
บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม  และประชุมประชาคมท๎องถิ่น (ระดับต าบล) 

เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
วันที่  30  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖2  (เวลา  09.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) 
ณ  ศูนยส์ํงเสริมคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุต าบลสระสี่มุม (ข๎าง รพ.สต.สระสี่มุม)   

***************************** 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม                    (รายชื่อผู๎เข๎ารํวมประชุมแนบท๎ายโครงการ) 
เริ่มประชุมเวลา  09.0๐  น. 
 

นางสาวเรวดี  สระสรง เรียน ทํานประธานที่เคารพ ดิฉันนางสาวเรวดี  สระสรง  ปลัดองค์การ 
กรรมการและเลขานุการฯ           บริหารสวํนต าบลสระสี่มุม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา                                                          
                                          องค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม ในนามคณะกรรมการจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม  และประชุมประชาคมท๎องถิ่น (ระดับต าบล) เนื่อง
ด๎วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 มาตรา 69/1  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  
ได๎ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  มีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท๎องถิ่น ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยคณะกรรมการ
พัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข๎อง  เพ่ือแจ๎งแนวทางพัฒนา
ท๎องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต๎องการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือ
ทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  โดยให๎น าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตํางๆ และข๎อมูลในแผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น  ตามระเบียบ
ดังกลําว  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น องค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม จะต๎องด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖5)  ให๎แล๎วเสร็จภาย 15 มิถุนายน 2562    ทั้งนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม  ได๎ด าเนินการจัด
ประชุมประชาคมหมูํบ๎าน ไปเมื่อวันที่ ๑7 – ๑8  พฤษภาคม  ๒๕62 ที่ผํานมา  ทั้ง  24 หมูํบ๎าน  และได๎น า
ข๎อมูลที่ได๎จากการประชุมประชาคมหมูํบ๎านดังกลําว เข๎าที่ประชุมประชาคมท๎องถิ่นระดับต าบลในครั้งนี้  
เพ่ือให๎ทุกทํานได๎รํวมคิดรํวมท ารํวมตัดสินใจรํวมตรวจสอบรํวมรับประโยชน์รํวมกันแก๎ปัญหา  ปรึกษาหารือ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  เพื่อแก๎ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่น  
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และจัดล าดับความส าคัญของโครงการในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) รวมทั้งการ
ด าเนินงานตํางๆ ขององค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม  เพ่ือน าข๎อมูลที่ได๎ไปพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นดังกลําวตํอไป 

ดังนั้น  เพ่ือให๎การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม  ได๎จัด
ประชุมประชาคมท๎องถิ่นระดับต าบลขึ้น  ในวันพฤหัสบดีที่  30  พฤษภาคม  ๒๕62  ณ ศูนยส์ํงเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุต าบลสระสี่มุม แหํงนี้  โดยมีผู๎เข๎ารํวมการประชุม  ได๎แกํ  คณะผู๎บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  
คณะกรรมการพัฒนา อบต.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  สํวนราชการ  ก านัน  ผู๎ใหญํบ๎าน  ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  กรรมการหมูํบ๎าน  กรรมการ
กองทุน อสม. อปพร. องค์กรธุรกิจ/ร๎านค๎า  กลุํมอาชีพ  กลุํมอาสาพัฒนา  เยาวชน  ชมรมผู๎สูงอายุ  พนักงาน 
อบต. ลูกจ๎าง  พนักงาน อบต. และประชาชนทั่วไป เพื่อให๎การประชุมประชาคมส าเร็จลุลํวงและด าเนินไปด๎วย
ความเรียบร๎อย  จึงขอเรียนเชิญประธานได๎กลําวเปิดการประชุมประชาคมท๎องถิ่นระดับต าบลในครั้งนี้         
ขอเรียนเชิญคํะ 
นายภูริ  เนตรสุวรรณ     คณะกรรมการจัดประชุมประชาคมชุมชนท๎องถิ่นระดับต าบล 
นายก อบต.                    สมาชิกสภา อบต. หัวหน๎าสํวนราชการ   ผู๎น า และผู๎เข๎ารํวมประชุม 
                                   ประชาคมทุกทําน  ผมมีความยินดีเป็นอยํางยิ่งที่ทุกทํานได๎เสียสละเวลามารํวม
ประชุมประชาคมกับ อบต.  วัตถุประสงค์หลักที่มีการจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่นระดับต าบลในวันนี้  ก็เพ่ือ
รํวมคิดรํวมท ารํวมตัดสินใจรํวมตรวจสอบรํวมรับประโยชน์รํวมกันแก๎ปัญหา  ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
เพ่ือแก๎ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่น  และจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  รวมทั้งการบูรณาการแผนพัฒนาหมูํบ๎าน  เพ่ือน าข๎อมูลที่ได๎ไปพิจารณาบรรจุ
ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นดังกลําวตํอไป 
 จากเหตุผลและความส าคัญตามที่ได๎กลําวรายงานให๎ทราบนั้น  จ าเป็นอยํางยิ่งที่ อบต.สระสี่มุม
จะต๎องด าเนินการจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่นระดับต าบลขึ้น ผมขอขอบคุณทุกทํานที่ได๎มารํวมประชุม
ประชาคมท๎องถิ่นระดับต าบลกับ อบต.  เมื่อที่ประชุมพร๎อมแล๎ว  ขอเปิดการประชุมประชาคมท๎องถิ่นระดับ
ต าบล  ณ  บัดนี้ 
ที่ประชุม   รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑            เรื่อง  ที่ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายภูริ  เนตรสุวรรณ        ด๎วยพลเอก เปรม ติณศูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแกํอสัญกรรม                
นายก อบต.                   เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ๒๕62  ส านักนายกรัฐมนตรี ได๎ให๎สถานที่ราชการ  
                                 รัฐวิสาหกิจ หนํวยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแหํง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 
 7 วัน  ตั้งแตํวันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2562 และ ให๎ข๎าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และเจ๎าหน๎าที่ของรัฐไว๎ทุกข์มีก าหนด 21 วัน ตั้งแตํวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม ๒๕62 ถึงวันจันทร์ที่ 17 
มิถุนายน 2562  (ยกเว๎นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) ส าหรับประชาชนทั่วไปขอให๎พิจารณาด าเนินการ
ตามความเหมาะสม ผมก็ขอแจ๎งให๎ทุกทํานทราบ   
ที่ประชุม                          รับทราบ 
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นางสาวเรวดี  สระสรง      การประชุมประชาคมท๎องถิ่นระดับต าบล  ในการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ปลัด อบต.                       (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ซึ่งเป็นหน๎าที่ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 

