรวงมหาดไทยจะกําหนดแนวทางเปนอยางอ่ืน รายละเอียดตามหนังสือท่ีกลาวมานั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา พระราชกฤษฎีการวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม กําหนดใหเม่ือแผนพัฒนาจังหวัดไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใชแลว การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการดําเนิน
กิจการของจังหวัดและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว  ประกอบกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๗ กําหนดให
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนพัฒนาภาคระยะเวลาหาป ดังนั้น เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน ซึ่งเปนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีระยะเวลาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด คลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณใน
พ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามขอ ๕ แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีชวงระยะเวลาหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สิ่งท่ีสงมาดวย ๑

๒. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒.๑ ในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ถือปฏิบัติ

ตาม ขอ ๑๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

๒.๒ ในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจใชขอมูลจากแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป ฉบับปจจุบัน มาทบทวนและปรับใชในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดย
พิจารณาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยในระยะเริ่มแรก
ของการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ใหจัดทําประชาคมในระดับตําบล สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลท้ังนี้การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในโอกาสตอไปการจัดประชุมประชาคมทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหใชรูปแบบตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี



๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน

๒๕๖๐ เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ประกอบกับท้ังนี้ใหดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

๒.๓ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามเคาโครงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน สิ่งท่ีสงมาดวย ๓

๒.๔ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินใหจัดทําเฉพาะครุภัณฑ ท่ีดินแป
ละสิ่งกอสรางท่ีอยูในโครงการพัฒนาท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนไดใช/
รับประโยชนจากครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางนั้น และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๒.๕ โครงการรายจายตามแผนงานท่ีเปนรายจายประจําหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา หมวดคาจาง
ชั่วคราว หมวดคาสาธารณูปโภค หมวดรายจายอ่ืน หมวกคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ไมตองนํามาบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน ยกเวน ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธกีารงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

๓. การนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปสูการปฏิบัติ
เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใช

แผนพัฒนาทองถ่ิน เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม ในสวนท่ีเก่ียวของ

๔. การแกไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีอยูระหวางดําเนินการใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตอไปจนกวาจะมีการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
แลวเสร็จ

ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัด  จึงขอให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีข้ันตอนการทบทวนดังนี้

๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ  เพ่ือ
แจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหาความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นท่ีเก่ียวของ และ
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยใหนําขอมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบาน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะห
เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินแลวเสนอคระกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

๓. คระกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสงเสนอแนะผูบริหารทองถ่ิน
๔.  กรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนทองถ่ินตอสภาองคการบริหารสวน

ตําบล เพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ิน  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)



การบรรจุรายละเอียดโครงการพัฒนา เงินอุดหนุน และครุภัณฑ มีหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนา

โครงการพัฒนา หมายถึง  โครงการท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๔ วรรค ๔ โดยมีวิธีการบรรจุรายละเอียด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้  สิ่ง
ท่ีสงมาดวย ๔

๒. เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน  หมายความวา เงินท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งงบประมาณอุดหนุน  ใหแก

หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือใหดําเนินการตามภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
กฎหมาย โดยพิจารณาและถือปฏิบัติการใหเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลง
วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๕๙ ท้ังนี้  องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะใหเงินอุดหนุนแกหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนใหนําโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน  และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  หามจายจากเงินสะสม ทุนสํารองเงินสะสม  หรือ
เงินกู

ในการพิจารณาบรรจุโครงการเงินอุดหนุน  ใหพิจารณาโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ่งท่ีสงมาดวย ๕ หนา ๑๙ ประกอบ  ดังนี้

โครงการอุดหนุนในแผนพัฒนาทองถ่ิน  สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคกร ประชาชน นั้นตอง

- ใหระบุอยางชัดเจนวา ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตอง
ไดรับประโยชน จากโครงการท่ีจะใหเงินอุดหนุนอยางไร ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงทางตรงและทางออม
ดวย

- องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองระบุถึงความสําคัญของโครงการท่ีขอรับอุดหนุนหรือ
อุดหนุนใหวา มีความสําคัญกับภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร

๓. กรณีครุภัณฑ
ครุภัณฑ  หมายถึง   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติ

มีอายุการใชงานยืนนาน ไมสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
(๑) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ
(๒) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องบินเครื่อง

จักรกล ยานพาหนะ เปนตน  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง
(๔) รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ



(๕) รายจายท่ีตองชําระพรอมคาครุภัณฑ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน
อางตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กรณีครุภัณฑ ท่ีตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินใหจัดทําเฉพาะครุภัณฑท่ีดําเนินการจัดทํา
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนไดใช/รับประโยชนจากครุภัณฑนั้น และเปนไปตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หมายเหตุ
๑. แผนงาน  ใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ

รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน แผนงานการศึกษา แผนงาน   แผนงานสังคมสงเคราะห
เปนตน

๒. หมวด ใหลงหมวดครุภัณฑตามชื่อท่ีปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เชน คาครุภัณฑ เปนตน

๓. ประเภท ใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อท่ีปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ   ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ
การศึกษา ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เปนตน

๔. วัตถุประสงค ใหบอกถึงการวางแผนไวเพ่ือตองการทําอะไร ซึ่งจะสงผลท่ีคาดวาจะไดรับ
เปนตน

๕. เปาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ) แสดงรายละเอียด จานวน สถานท่ีตั้ง ขนาด ปริมาณหรือ
คุณลักษณะท่ีจําเปน  เปนตน

นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย ตามท่ีดิฉันไดชี้แจงใหทราบมีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติม
ผูชวยเลขนุการฯ เชิญคะ

คระกรรมการ ทราบและไมมี

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร ตามท่ีผูชวยเลขาไดชี้แจงใหทุกคนทราบ  ถาไมมีทานใดสงสัยลําดับตอไป
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ ขอเชิญเขาสูระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งท่ีแลว
มติท่ีประชุม -ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง การจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร การจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามท่ีดิฉันได
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ มอบหมายทางเลขานุการเปนผูประสานงานตางท่ีเก่ียวของขอเชิญไดชี้แจง

รายละเอียดตางๆ ใหคณะกรรมการไดทราบขอเชิญคะ

นางสาวศุภรัสม์ิ  พัฒนธนกฤษศิริ ในรายละเอียดขอมูลในการจัดทํารางแผนพัฒนาท่ีคณะกรรมการ
กรรการและเลขานุการฯ จะตองพิจารณาในฐานะท่ีดิฉันไดทําหนาท่ีทานประธานกรรมการสนับสนุนได



มอบหมายใหผูชวยเลขานุการรวบรวมขอมูล ตามระเบียบ  กฎหมาย หลักเกณฑ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ  และไดสงใหคณะกรรมการท่ีจะตองจัดทําในวันนี้  ในข้ันตอน

การรวบรวมนั้นทางผูชวยเลขานุการ  ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลรายละเอียดใน
การจัดทําราง  มีข้ันตอน  ดังนี้

๑. รวบรวมขอมูลจากประชาคมทองถ่ิน (ระดับตําบล)  ท่ีไดประชุม ไปเม่ือ
วัน 29 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ  ท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

๒. รวบรวมขอมูลของสํานัก/กองตาง ท่ีหัวหนาสํานักและผูอํานวยการกอง
ไดเสนอเพ่ือบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ิน

๓. จัดพิมพรายละเอียดขอมูลตามเคาโครงของแผนพัฒนาถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๕) ท่ีกําหนดเอาไวตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร ตามท่ีฝายเลขานุการไดอธิบายใหคณะกรรมการทุกทานไดรับทราบมีทานใด
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ สงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมหรือหรือไมขอเชิญคะ

คณะกรรมการ รับทราบและไมมี

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร ถาไมมีลําดับตอไปดิฉันขอเชิญผูชวยเลขานุการไดชีแจงรายละเอียดขอมูล
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ รางแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใหคณะกรรมการได

พิจารณาขอเชิญคะ

นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย รายละเอียดขอมูลรางแผนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ผูชวยเลขานุการฯ ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตามเคาโครงรางแผนพัฒนาทองถ่ิน

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ท่ีกําหนดไวในหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด
ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สิ่งท่ีสงมาดวย ๔
โดยมีมีรายละเอียด  ดังนี้
 ขอมูลรายละเอียดรางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประกอบไปดวย

สวนท่ี ๑
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน

๑. ดานกายภาพ
1.1  ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล

- โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
- ดานการคลังทองถ่ิน
- บทบาท/การมีสวนรวมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
๑.4  ลักษณะของดิน
1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา
1.6 ลักษณะของไม/ปาไม



๒. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
2.2 การเลือกตั้ง

๓. ประชากร
3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร
3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร

4.  สภาพทางสังคม
4.1  การศึกษา
4.2  สาธารณสุข
๔.๓ อาชญากรรม
๔.๔ ยาเสพติด
๔.๕ การสงัคมสังเคราะห

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1  การคมนาคมขนสง
๕.๖ เสนทางคมนาคม
5.2  การไฟฟา
๕.๓ การประปา
5.4  โทรศัพท
5.5  ไปรษณีย/การสื่อสาร/การขนสง วัสดุ  และครุภัณฑ

6.  ระบบเศรษฐกิจ
6.1  การเกษตร
6.2  การประมง
6.3  การปศุสัตว
6.4  การบริการ
6.5  การทองเท่ียว
6.6 อุตสาหกรรม
6.7  การพาณิชย
6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ
6.8  แรงงาน

๗. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม
๗.1  การนับถือศาสนา
๗.2  ประเพณีและงานประจําป
๗.๓ ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน
๗.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ
8.๑ น้ํา
8.๒ ปาไม
8.๓ ภูเขา
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ



สวนท่ี ๒
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
๑.๕ ไทยแลนด ๔.๐ (THAILAND ๔.๐)
๑.๖ แผนพัฒนาอําเภอ

๒. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
2.1  วิสัยทัศน

““ชุมชนนาอยู
มุงสูคุณภาพชีวิตท่ีดี
เนนวิถีพอเพียง ””

๒.๓ ยุทธศาสตร
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ

รัฐวิสาหกิจ รวมท้ังองคกรตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  ไดกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล  5  ดาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

๒.๓ เปาประสงค
๑. พัฒนาชุมชนใหนาอยู  สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานคมนาคม ดาน

สาธารณูปโภค ดานแหลงน้ํา และดานอ่ืนๆ
2. ประชาชนมีความรู และมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได
3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน
4. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

๒.๔ ตัวช้ีวัด
1.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการ
2.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีแหลงน้ําในการอุปโภค บริโภคเพ่ิมมากข้ึน
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
4.  หมูบานมีรายไดเพ่ิมข้ึน  และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน
5.  หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาอยูอยางสงบสุข



6.  การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง
7.  การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ

๒.๕ คาเปาหมาย
๑. ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
๒. ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได
4.  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
๕. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

๒.๖ กลยุทธ
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางท่ี 1 การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทาและ
ระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก

แนวทางท่ี ๒ ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ

แนวทางท่ี 3 พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
แนวทางท่ี 4 กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
แนวทางท่ี 5 การใหบริการดานโทรคมนาคม

ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรอินทรีย
แนวทางท่ี 2 เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและ กลุม

อาชีพ
แนวทางท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางท่ี 1 อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย
แนวทางท่ี 2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม

จริยธรรม ใหกับประชาชน
แนวทางท่ี 3 สงเสริมกีฬา  นันทนาการ แลบูรณาการ การศึกษา
แนวทางท่ี 4 สงเสริมสุขภาพและอนามัย
แนวทางท่ี 5 สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
แนวทางท่ี 6 เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทา-

สาธารณภัย
ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 2 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะ
มูลฝอย

ยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี



แนวทางท่ี 1 สงเสริมใหประชาชนและหนวยงานตางๆเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการบริหารงานของ อบต.