                         สํวนต าบลสระสี่มุมในการจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  โดยการประชุมในวันนี้มี
คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน มารํวมประชุมในครั้งนี้ด๎วย   
ที่ประชุม   รับทราบ  
นายภูริ  เนตรสุวรรณ  กํอนที่จะเข๎าสูํเรื่องของการจัดท าแผน  หลายทํานคงสงสัยวําประชาคม   
นายก อบต.                      ท๎องถิ่นนั้น หมายถึงอะไร  และมีรูปแบบยังอยํางไร  เพื่อให๎ทุกทํานได๎  
                                          ทราบผมขอเชิญนักวิเคราะห์ฯ ได๎อธิบายและชี้แจงให๎ทุกทํานทราบถึงการ      
                                          ประชาคมท๎องถิ่น  
นางสาววาสนา  ศิวิลัย           เรียนนายกองค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม  คณะผู๎บริหาร  ประธานสภา 
นักวิเคราะห์ฯ                        สมาชิกสภา อบต. ผู๎น าชุมชน และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน     

 ขอขอบคุณทุกทํานได๎เสียสละเวลามารํวมประชุมกับทาง อบต.ในครั้งนี้  ซึ่งถือวํามีผู๎เข๎ารํวมมากกวําร๎อยละ 
๖๐ ของสัดสํวนที่ก าหนด  ในการประชุมประชาคมท๎องถิ่นแตํละระดับโดยจะต๎องด าเนินการตามรูปแบบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด ดังนี้ 

                                    รูปแบบการจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

(แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น) 
 ๑.  ความหมายของประชาคมท๎องถิ่นส าหรับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 ๑.๑ การประชุม หมายถึงการที่บุคคลตั้งแตํ ๒ คนขึ้นไปได๎มาพบปะกันตาม
ก าหนดนัดหมายมารํวมปรึกษาหารือเพ่ือรํวมกันคิดอยํางมีวัตถุประสงค์มีระเบียบวิธีและเวลาที่ก าหนดให๎เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู๎ ความคิด เพ่ือแก๎ปัญหาในท๎องถิ่น 

 ๑.๒ การประชุมประชาคมท๎องถิ่น หมายถึง การที่บุคคลที่อยูํในท๎องถิ่นของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ได๎มาประชุมกันเพ่ือรํวมคิดรํวมทารํวมตัดสินใจรํวมตรวจสอบรํวมรับประโยชน์
รํวมแก๎ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือแก๎ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 ๒.  ประชาคมทอ๎งถิ่น ส าหรับองค์การบริหารสํวนต าบล 

 ๒.๑ ส าหรับองค์การบริหารสํวนต าบล 
๒.๒.๑  ประชาคมชุมชน หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยูํในชุมชนของต าบล 

เพ่ือรํวมคิดรํวมท ารํวมตัดสินใจรํวมตรวจสอบรํวมรับประโยชน์รํวมแก๎ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
เพ่ือแก๎ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ของท๎องถิ่น ซึ่ง อบต.มีหน๎าที่จัดให๎มีการประชุม
ประชาคมชุมชนทุกชุมชนในเขต อบต. 
                     การประชุมประชาคมชุมชน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของ อบต. ให๎ใช๎สัดสํวนระดับ
หมูํบ๎าน ซึ่งสัดสํวนที่เข๎ารํวมประชุมโดยรวมจะต๎องไม๎น๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ กรณีที่จัดให๎มีการประชุมเพ่ือ
ประชาคมชุมชนครั้งแรก สัดสํวนที่เข๎ารํวมประชุมครั้งแรกไมํครบร๎อยละ ๖๐ ในการประชุม ครั้งตํอไปให๎ใช๎ 
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สัดสํวนที่เข๎ารํวมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ของ  อบต. แตํต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๒๐ 
ระยะเวลาในการก าหนดประชุมประชาคมหมูํบ๎านให๎เป็นไปตามความเหมาะสมของ อบต.นั้นๆ 