แนวทางท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความ
สามารถในการพัฒนา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
๑) การพัฒนาหมูบานใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

จําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของหมูบานและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
๓) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของหมูบานในการพ่ึงตนเอง
๔) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

๒.๘ แผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
5) แผนงานสังคมสงเคราะห
6) แผนงานเคหะและชุมชน
7) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10) แผนงานการเกษตร
11) แผนงานงบกลาง

สวนท่ี ๓
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

ฯลฯ

สวนท่ี ๔
การติดตามและประเมินผล

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
๔.๔ ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต

นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย ตามท่ีดิฉันไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดในรางแผนพัฒนามีทานใดสงสัยจะ
ผูชวยเลขานุการฯ สอบถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไมขอเชิญคะ

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร ตามท่ีทางผูชวยเลขา  ไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดขอมูลในการจัดทําราง



ประธานกรรมการสนับสนุนฯ แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดิฉันขอเชิญทางหัวหนาสํานักและ
ผูอํานวยการกองทุกกองไดพิจารณาและรับรองขอมูลท่ีตนเองไดเสนอเพ่ือจัดทํา
รางแผนดังกลาวดวย  ขอเชิญคะ

นางสาวศุภรัสม์ิ  พัฒนธนกฤษศิริ ดิฉัน...กรรมการและเลขานุการ  ในฐานะหัวหนาสํานักปลัดขอรับรอง
กรรมการและเลขานุการฯ ขอมูลตามท่ีผูชวยเลขานุการไดรวบรวมจากขอมูลของสํานักงานปลัด  ท่ีดิฉัน

ไดเสนอ เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) คะ

นางสาวอุราวัลย เธียรจรัสวงศ ดิฉัน นางสาวอุราวัลย เธียรจรัสวงศ กรรมการสนับสนุน ในฐานะ
กรรมการฯ ผูอํานวยการกองคลัง ขอรับรองขอมูลตามท่ีผูชวยเลขานุการไดรวบรวมจาก

ขอมูลของกองคลังท่ีดิฉัน ไดเสนอ เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) คะ

นางสาวพิมพนารา พิมพภานุรัฐ ดิฉัน นางสาวพิมพนารา กรรมการสนับสนุน ในฐานะผูอํานวยการ
กรรมการฯ กองสวัสดิการสังคม  ขอรับรองขอมูลตามท่ีผูชวยเลขานุการไดรวบรวมจากขอมูล

ของกองสวด ท่ีดิฉันไดเสนอ เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) คะ

นายเจษฏา เหล็กดี ผมนายเจษฎา เหล็กดี กรรมการสนับสนุน ในฐานะผูอํานวยการ ผู
กรรมการฯ อํานวยการกองชาง  ขอรับรองขอมูลตามท่ีผูชวยเลขานุการไดรวบรวมจากขอมูล

ของกองชาง ท่ีผมไดเสนอ เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ครับ

นางพัณณชิตา เลิศไธสง ดิฉัน นางพัณณชิตา เลิศไธสง กรรมการสนับสนุน  ในฐานะ ผูอํานวย
กรรมการฯ การกองการศึกษา  ขอรับรองขอมูลตามท่ีผูชวยเลขานุการไดรวบรวมจากขอมูล

ของกองการศึกษาท่ีดิฉันไดเสนอ เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๕) คะ

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร มีทานใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไมขอเชิญครับ
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ

คณะกรรมการ รับทราบและไมมี

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร ถาไมมีขอมติท่ีประชุมคณะกรรมการสนับสนุน เห็นชอบขอมูลราย
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ ละเอียดรางแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับนี้ ขอเชิญคะ

คณะกรรมการ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบขอมูลรายละเอียดรางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร ลําดับตอไปก็จะไดเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวตอคณะกรรมการ
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยพิจารณาตอไป

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร ในวาระอ่ืนๆ นี้มีทานใดจะชี้แจงอะไรเพ่ิมเติมหรือไมคะ
ประธานกรรมการสนับสนุนฯ



ปดประชุมเวลา 12.45 น.

(ลงชื่อ) จิรวรรณ  บรรดิษรัมย ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ

(ลงชื่อ) ศุภรัสม์ิ  พัฒนธนกฤษศิริ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวศุภรัสม์ิ  พัฒนธนกฤษศิริ  )

หัวหนาสํานักปลัด
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ) ชดาภา สุดสายเนตร ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางสาวชดาภา สุดสายเนตร)

ปลัดองคการบริการสวนตําบลทะเมนชัย
ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย



รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565)
ประจําปงบประมาณ  2562
วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.

นายทองอยู อินทรกําแหง สวัสดี คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ทุกทาน
ประธานกรรมการฯ ผมนายทองอยู อินทรกําแหง นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ประธานกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ผมขอขอบคุณ
มากท่ีคณะกรรมการทุกทานไดเสียสละเวลามารวมประชุมในวันนี้  เปนการ
ประชุมพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือท่ีประชุมพรอม
แลว  ผม ขอเปดการประชุมประชาคมทองถ่ิน (ระดับตําบล)  ณ  บัดนี้

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ
นายทองอยู อินทรกําแหง กอนท่ีจะไดมีการประชุมพิจารณารางแผนพัฒนา  ผมขอเชิญฝายเลขานุการ
ประธานกรรมการฯ ไดอธิบายหลักการและเหตุผลในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –

๒๕๖๕) และการแตงตั้งคณะกรรมการรวมท้ังอํานาจหนาท่ีใหคณะกรรมการทุก
คนไดรับทราบ  ขอเชิญครับ

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร เรียน ทานประธานท่ีเคารพ  คณะกรรมการทุกทาน ดิฉัน นางสาวชดาภา
กรรมการและเลขานุการฯ สุดสายเนตร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตามท่ีทานนายกได
กลาวใหทุกทานทราบ ดิฉันขออธิบายและชี้แจงใหทุกคนทราบดังนี้คะ

หลักการและเหตุผล
ในการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร ดวยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
กรรมการและเลขานุการฯ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ สภาองคการบริหารสวน

ตําบลมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ (๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล  เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
และมาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบล  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี และให คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง



การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ท้ังนี้  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ  กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใหทบทวนใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ มิถุนายน  พ.ศ.
๒๕๖๒ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการใหเปนไปตามลําดับข้ันตอน
และแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย โดยคณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  จึงไดจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน (ระดับตําบล)
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเ ก่ียวของ  เพ่ือแจงแนวทางพัฒนาทองถ่ิน
รับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยใหนําขอมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินข้ึน  เม่ือวันท่ี 29
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ  ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัยท่ีผานมานั้น  โดยไดสรุปรายงานการประชุม
ประชาคมเสนอผูบริหารทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนา เพ่ือใชในการประกอบ
พิจารณารางแผนพัฒนา  และคณะกรรมการสนับสนุน  ในการประกอบการ
จัดทํารางแผนพัฒนา ตามเอกสารท่ีเอกสารท่ีสงใหแลวนั้น ท้ังนี้  คณะกรรมการ
สนับสนุน  ไดดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เปนท่ีเรียบรอยแลว  และไดเสนอรางแผนดังกลาวตอคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไปแลวนั้น

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร หลักการและเหตุผลในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
กรรมการและเลขานุการฯ ๒๕๖๕) มีทานใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมอะไรหรือไมคะ

คณะกรรมการ รับทราบและไมมี

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร ถามีดิฉันขอชี้แจงเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนา ดังนี้ คะ
กรรมการและเลขานุการฯ



การแตงตั้งคณะกรรมการและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ท่ีไดแตงตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑ ขอ ๘  (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหมี
วาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกไดอีก  รายละเอียดตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย ท่ี 325/2560  วันท่ี ๑2 ธันวาคม ๒๕60 นั้น

ดังนั้น  เพ่ือใหการแตงตั้งคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนไปดวยความถูกตองตาม
ระเบียบดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย ตามรายชื่อดังตอไปนี้

(๑) นายทองอยู  อินทรกําแหง ประธานกรรมการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(๒) นายวสวัตติ์  ทองสิริเรืองชัย กรรมการ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(๓) นางสมบัติ  สีดาสะมา กรรมการ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(๔) นายปญจพล  แสนรัมย กรรมการ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต

(๕) นายนนทกร  ดวงทอง กรรมการ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย หมูท่ี 11 บานหนองน้ําขุน

(๖) นายทวีศักดิ์  บุตดาวัน กรรมการ
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย หมูท่ี 15 บานหนองมวงใต

(๗) นายอําพล  พรมนอย กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ หมูท่ี  17  บานใหมอัมพวัน

(๘) นายนิยม  ซอมรัมย กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ  หมูท่ี 4  บานหนองมวง

(๙) นายทองดํา  ผักชุมแสง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ผูใหญบาน  หมูท่ี  12  บานบุตาริด

(๑๐) นายสุรพล  ดานแกว กรรมการ
ผูแทนภาคราชการ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองมวง

(๑๑) นางปารณีย  โกศัลวัฒน กรรมการ
ผูแทนภาคราชการ ครู คศ.3 ชํานาญการพิเศษ

(๑๒) นายจิรพงษ  จริยธนกุล กรรมการ
ผูแทนภาคราชการ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

(13)  นายประชิด  แซงรัมย กรรมการ
ผูแทนประชาคมทองถ่ิน หมูท่ี 4  บานหนองมวง

(๑4)  นางมณีรัตน  เมฆา กรรมการ
ผูแทนประชาคมทองถ่ิน หมูท่ี 11  บานหนองน้ําขุน

(๑5)  นางทองสา  เชือบรัมย กรรมการ
ผูแทนประชาคมทองถ่ิน  หมูท่ี  16  บานนอยพัฒนา



(๑๖) นางสาวชดาภา  สุดสายเนตร กรรมการและเลขานุการ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(๑๗) นางสาวจิรวรรณ  บรรดิษรัมย ผูชวยเลขานุการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548
ขอ 10 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ  5  ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย  มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้

(๑) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก
(ก) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจหนาท่ีท่ีมีผลกระทบ

ตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(ข) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
(ค) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการใน

ยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด

(จ) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน
(ฉ) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินคํานึงถึง

สถานะทางการคลังของทองถ่ิน และความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาดวย
(๒) รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปญหาเก่ียวกับ

การจัดทํารางแผนพัฒนา
ในการจัดทํารางแผนพัฒนา ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลเมืองพัทยา

และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง นําปญหาความตองการจากแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
ท่ีเกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน ท่ีจะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพ
ของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบลเมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งใหเสนอ
ปญหา ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดและใหองคการบริหารสวนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี”

(๓) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน
(๔) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามขอ ๑๙ (๒)
(๕) พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๖) แตงตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
(๗) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ี

ประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวม วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนในทองถ่ินและ
จัดทําเปนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดวย

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง   ณ  วันท่ี   12   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕60



ตามคําสั่งท่ี 325/2560  วันท่ี ๑2 ธันวาคม ๒๕60    คณะกรรมการกําลังจะหมดวาระลงในวันท่ี 12
ธันวาคม 2560 จึงแจงมายังทานใหทราบ ทาง อบต. จะทําหนังสือเพ่ือแจงใหทานทราบอีกครั้ง  และหากมีการ
แตงตั้งทานเปนคณะกรรมการ จะแจงใหทราบ

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร การแตงตั้งคณะกรรมการและอํานาจหนาท่ีท่ีผมไดชี้แจงใหทราบนั้น
กรรมการและเลขานุการฯ มีทานใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมอะไรหรือไมคะ

คณะกรรมการ รับทราบและไมมี

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร ถามีขอเชิญทานนายกไดเขาสูวาระตอไปคะ
กรรมการและเลขานุการฯ