๒.๒.๒  ประชาคมชุมชนต าบล หมายถึง การประชุมบุคคลหรือครัวเรือนที่อยูํในต าบลหรือ
ชุมชนทุกชุมชนในเขต อบต. เพ่ือรํวมคิดรํวมท ารํวมตัดสินใจรํวมตรวจสอบรํวมรับประโยชน์รํวมแก๎ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เรียนรู๎เพ่ือแก๎ปัญหา ส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ของ  อบต. ซึ่ง 
อบต.มีหน๎าที่จัดให๎มีการประชุมประชาคมท๎องถิ่นระดับต าบล (ทุกหมูํบ๎าน/ทุกชุมชน) 
                    การประชุมประชาคมท๎องถิ่นระดับต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของ อบต. ให๎ใช๎
สัดสํวนระดับต าบล ซึ่งสัดสํวนที่เข๎ารํวมประชุมโดยรวมจะต๎องไม๎น๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ กรณีที่จัดให๎มีการ
ประชุมเพ่ือประชาคมชุมชนต าบลครั้งแรก สัดสํวนที่เข๎ารํวมประชุมครั้งแรกไมํครบร๎อยละ ๖๐ ในการประชุม
ครั้งตํอไปให๎ใช๎สัดสํวนที่เข๎ารํวมประชุมตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล แตํ
ต๎องไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๒๐ ระยะเวลาในการก าหนดประชุมประชาคมหมูํบ๎านให๎เป็นไปตามความเหมาะสม
ของ อบต.นั้นๆ 

การประชุมประชาคมชุมชน การประชุมประชาคมท๎องถิ่นระดับต าบล วิธีการ
ประชุม การน าเสนอข๎อมูลการประชุม รูปแบบและวิธีการการประชุมตํางๆ ในการประชุมประชาคมชุมชน 
ประชาคมชุมชนต าบล ให๎ด าเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ จัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

การประชุมประชาคมต าบล ต๎องผํานกระบวนการประชุมประชาคมหมูํบ๎านกํอนทุก
ครั้ง 

การคัดเลือกสัดสํวนประชาคม ให๎นายก อบต.รํวมกับรองนายก อบต.ทุกคน ปลัด 
อบต. หัวหน๎าสํวนการบริหารของ อบต.ระดับหัวหน๎าส านัก ผู๎อ านวยการกอง และรองปลัด อบต. (ถ๎ามี) 
รํวมกันคัดเลือกสัดสํวนการประชุมประชาคมสัดสํวนระดับหมูํบ๎านและสัดสํวนระดับต าบล 
 ๓.  การจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่นทุกระดับ  

 ในการจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่นให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่โดยค านึงถึงความสะดวกของผู๎เข๎ารํวมประชุมและท าการแจ๎ง/ประชาสัมพันธ์ ให๎ผู๎เข๎ารํวม
ประชุมทราบลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา ๓ วัน และให๎ท าการปิดประกาศไว๎ในที่เปิดเผย และด าเนินการ 
ที่ประชุม รับทราบ  
นางสาววาสนา  ศิวิลัย ตามท่ีไดช๎ี้แจงให๎ทุกทํานทราบถึงรูปแบบการประชุมประชาคมท๎องถิ่นแตํละ 
นักวิเคราะห์ฯ ระดับไปแล๎วนั้น  อบต.สระสี่มุมก็ได๎จัดประชุมประชาคมชุมชน และประชุม
ประชาคมต าบลตามรูปแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดดังกลําว มีทํานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมํ 
ที่ประชุม  ไมํมี 
 
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม           
นางสาววาสนา  ศิวิลัย -         เรียนนายก อบต.  ประธานสภา  สมาชิกสภา ผู๎น าชุมชน   
นักวิเคราะห์ฯ และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทและ

อ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล 
                                         สระสี่มุม  ดังนี้   
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  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม                

 ๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข๎อ ๕  ดังนี้ 

(๑)  ก าหนดแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
 (ก)  อ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

โดยเฉพาะอ านาจหน๎าที่ที่มีผลกระทบตํอประโยชน์สุขของประชาชน เชํน 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง   

(ข)  ภารกิจถํายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ 

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุํมจังหวัดและ
จังหวัด โดยให๎เน๎นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลตํอประชาชน
โดยตรง เชํน การแก๎ไขปัญหาความยากจน การปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติด 

(ง)  กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 

(จ)  นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่นที่แถลงตํอสภาท๎องถิ่น 
(ฉ)  แผนชุมชน 

ในการน าประเด็นข๎างต๎นมาจัดท าแผนพัฒนา  ให๎องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการคลังของท๎องถิ่น และความจ าเป็น
เรํงดํวนที่ต๎องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด๎วย 

(๒) รํวมจัดท ารํางแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และ
การแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับจัดท ารํางแผนพัฒนา 

 
ในการจัดท ารํางแผนพัฒนา  ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัด  

เทศบาล  องค์การบริหารสํวนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  น าปัญหาความต๎องการจากแผนพัฒนา
หมูํบ๎านหรือแผนชุมชน  ที่เกินศักยภาพของหมูํบ๎านหรือชุมชน ที่จะ
ด าเนินการเองได๎พิจารณาบรรจุไว๎ในแผนพัฒนา  แตํหากเกินศักยภาพของ
เทศบาล องค์การบริหารสํวนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให๎เสนอปัญหา  ความต๎องการไปยังองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดและให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว๎
ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดตามอ านาจหน๎าที่ 
๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข๎อ ๑๐  ดังนี้ 

(๓)  พิจารณารํางแผนพัฒนาและรํางแผนการด าเนินงาน 
(๔)  ให๎ความเห็นชอบรํางข๎อก าหนดขอบขํายและรายละเอียดของ

งาน ข๎อ  ๑๙ (๒)   
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 (๕)  พิจารณาให๎ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 
(๖)  แตํงตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือ

ชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
๓.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข๎อ ๗  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น สํวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎อง  เพ่ือแจ๎งแนวทางพัฒนาท๎องถิ่น  
รับทราบปัญหา  ความต๎องการ  ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข๎องตลอดจนความชํวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นสี่ปี  โดยให๎น าข๎อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตํางๆ และ
ข๎อมูลในแผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  

(๓)  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจาณารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น
เพ่ือเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
๔.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข๎อ ๑๙  ดังนี้ 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณาให๎ความเห็นชอบรําง
ข๎อก าหนดขอบขํายและรายละเอียดของงานแล๎วเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
๕.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข๎อ ๙  ดังนี้ 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประชาคมท๎องถิ่นพิจารณา
รํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
๖.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข๎อ ๒๖  ดังนี้ 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนการด าเนินงาน  
แล๎วเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให๎ปิด
ประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ประกาศ  เพ่ือให๎
ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต๎องปิดประกาศไว๎อยํางน๎อย
สามสิบวัน 
๗.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๔   
ข๎อ ๒๒  ดังนี้ 

(๒)  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนพัฒนาสามปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น ส าหรับแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
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    ข๎อ ๒๓  ดังนี้  

(๒)  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประชาคมท๎องถิ่นพิจารณา
รํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น 
ส าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวน
ต าบลสระสี่มุม      
๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข๎อ ๑๑  ดังนี้ 

ให๎คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
สํวนต าบลสระสี่มุม มีหน๎าที่จัดท ารํางแผนพัฒนาให๎สอดคล๎องกับแนว
ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นก าหนด  จัดท ารํางแผนการ
ด าเนินงานและจัดท ารํางข๎อก าหนดขอบขํายและรายละเอียดของงานตาม 
ข๎อ ๑๙ (๑) 
๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข๎อ ๗  ดังนี้ 

(๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
รวบรวมแนวทางและข๎อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น
สี่ปีแล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น   
๓.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข๎อ ๙  ดังนี้ 

(๒)  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประชาชนท๎องถิ่นพิจารณา
รํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเสนอผู๎บริหารท๎องถิ่น   
๔.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข๎อ ๒๖  ดังนี้ 

 (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  หนํวย
ราชการสํวนกลาง  สํวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนํวยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แล๎วจัดท ารํางแผนการ
ด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 
๕.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๔   
ข๎อ ๒๓  ดังนี้ 

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นจัดท า
รํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงพร๎อมเหตุผลและความจ าเป็น
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น (ส าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  
ข๎อ ๒๖  ดังนี้   
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(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  จัดท า

รํางแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนพร๎อมเหตุและความจ าเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น (ส าหรับแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖5) 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวน
ต าบลสระสี่มุม       
๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข๎อ ๒๙  ดังนี้ 

    (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล     
                                     แผนพัฒนา 

(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องคก์รปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข๎อ ๑2  ดังนี้ 

๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอ
สภาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎อง
ปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
๓.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข๎อ ๒๙  ดังนี้ 

(๔)  แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร    

โดยให๎ผู๎ที่ได๎รับแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ได๎รับมอบหมายและหาก
มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน๎าที่ให๎ด าเนินการประชุมกรรมการเพ่ือ
พิจารณาแก๎ไขปัญหาตํอไป       

นางสาววาสนา  ศิวิลัย           บทบาทและอ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการที่ได๎ชี้แจงให๎ทราบไปนั้น 
นักวิเคราะห์ฯ                         มีทํานใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือไมํขอเชิญคํะ 
ที่ประชุม   ไมํมีและรับทราบ 
นายภูริ   เนตรสุวรรณ           ถ๎าไมํมี ตํอไปจะเป็นการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร 
นายก อบต.                         สํวนต าบลสระสี่มุม เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได๎อธิบายและชี้แจง 
                                       ให๎ที่ประชุมทราบ 
            การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
นางสาววาสนา  ศิวิลัย          การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
นักวิเคราะห์ฯ                       กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
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                                        ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ 
                               ยุทธศาสตร์ประเทศ(Country  Strategy)  จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการหัวหน๎าสํวนราชการ ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทํา วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ 
โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือรํวมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างาน
รํวมกันในปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบ ในการจัดท างบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี ่ยน
ความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานรํวมกันในรอบปีที่ผํานมา ซึ่งเดิมประกอบด๎วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 
ประเด็นหลัก 56 แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได๎มีการบูรณาการ รํวมกับยุทธศาสตร์การเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข๎าสูํประชาคม อาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห๎องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือเตรียมความพร๎อม
ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด๎วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูร
ณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด๎วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนว
ทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
  วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค และ
เป็นธรรม” 

 ประเทศไทยได๎มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติมาแล๎ว  11 ฉบับ  และปัจจุบันก าลังอยูํ
ในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12   โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2561-2564) มีความตํอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-11  โดยยังคงยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร๎างสมดุลการพัฒนา” ใน
ทุกมิติ แตํการประยุกต์ใช๎แนวคิดดังกลําว และสร๎างความม่ันใจวําการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางท่ียั่งยืน  และ
สร๎างความสุขให๎กับคนไทย  จ าเป็นต๎องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศอยํางรอบ
ด๎านและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุํงสูํ
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคสํวนในสังคมไทยได๎เห็นพ๎องรํวมกันก าหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570 ซึ่งก าหนดไว๎
วํา “คนไทยภาคภูมิใจในสังคมไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิติแหํงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูํ
ในสภาวะแวดล๎อมที่ดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม มีความมั่นคง
ด๎านอาหารและพลังงาน อยูํบนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแขํงขันได๎ในเวทีโลก สามารถอยูํในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได๎อยํางมีศักดิ์ศรี” 
            วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได๎ก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเปูาหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