นายทองอยู อินทรกําแหง ขอบคุณมากครับ เรื่องตอไปท่ีผมจะแจงใหทุกคนทราบ เก่ียวกับการ
ประธานกรรมการพัฒนาฯ ดําเนินงานของ อบต.ทะเมนชัย ขอเรียนใหทุกคนทราบวา อบต.ทะเมนชัย มี

การดําเนินงาน มีโครงการ มีกิจกรรม ท่ีจะตองดําเนินการอยูหลายโครงการ ไม
วาจะเปนเรื่องของงานโครงสรางพ้ืนฐานถนน ทอระบายน้ํา งานแขงขันกีฬา
ดานยาเสพติด โรงเรียนผูสูงอายุ โรคพิษสุนัขบา และอีกหลายๆ งาน ทาง อบต.
ก็จะเรงดําเนินการ  ขยะมูลฝอยก็จะเก็บใหตอเนื่องครับ ซึ่งการดําเนินงานตางๆ
ของ อบต. ก็ตองขอความรวมมือกับชาวบานทุกๆ คนชวยกันกิจกรรมตางๆ ท่ี
ทาง อบต. จัดก็ขอเชิญมารวม มีปญหาอะไรก็ขอใหเสนอได พูดคุยกันได เราอยู
กันแบบพ่ีนอง ผมในฐานะผูนําจะพิจารณาแกไขปญหาใหกับประชาชนตําบล
ทะเมนชัยเปนสําคัญครับ

คณะกรรมการ รับทราบ

นายทองอยู อินทรกําแหง ลําดับตอไปกอนท่ีจะพิจารณารางแผน ผมขอใหเจาหนาท่ีไดชี้แจง
ประธานกรรมการพัฒนาฯ รายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวกับการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –

๒๕๖๕) ในครั้งนี้วาวามีข้ันตอน ขบวนการอยางไรในการดําเนินการใหกับท่ี
ประชุมทราบขอเชิญนักวิเคราะหไดชี้แจงครับ

นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย เรียน ทานประธานกรรมการ  ทานคณะกรรมการทุกทาน  ดิฉันนางสาว
นักวิเคราะหฯ จิรวรรณ ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ไดรับแตงตั้งให

เปนผูชวยเลขานุการ พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีหนาท่ีเพ่ือ
ชวยปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ตามท่ีเห็นสมควร  และหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  ตามท่ีทานนายกทาน
ปลัดไดชี้แจงใหทุกทานทราบไปแลวนั้น ในเรื่องเก่ียวกับการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีรายละเอียดตางๆ  ดังนี้

กฎหมาย และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น

๑. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙



๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๒๙๓๘ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ตอบขอหารือการปฏิบัติตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๘. หนังสือกรมสงแสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๖๑๗ ลงวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่อง  เผยแพรเอกสารประเด็นคําถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุดท่ี ๑

๙. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๑๐. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันท่ี ๑๙ มกราคม๒๕๖๑
เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๑๑. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/๗๐๗๖ ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง ตอบขอหารือเก่ียวกับการเสนอความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๑๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย รายละเอียดสามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดคะ  หรือขอดู ขอสําเนา และ
นักวิเคราะหฯ สอบถามไดเพ่ิมเติมกับทางนักวิเคราะหฯ หรือท่ีศูนยขอมูลขาวสารขององคการ

บริหารสวนตําบลทะเมนชัย ซึ่งตัง้อยูท่ีองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีข้ันตอนตามดําเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้

ตามท่ีกระทรงมหาดไทยมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอมาเม่ือ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช



บังคับ  กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีหนังสือ ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กําหนดแนวทาง
ปฏิบัติแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตลอดจนการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับแผนพัฒนาทองถ่ิน  ท่ี
ประกาศใชแลวนั้นหรือดําเนินการกอนวันท่ีระเบียบฉบับนี้มีผลใชบังคับใหแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว   มีผลใช
บังคับไดตอไป จนกวากระทรวงมหาดไทยจะกําหนดแนวทางเปนอยางอ่ืน รายละเอียดตามหนังสือท่ีกลาวมานั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา พระราชกฤษฎีการวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม กําหนดใหเม่ือแผนพัฒนาจังหวัดไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใชแลว การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการดําเนิน
กิจการของจังหวัดและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว  ประกอบกับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๗ กําหนดให
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนพัฒนาภาคระยะเวลาหาป ดังนั้น เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน ซึ่งเปนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีระยะเวลาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด คลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณใน
พ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามขอ ๕ แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เปนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีชวงระยะเวลาหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รายละเอียดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สิ่งท่ีสงมาดวย ๑

๒. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒.๑ ในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ถือปฏิบัติตาม ขอ ๑๗ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

๒.๒ ในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจใชขอมูลจาก
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ฉบับปจจุบัน มาทบทวนและปรับใชในการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) โดยพิจารณาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยใน
ระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ใหจัดทําประชาคมในระดับตําบล สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลท้ังนี้การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในโอกาสตอไปการจัดประชุมประชาคมทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหใชรูปแบบตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลง
วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันท่ี ๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ประกอบกับท้ังนี้ใหดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

๒.๓ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามเคาโครงแผนพัฒนาทองถ่ิน
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี



๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน สิ่งท่ีสงมาดวย ๓

๒.๔ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินใหจัดทําเฉพาะครุภัณฑ
ท่ีดินแปละสิ่งกอสรางท่ีอยูในโครงการพัฒนาท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือ
ประชาชนไดใช/รับประโยชนจากครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางนั้น และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

๒.๕ โครงการรายจายตามแผนงานท่ีเปนรายจายประจําหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา หมวด
คาจางชั่วคราว หมวดคาสาธารณูปโภค หมวดรายจายอ่ืน หมวกคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ไมตองนํามาบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน ยกเวน ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
เฉพาะการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

๓. การนําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปสูการปฏิบัติ
เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ใชแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณจากเงินสะสม ในสวนท่ีเก่ียวของ