พันธกิจ 
1) สร๎างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได๎รับการคุ๎มครองทาง

สังคมที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึงและเทําเทียม มีโอกาสเข๎าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยํางเสมอภาค 
ทุกภาคสํวนได๎รับการเสริมพลังให๎สามารถมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนา ภายใต๎ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ที่โปรํงใส เป็นธรรม 

2)พัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มีคุณธรรม เรียนรู๎ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอยํางเหมาะสมใน
แตํละชํวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท๎องถิ่นมีความเข๎มแข็ง สามารถปรับตัวรู๎เทําทันกับการเปลี่ยนแปลง 

 3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให๎เข๎มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู๎ ความคิดสร๎างสรรค์ และ
ภูมิปัญญา สร๎างความมั่นคงด๎านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร๎างการผลิตและการบริโภคให๎เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม พร๎อมสร๎างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 4) สร๎างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชน 
รวมทั้งสร๎างภูมิคุ๎มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
               การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา         
ในอนาคตด๎วยเทคนิค  SWOT  ขององค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม   
                      จุดแข็ง(Strength: S) ของต าบลสระสี่มุม 

 1.  อยูํใกล๎กับเขตชุมชน  มีเส๎นทางคมนาคมสายหลักผําน 
 2.  พ้ืนที่เป็นที่ราบลุํมและลักษณะดินเป็นดินเหนียวรํวนและปนทราย  มีความอุดมสมบูรณ์

เหมาะแกํการเกษตรกรรม  ประมงและปศุสัตว์ 
 3.  มีประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงด าที่เป็นเอกลักษณ์ 
 4.  ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตรกรรม  ประมง  และปศุสัตว์ 

                          5. เป็นหนํวยงานที่มีความใกล๎ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก๎ปัญหาและตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชนได๎มากท่ีสุด 
                                6.  มีแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลที่ชัดเจน 

 

 จุดอํอน (Weakness: W) ของต าบลสระสี่มุม 
 1.  ขาดความรู๎  จิตส านึก  ในการอนุรักษ์ 
 2.  ขาดการวางผังเมือง 
 3.  ปัญหายาเสพติด 
 4.  ปัญหาการวํางงานของประชาชน 
 5.  บุคลากรยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจในหลักการการจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
 6.  ประชาชนมีการรวมกลุํม แตํยังไมํเข๎มแข็ง     
                        7. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด และขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนิน 
                        โครงการขนาดใหญํ 
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 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 โอกาส(Opportunity): O) 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เน๎นการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม 
 2.มีการเชื่อมโยงเครือขํายข๎อมูลทาง  Internet 
 3.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอ านาจหน๎าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนในท๎องถิ่น โดยที่หนํวยงานราชการสํวนกลางและสํวนภูมิภาคสํงเสริมและสนับสนุน
การถํายโอนภารกิจให๎แกํองค์การบริหารสํวนต าบล 
        4.มีการให๎ความรํวมมือระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
    5.ได๎รับความชํวยเหลือจากองค์กรตํางๆ 
    6.นโยบายการกระจายอ านาจเป็นสาเหตุให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องปรับบทบาท  ภารกิจ  
หน๎าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท๎องถิ่นให๎มีความเข๎มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่ดี  
    7.รัฐบาลสนับสนุนให๎แตํละท๎องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู เผยแพรํ  และถํายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท๎องถิ่นมากขึ้น 
 อุปสรรค (Threat: T) 

 1.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคสํงผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 
 2.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตํางชาติ ท าให๎ประชาชนในท๎องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่
มีอยูํ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 
 3.  โครงสร๎างของประชาชนในภาพรวมของต าบลไมํเอ้ือตํอการพัฒนา 
 4.  ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า 
 5.  เทคโนโลยีสมัยใหมํมีราคาแพง 
 6.  กระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว 

        7.  ประชาชนไมํให๎ความรํวมมือในการพัฒนาท๎องถิ่น 
  8.  มีปัญหาสุขภาพ  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรม  เพ่ิมข้ึน 
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม 

 “  สระสี่มุมเป็นต าบลนําอยูํ มุํงสูํเกษตรก๎าวหน๎า รักษาประเพณี การศึกษาดี มีคุณธรรม  
น าพัฒนาอยํางยั่งยืน  ” 

พันธกิจ 
 1. จัดให๎มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 2. ให๎มีน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอยํางเพียงพอ 
 3. ให๎มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
 4. บ ารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 5. สํงเสริม  สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของต าบล 
 6. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 7. คุ๎มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 8. พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวภายในต าบล 
 9. สํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
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 10.สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาต าบล  
 11.พัฒนาสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุํมสูํความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน  
จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น  (Goals) 
 หมายถึง  การระบุสภาพการณ์ให๎ส าเร็จ  (ท าเพ่ือให๎เกิดอะไร  ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์)  องค์การบริหาร
สํวนต าบลสระสี่มุม  ได๎ก าหนดจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาไว๎ดังนี้ 
 1.เพ่ือให๎ต าบลต าบลสระสี่มุมเป็นต าบลนําอยูํ มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วถึง    
 2.มีการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 3.ประชาชนในต าบลทุกกลุํมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมนําอยูํ   
 4.เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนการศึกษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี  วัฒนธรรมของอันดี
ของต าบล 
 5.  ชุมชนมีความเข๎มแข็ง  รํวมคิด  รํวมท า  และแก๎ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม   
 6. ทรัพยากรธรรมชาติภายในต าบลสระสี่มุมได๎รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู 
 7. ประชาชนมีความอยูํดีกินดี พ่ึงพาตนเองได๎ภายใต๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอยํางถูกต๎อง  รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความ

ต๎องการของประชาชนได๎อยํางตรงตามวัตถุประสงค์ 
นางสาวเรวดี  สระสรง    ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนได๎ชี้แจงรายละเอียดตํางๆ ในเรื่อง วิสัยทัศน์ 
ปลัด อบต.                  พันธกิจ จุดมุํงหมาย ประเด็นการพัฒนาที่จะต๎องสอดคล๎องกับจังหวัดนครปฐม 
รวมทั้งรายละเอียด และสาระส าคัญตํางๆ ตามที่ได๎กลําวมา จึงอยากทราบความคิดเห็นของที่ประชุม วํามี
ความคิดเห็นอยํางไรบ๎างในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุํงหมาย ประเด็นการพัฒนา และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  รวมทั้งรายละเอียด และสาระส าคัญตําง ๆ ตามที่ได๎กลําวมา นั้น ที่ประชุมมีความเห็นวําอยํางไร จะ
ปรับเปลี่ยนหรือคงของเดิมไว๎ 
ที่ประชุม                      รับทราบและมีมติเห็นวําวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุํงหมาย   ที่มีอยูํครอบคลุม
ประเด็นการพัฒนาครบถ๎วนทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
นางสาวเรวดี  สระสรง     ถ๎าท่ีประชุมไมํมีอะไรเพิ่มเติม ก็ขอมติที่ประชุมเห็นชอบกับรายละเอียดที่เจ๎าหน๎าที่
ปลัด อบต.                    ได๎ชี้แจงให๎ที่ประชุมทราบ       
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
๒.๑  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
นายภูริ  เนตรสุวรรณ          -  ในวาระท่ี ๒  นี่เป็นเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-  
นายก อบต. ๒๕๖5) กํอนที่จะด าเนินการขอแจ๎งขั้นตอนให๎ทุกทํานได๎รับทราบ  เชิญ

นักวิเคราะห์ได๎อธิบายและชี้แจงให๎ที่ประชุมทราบครับ 
นางสาววาสนา  ศิวิลัย         -  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิน่ มีข้ันตอนดังนี้คํะ 
นักวิเคราะห์ฯ                     
                                       ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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                               ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ.2537 

แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 69/1  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931 ลง
วันที่ ๑5  พฤษภาคม ๒๕62  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองํสวนท๎องถิ่น และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม  ได๎ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอ านาจและหน๎าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง โดยให๎จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ซึ่งแผนพัฒนาท๎องถิ่น  หมายความวํา  
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ที่ก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์  ตัวชี้วัด  
คําเปูาหมาย  และดุลยุทธ์  โดยสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัมนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชน  อันมี
ลักษษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแตํละปี  ซึ่งมี
ความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎าและให๎หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท๎องถิ่น   

 เหตุผลที่ต๎องมีการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น  เนื่องด๎วยกระทรวงมหาดไทยได๎พิจารณาเห็นวํา
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ผํานมา ห๎วง
ระยะเวลาของการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด  ซึ่ง
ตามพระราชกฤษฏีกาวําด๎วยการบริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 19 
วรรคสาม ก าหนดให๎เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได๎รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และประกาศใช๎แล๎วการ
จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และการด าเนินกิจการของจังหวัด และหนํวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข๎องต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลําว ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวํา
ด๎วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข๎อ 7  ก าหนดให๎แผนพัฒนาจังหวัด แผนกลุํมจังหวัด 
และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห๎าปี   ดังนั้นเพ่ือให๎แผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  มีความสอดคล๎องและเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีกลุํมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ อันจะกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุดให๎กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข๎อ 5 แหํงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติม  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็น
ระยะเวลาห๎าปี (พ.ศ.2561-2565) ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นแผนพัฒนาจังหวัด 
และกลุํมจังหวัด ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให๎
แล๎วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562       

                  ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
ให๎เทศบาล องค์การบริหารสํวนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารสํวนจังหวัด 
ด าเนินการทบทวนแผน 
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นางสาววาสนา  ศิวิลัย     -  สรุปสิ่งที่จะต๎องก าหนดเอาไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
ปลัด อบต.   ๒๕๖5)  มีดังนี้ 

(๑)  สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐาน 
(๒)  สรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่นตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐) 
(๓)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (รําง)  
(๔)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (รําง) 
(๕)  แผนพัฒนากลาง 
(๖)  แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคกลาง ตอนลําง ๑ 
(เพชรบุรี กาญจ)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 
(๗)  แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
(๘)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
(๙)  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
(๑๐)  แผนพัฒนาอ าเภอก าแพงแสน 
(๑๑)  แผนพัฒนาต าบลก าแพงแสน 
(๑๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม 

  วิสัยทัศน์   
  ยุทธศาสตร์   
  เปูาประสงค์  
  ตัวชี้วัด   
  คําเปูาหมาย   
  กลยุทธ์ 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  แผนงาน 
  นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น 