๔. การแกไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีอยูระหวางดําเนินการใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตอไปจนกวาจะมีการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แลว
เสร็จ

ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด และกลุมจังหวัด  จึงขอให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีข้ันตอนการทบทวนดังนี้

๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน จัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ  เพ่ือ
แจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหาความตองการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นท่ีเก่ียวของ และ
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยใหนําขอมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบาน หรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะห
เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินแลวเสนอคระกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
๓. คระกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสงเสนอแนะผูบริหารทองถ่ิน

๔. กรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนทองถ่ินตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ิน  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

การบรรจุรายละเอียดโครงการพัฒนา เงินอุดหนุน และครุภัณฑ มีหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนา

โครงการพัฒนา หมายถึง  โครงการท่ีดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๔ วรรค ๔ โดยมีวิธีการบรรจุรายละเอียด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้  สิ่ง
ท่ีสงมาดวย ๔



๒. เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน  หมายความวา เงินท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งงบประมาณอุดหนุน  ใหแก

หนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือใหดําเนินการตามภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม
กฎหมาย โดยพิจารณาและถือปฏิบัติการใหเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๖๑๖ ลง
วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๕๙ ท้ังนี้  องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะใหเงินอุดหนุนแกหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนใหนําโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน  และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  หามจายจากเงินสะสม ทุนสํารองเงินสะสม  หรือ
เงินกู

ในการพิจารณาบรรจุโครงการเงินอุดหนุน  ใหพิจารณาโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ่งท่ีสงมาดวย ๕ หนา ๑๙ ประกอบ  ดังนี้

โครงการอุดหนุนในแผนพัฒนาทองถ่ิน  สําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคกร ประชาชน นั้นตอง

- ใหระบุอยางชัดเจนวา ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตอง
ไดรับประโยชน จากโครงการท่ีจะใหเงินอุดหนุนอยางไร ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงทางตรงและทางออม
ดวย

- องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองระบุถึงความสําคัญของโครงการท่ีขอรับอุดหนุนหรือ
อุดหนุนใหวา มีความสําคัญกับภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร

๓. กรณีครุภัณฑ
ครุภัณฑ  หมายถึง   รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติ

มีอายุการใชงานยืนนาน ไมสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจาย ดังตอไปนี้
(๑) รายจายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ
(๒) รายจายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องบิน

เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เปนตน  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง
(๔) รายจายเพ่ือจางท่ีปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
(๕) รายจายท่ีตองชําระพรอมคาครุภัณฑ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน

อางตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กรณีครุภัณฑ ท่ีตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินใหจัดทําเฉพาะครุภัณฑท่ีดําเนินการจัดทํา
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประชาชนไดใช/รับประโยชนจากครุภัณฑนั้น และเปนไปตามอํานาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หมายเหตุ : ๑. แผนงาน  ใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน แผนงานการศึกษา แผนงาน   แผนงานสังคมสงเคราะห
เปนตน



๒. หมวด ใหลงหมวดครุภัณฑตามชื่อท่ีปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
ท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เชน คาครุภัณฑ เปนตน

๓. ประเภท ใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อท่ีปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑ   ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ
การศึกษา ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  เปนตน

๔. วัตถุประสงค ใหบอกถึงการวางแผนไวเพ่ือตองการทําอะไร ซึ่งจะสงผลท่ีคาดวาจะไดรับ
เปนตน

๕. เปาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ) แสดงรายละเอียด จานวน สถานท่ีตั้ง ขนาด ปริมาณหรือ
คุณลักษณะท่ีจําเปน  เปนตน

นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย ตามท่ีดิฉันไดชี้แจงใหทราบมีทานใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติม
นักวิเคราะหฯ เชิญคะ

คระกรรมการ รับทราบและไมมี

ทองอยู อินทรกําแหง ตามท่ีนักวิเคราะหไดชี้แจงใหทุกคนทราบหากถาไมมีทานใดสงสยัลําดับ
ประธานกรรมการพัฒนาฯ ตอไปขอเชิญเขาสูระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขอเชิญครับ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว
มติท่ีประชุม -ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่อง การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

นายทองอยู อินทรกําแหง ลําดับตอไปเปนการพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ประธานกรรมการพัฒนาฯ

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร ในรายละเอียดรางแผนท่ีคณะกรรการจะตองพิจารณาในฐานะท่ีดิฉันไดทํา
กรรการและเลขานุการฯ หนาท่ีประธานสนับสนุนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหาร

สวนตําบลทะเมนชัย ไดดําเนินการจัดทํารวมกับกรรมการสนับสนุนตามระเบียบ
กฎหมาย และหลักเกณฑตางๆ และไดเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาท่ีจะตอง
พิจารณาในวันนี้ ในข้ันตอนการจัดทํานั้นดิฉันขอเชิญกรรมการพัฒนา ท่ีไดทํา
หนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนไดชี้แจงให
คณะกรรมการทราบรายละเอียดข้ันตอนการจัดทํา ขอเชิญคะ

นางสาวศุภรัสม์ิ พัฒนธนกฤษศิริ เรียน ทานประธานคณะกรรมการ  ทานกรรมการทุกทาน  ดิฉัน นางสาว
ผูชวยเลขนุการ ศุภรัสม์ิ ตําแหนง  หัวหนาสาํนักปลัด ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา

ตามท่ีคณะกรรมการสนับสนุนไดดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการพัฒนา  ซึ่งมีข้ันตอนการจัดทํา
ดังนี้



คณะกรรมการไดนําขอมูลจากประชาคมทองถ่ินมาประกอบการจัดทําตาม
โดยไดใหผูอํานวยการกองแตละกองพิจารณาขอมูลจากประชาคมทองถ่ินรวมท้ัง
แตละกองก็ไดนําขอมูลจากยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  แผนเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรภาค  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ยุทธศาสตรจังหวัด  ยุทธศาสตร อปท.ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ
แผนพัฒนาตําบล  แผนชุมชน  นโยบายผูบริหาร อปท.  ยุทธศาสตร อปท.
ภารกิจตางๆ ท่ี อปท.ตองดําเนินการ  รวบรวมมาพิจารณารวมกันดําเนินการ
จัดทํา  รายละเอียดขอมูลขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนไดชี้แจงใหทุกคน
ไดทราบคะ

นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย แนวทางในการพิจารณาดําเนินการจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
นักวิเคราะหฯ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไดนําแนวทางจากหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี

มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ดังนี้  สิ่งท่ีสงมาดวย ๔ มาพิจารณาในการจัดทํารางแผนพัฒนา
ดังนี้

ยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ
๒. การวิเคราะหสภาวการณ
และศักยภาพ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผล
ของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน
(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน
(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน
(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการ
พัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis
ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ
๓. ยุทธศาสตร
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด

๓.๔ วิสัยทัศน

๓.๕ กลยุทธ

๓.๖ เปาประสงคของแตละ
ประเด็นกลยุทธ
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
(Positioning)

๓.๘ แผนงาน

๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และ Thailand ๔.๐
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน
และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand ๔.๐
สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป และThailand ๔.๐
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสัมพันธกับ
โครงการพัฒนา
แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงให
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอ
กลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน
ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะ
นําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความ
ชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว
ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด /
แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน



แนวทางการพิจารณาโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ
๑. การสรุปสถานการณการ
พัฒนา

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการ
พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)

๒. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวาเปนไปตามท่ี
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร
จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนด
ไว
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative)

๓. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจ
หนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการ
ตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม
วัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ
ตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงาน
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)

๔. แผนงานและยุทธศาสตร
การพัฒนา

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration)
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ินท่ีติดตอกัน
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง

๕.๗ โครงการสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

๕.๘ โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด
(KPI) และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ได
มาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒)
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวน
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการ
ผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้
โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปนปจจุบัน
เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเอง
หรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชน
ตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง
ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการจัดทํา
โครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม
(Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency)
การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ
มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ท่ี สามารถ
วัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ)
ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง
(๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ
(๒) วัดและประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) เปนเหตุเปน
ผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได



นายทองอยู อินทรกําแหง ตามท่ีเจาหนาท่ีไดอธิบายใหคณะกรรมการทุกทานไดรับทราบ  มีทาน
ประธานกรรมการฯ ใดสงสัยหรือจะสอบถามอะไรเพ่ิมหรือหรือไมขอเชิญครับ

คณะกรรมการ - ไมมี -

นายทองอยู ถาไมมีลําดับตอไปผมขอเชิญนักวิเคราะหไดชีแจงรายละเอียดราง
ประธานคณะกรรมการฯ แผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ใหคระกรรมการไดพิจารณา

ขอเชิญครับ

นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย รายละเอียดรางแผนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ
นักวิเคราะหฯ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีรายละเอียด  ดังนี้

 รางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประกอบไปดวย

สวนท่ี ๑
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน

๑. ดานกายภาพ
1.1  ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล

- โครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
- ดานการคลังทองถ่ิน
- บทบาท/การมีสวนรวมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
๑.4  ลักษณะของดิน
1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา
1.6  ลักษณะของไม/ปาไม

๒. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
2.2 การเลือกตั้ง

๓. ประชากร
3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร
3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร

4.  สภาพทางสังคม
4.1  การศึกษา
4.2  สาธารณสุข
๔.๓ อาชญากรรม
๔.๔ ยาเสพติด
๔.๕ การสังคมสังเคราะห

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1  การคมนาคมขนสง
๕.๖ เสนทางคมนาคม



5.2  การไฟฟา

๕.๓ การประปา
5.4  โทรศัพท
5.4  โทรศัพท
5.5  ไปรษณีย/การสื่อสาร/การขนสง วัสดุ และครุภัณฑ

6.  ระบบเศรษฐกิจ
6.1  การเกษตร
6.2  การประมง
6.3  การปศุสัตว
6.4  การบริการ
6.5  การทองเท่ียว
6.6 อุตสาหกรรม
6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ
6.8  แรงงาน

๗. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม
๗.1  การนับถือศาสนา
๗.2  ประเพณีและงานประจําป
๗.๓ ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน
๗.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ
8.๑ น้ํา
8.๒ ปาไม
8.๓ ภูเขา
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

สวนท่ี ๒
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
๑.๕ ไทยแลนด ๔.๐ (THAILAND ๔.๐)
๑.๖ แผนพัฒนาอําเภอ

๒. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
2.1  วิสัยทัศน

““ชุมชนนาอยู
มุงสูคุณภาพชีวิตท่ีดี
เนนวิถีพอเพียง ””



๒.2 ยุทธศาสตร
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ

รัฐวิสาหกิจ  รวมท้ังองคกรตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  ไดกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล  5  ดาน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้

1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

๒.๓ เปาประสงค
๑. พัฒนาชุมชนใหนาอยู  สงเสริมการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานคมนาคม ดาน

สาธารณูปโภค ดานแหลงน้ํา และดานอ่ืนๆ
2. ประชาชนมีความรู และมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได
3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน
4. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาจัดการ

๒.๔ ตัวช้ีวัด
1.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใช

บริการ
2.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีแหลงน้ําในการอุปโภค บริโภคเพ่ิมมาก

ข้ึน
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
4.  หมูบานมีรายไดเพ่ิมข้ึน  และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน
5.  หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาอยูอยางสงบสุข
6.  การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ

สูง
7.  การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธภิาพ

สูง
๒.๕ คาเปาหมาย

๑. ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
๒. ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓. ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได
๔. มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
๕. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

๒.๖ กลยุทธ
ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางท่ี 1 การกอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทาและ
ระบบระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก

แนวทางท่ี ๒ ดานการขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ําและขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ



แนวทางท่ี 3 พัฒนาแหลงเก็บน้ํา
แนวทางท่ี 4 กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
แนวทางท่ี 5 การใหบริการดานโทรคมนาคม

ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตรอินทรีย
แนวทางท่ี 2 เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและ กลุม

อาชีพ
แนวทางท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางท่ี 1 อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย
แนวทางท่ี 2 สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม

จริยธรรม ใหกับประชาชน
แนวทางท่ี 3 สงเสริมกีฬา  นันทนาการ แลบูรณาการ การศึกษา
แนวทางท่ี 4 สงเสริมสุขภาพและอนามัย
แนวทางท่ี 5 สงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน
แนวทางท่ี 6 เสริมสรางความสงบเรียบรอยและบรรเทา-

สาธารณภัย
ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 1 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางท่ี 2 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะ
มูลฝอย

ยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แนวทางท่ี 1 สงเสริมใหประชาชนและหนวยงานตางๆเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการบริหารงานของ อบต.
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีด

ความสามารถในการพัฒนา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
๑) การพัฒนาหมูบานใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของหมูบานและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
๓) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของหมูบานในการพ่ึงตนเอง
๔) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

๒.๘ แผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา



๔) แผนงานสาธารณสุข

5) แผนงานสังคมสงเคราะห
6) แผนงานเคหะและชุมชน
7) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10) แผนงานการเกษตร
11) แผนงานงบกลาง

สวนท่ี ๓
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ (แบบ ผ. ๐๑)

๒. รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)

สวนท่ี 4
การติดตามและประเมินผล

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
- แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

- แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)

๔.๔ ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
(๑) ผลกระทบนําไปสูอนาคต
(๒) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

(๒.๑) ขอสังเกต
(๒.๒) ขอเสนอแนะ
(๒.๓) ผลจากการพัฒนา

นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย ตามท่ีดิฉันไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดในรางแผนพัฒนามีทานใดสงสัยจะ
นักวิเคราะหฯ สอบถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไมขอเชิญคะ



นายทองอยู อินทรกําแหง ตามท่ีทางเจาหนาท่ี อบต. ไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดในรางแผนพัฒนา
ประธานกรรมการพัฒนาฯ ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ไปแลวนั้นมีทานใดจะสอบถามหรือจะแสดง

ความคิดเห็นอะไรหรือไมขอเชิญครับ

คณะกรรมการ รับทราบ

นายนนทกร ดวงทอง สวัสดี ทานประธาน และกรรมการทุกทาน ผม นนทกร ดวงทอง
กรรมการ สมาชิสภา อบต. หมูท่ี 11 บานหนองน้ําขุน กรรมการพัฒนาฯ ตามท่ีได

พิจารณารางแผนตามท่ีเจาหนาท่ีไดชี้แจงอธิบายใหฟง ผมมีเรื่องท่ีจะสอบถาม
ในแผน ๕ ปท่ีจัดทําข้ึนนี้ กรณีท่ีมีความจําเปนสามารถท่ีจะเพ่ิมเติมเปลี่ยน
แปลง  แกไข  ไดหรือไม  ตามท่ีผมไดรับฟงปญหาจากประชาชนในหมูบาน ยังมี
ปญหาอีกมากท่ีตองการให อบต. ดําเนินการแกไข

นางสาวชดาภา สุดสายเนตร ขอขอบคุณคะ ในเรื่องของแผนพัฒนานั้นกรณีท่ีตองเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
กรรมการและเลขานุการ แกไข  ถามีความจําเปนเพ่ือประโยชนของประชาชนก็สามารถดําเนินการไดตาม

ระเบียบคะ โครงการท่ีบรรจุในแผน อบต. จะนํางบประมาณจากขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป เพ่ิมเติม  เงินสะสม  หรือเงินทุนสํารองจาย  และ
ขอรับการสนับสนุนจากอําเภอ จังหวัด อบจ. หรือหนวยงานระดับกรมหนวยงาน
อ่ืนๆ ในการดําเนินงาน    ในสวนโครงการ คสล. และ ขุดลอกสระ หนอง ตางๆ
หลายโครงการนั้น  ทางดิฉันก็จะพยายามสงไปขอสนับสนุนจากทางอําเภอ
จังหวัด  และขอสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
คะ ในสวนก็วางแผนเอาไวจะบรรจุในงบประมาณหลายโครงการเชนกันคะ

คณะกรรมการ รับทราบ

นายทองอยู อินทรกําแหง มีทานใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไมขอเชิญครับ
ประธานกรรมการพัฒนาฯ

คณะกรรมการ รับทราบและไมมี

นายทองอยู อินทรกําแหง ถาไมมีขอมติท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนา เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน
ประธานกรรมการพัฒนาฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

คณะกรรมการ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

นายทองอยู อินทรกําแหง ลําดับตอไป ในวาระอ่ืนๆ นี้มีทานใดจะชี้แจงอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ
ประธานกรรมการพัฒนาฯ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืนๆ
นายทองอยู อินทรกําแหง ในวาระอ่ืนๆ นี้มีทานใดจะชี้แจงอะไรเพ่ิมเติมหรือไมครับ
ประธานกรรมการพัฒนาฯ

คณะกรรมการ - ไมมี -



นายทองอยู อินทรกําแหง ถาไมมี ผมขอขอบคุณทุกทานท่ีมารวมประชุมในวันนี้ ขอปดการ
ประธานกรรมการพัฒนาฯ ประชุมครับ

ปดประชุมเวลา ๑2.๐๐ น.

(ลงชื่อ) จิรวรรณ   บรรดิษรัมย ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจิรวรรณ บรรดิษรัมย)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ผูชวยเลขานุการ

(ลงชื่อ) ชดาภา   สุดสายเนตร ผูตรวจ/รับรองรายงานการประชุม
(นางสาวชดาภา สดุสายเนตร)

ปลัดองคการบริการสวนตําบลทะเมนชัย
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

(ลงชื่อ) ทองอยู   อินทรกําแหง ผูรับรองรายงานการประชุม
(นายทองอยู อินทรกําแหง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ประธานกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตลทะเมนชัย



คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
(พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.  2561 - 2565)

วันที่ 7 มิถุนายน 2562