(๑๓)  การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา 
(๑๔)  โครงการพัฒนา (ท่ีจัดล าดับแล้ว)  ครุภัณฑ์  รํายจํายประจ า และ
โครงการตามอ านาจหน๎าที่   

๒.๒  เรื่อง  การรํวมจัดท ารํางแผนพัฒนา  การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก๎ไขปัญหา 
             เกี่ยวกับการจัดท ารํางแผนพัฒนาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม 
นายภูริ   เนตรสุวรรณ             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
นายก อบต.                     ปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข๎อ ๕ (๒)  ได๎ก าหนดให๎
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นมีอ านาจหน๎าที่รํวมจัดท ารํางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการ
แก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับจัดท ารํางแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลได๎รํวมจัดท ารําง 
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แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ตามที่กลําวมาข๎างต๎น โดยรายละเอียดดังกลําว ขอเชิญ
นักวิเคราะห์ได๎อธิบายและชี้แจงให๎ที่ประชุมทราบด๎วยครับ 
นางสาววาสนา  ศิวิลัย           ตามท่ีได๎ด าเนินโครงการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น   
นักวิเคราะห์ฯ                     โดยประสานงานโครงการตํางๆ รวมทั้งรวบรวมข๎อมูลขอชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการรํวมจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ของคณะกรรมการพัฒนาให๎ที่ประชุม
ได๎รับทราบ  ดังนี้   

๑)  การรํวมจัดท ารํางแผนพัฒนา 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม ได๎จัด

ประชุมประชาคมท๎องถิ่นทั้ง ๒ ระดับ โดยได๎น าปัญหาความต๎องการจาก
แผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของหมูํบ๎านหรือชุมชน ที่
จะด าเนินการเองได๎พิจารณาบรรจุไว๎ในแผนพัฒนา  ส าหรับที่เกินศักยภาพ
ขององค์การบริหารสํวนต าบล  อบต.จะให๎เสนอปัญหา  ความต๎องการไป
ยังองค์การบริหารสํวนจังหวัดและให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดน ามา
พิจารณาบรรจุไว๎ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัดตามอ านาจ
หน๎าที่ โดยจะสํงโครงการเข๎าคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ระดับอ าเภอเพ่ือพิจารณาจัดล าดับโครงการและสํงไปที่องค์การบริหารสํวน
จังหวัดนครปฐม   

ที่ประชุม - รับทราบ 
    ๒)  ข๎อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุมจัด
ประชุมประชาคมหมูํบ๎านเมื่อวันที่ ๑๑ – ๑8  พฤษภาคม ๒๕62  ที่ผําน
มานั้น  คณะกรรมการขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเดิมที่ก าหนดเอาไว๎ 
โดยคณะกรรมการได๎พิจารณาจากข๎อมูลการประชุมประชาคมชุมชน และ
อ านาจหน๎าที่ของ อบต.  ดังนี้ 

(๑)  อ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยเฉพาะ
อ านาจหน๎าที่ที่มีผลกระทบตํอประโยชน์สุขของประชาชน เชํน การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง   

(๒)  ภารกิจถํายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ 

 (๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุํมจังหวัดและจังหวัด โดย
ให๎เน๎นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลตํอประชาชนโดยตรง เชํน 
การแก๎ไขปัญหาความยากจน การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

(๔)  กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 

(๕)  นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่นที่แถลงตํอสภาท๎องถิ่น 
(๖)  แผนชุมชน 
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โดยได๎น าประเด็นข๎างต๎นมาจัดท าแผนพัฒนา  และได๎ค านึงถึงสถานะ
ทางการคลังของ อบต. ความจ าเป็นเรํงดํวนที่ต๎องด าเนินการ มา
ประกอบการพิจารณาด๎วย  ซึ่งแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาได๎ก าหนดมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 แนวทางท่ี 1  พัฒนาการศึกษาและสํงเสริมระบบการศึกษา 
   แนวทางท่ี 2    สํงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และงานรัฐพิธี 
          แนวทางท่ี 3    สนับสนุนการเผยแพรํคุณธรรมทางศาสนาและการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม จารีต 
             ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
      แนวทางท่ี 1  การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎ประชาชน 
          แนวทางท่ี 2   การพัฒนาอบรมฝึกอาชีพให๎แกํประชาชน 
          แนวทางท่ี 3  การพัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจาก 
                             สารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน อุตสาหกรรม SML 
        แนวทางท่ี 4    การพัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านบริการสาธารณะ 
       แนวทางท่ี 1    การพัฒนากํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้ า  
                             ทําเทียบเรือ  และระบบบ าบัดน้ าเสีย และซํอมแซม ปรับปรุงระบบ 
                             สาธารณูปโภคท่ีได๎รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
          แนวทางท่ี 2    พัฒนาระบบจราจร 
          แนวทางท่ี 3    การพัฒนาระบบไฟฟูา-ประปา 
          แนวทางท่ี 4    การพัฒนาสํงเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และปูองกัน 
                            การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
          แนวทางท่ี 5   การพัฒนาแหลํงน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน เพื่ออุปโภค บริโภค  
                            การเกษตร และอ่ืน ๆ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคม 
     แนวทางท่ี 1   การพัฒนาสํงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
          แนวทางท่ี 2   การพัฒนาสํงเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
          แนวทางท่ี 3   การพัฒนาแก๎ไข ปูองกัน และตํอต๎านยาเสพติด 
          แนวทางท่ี 4   การพัฒนาสํงเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
          แนวทางท่ี 5   การพัฒนาการปูองกันและรักษาความสงบเรียบร๎อยในบ๎านเมือง และความ 
                            ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
          แนวทางท่ี 6   การพัฒนาสํงเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ  
                            ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ ฯลฯ ในการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย และชํวยเหลือผู๎ 
                            ประสบสาธารณภัย 
          แนวทางท่ี 7   การพัฒนาการสร๎างความสมานฉันท์ในสังคม 

-17- 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อและการทํองเที่ยว 
    แนวทางท่ี 1 การพัฒนา สํงเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ 
                             สิ่งแวดล๎อม 
       แนวทางท่ี 2    การพัฒนาบ ารุงรักษาแมํน้ าล าคลอง แหลํงน้ าตําง ๆ และการปูองกันน้ าทํวม 
                             และน้ าเสีย 
     แนวทางท่ี 3    พัฒนาการดูแลรักษาที่สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎านบริหารจัดการที่ดี 
      แนวทางท่ี 1    การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร สํงเสริมการมีสํวนรํวมของ 
                             ประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่น สํงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
       แนวทางท่ี 2    การพัฒนาสํงเสริมธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และ 
                             วิธีการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 การปูองกันและปราบปรามการ 
                             ทุจรติและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
      แนวทางท่ี 3    การพัฒนาสํงเสริมสวัสดิการแกํคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาท๎องถิ่น ข๎าราชการ 
                             ลูกจา๎ง พนักงาน 
       แนวทางท่ี 4    การพัฒนาปรับปรุง และพัฒนาขีดความสามารถ และวัฒนธรรมการท างานของ 
                             บุคลากร 
      แนวทางท่ี 5    การพัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
                             สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช๎ อาคาร สถานที่ 
      แนวทางท่ี 6    การพัฒนาสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกิจการท๎องถิ่น 
          แนวทางท่ี 7    การพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได๎ 
ที่ประชุม -  รับทราบ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ขององค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด๎วย ๖๕ 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (๑๐) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
   ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) 
   ๓.๖ เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
   ๓.๘ แผนงาน (๕) 



   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
   ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

 
แนวทางเบื้องต๎นในการให๎คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ขององค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได๎ 
๑. ข๎อมูลสภาพทั่วไป
และข๎อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหลํงน้ า ลักษณะของปุาไม๎ 
ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครองการ
เลือกตั้ง 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และชํวงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓)  ข๎อมูล เกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา 
สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชํน การคมนาคม
ขนสํงการไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การ
ประมงการประศุ สั ตว์  ก ารบริ ก าร  กา รทํ อ ง เที่ ย ว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุํมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) 

(๒)  

(๖) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ภาษาถ่ินสินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา  
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
ท๎องถิ่นหรือการใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ 
ด าเนินการประชุมประชาคมท๎องถิ่นโดยใช๎กระบวนการรํวม
คิดรํวมท า รํวมตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน์ รํ

(๓)  



แก๎ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือแก๎ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ 
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน 
ท๎องถิ่น นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  
และ Thailand ๔.๐ 

๑๕ 
(๒) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ 
บังคับใช๎ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นตํอการพัฒนา 
ท๎องถิ่น 

(๑)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา  
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

(๒)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การ 
สํงเสริมอาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ 
กลุํมตํางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูํทั่วไป เป็นต๎น 

(๒)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทาง 
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลตํอ 
สิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(๒)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วย 
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ  
S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity  
(โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๒)  

(๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการของประชาชนเชิง 
พ้ืนที่  มีการน าเสนอปัญหา ค๎นหาสาเหตุของปัญหาหรื อ
สมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก๎ไขปัญหาหรือวิธีการแก๎ไข
ปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก๎ไขปัญหา 

(๒)  

(๘) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได๎รับ และการ 
เบิกจํายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เชํน  
สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจําย 
งบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติ 

(๑)  



ในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นในเชิงคุณภาพ 
 
(๙) ผลที่ได๎รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๗-๒๕๖๐ เชํนผลที่ได๎รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุป 
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผํานมาและแนวทางการแก๎ไข  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

(๑)  

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได๎ 
๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองสํวน 
ท๎องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองสํวน 
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 
 
๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์ของ 
แตํ ล ะป ร ะ เ ด็ น กล

ยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ และThailand ๔.๐  

๖๕ 
(๑๐) 

 

สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของ 
ท๎องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการ
บริหารราชกาลแผํนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand 
๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให๎เห็นชํองทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจ
หน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให๎เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให๎
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎องและ
สนับสนุนตํอกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕)  

ความมุํงม่ันอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือให๎บรรลุ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสูํผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด   



 
 
 
๓.๙ ความเชื่องโยง 
ของยุทธศาสตร์ใน 
ภาพรวม 
 
 
๓.๑๐ ผลผลิต/ 
โครงการ 

จุดมุํงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูํการท าโครงการ
พัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกลําว 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

(๕)  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด
กลุํม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต๎น เพ่ือน าไปสูํ
การจัดท า โครงการเพื่อพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี
อยํางถูกต๎องและครบถ๎วน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ขององค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด๎วย ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ (๕) 
   ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง (๕) 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหํงชาติ 
(๕) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
   ๕.๗ โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
   ๕.๘ โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต๎หลักประชารัฐ 
(๕) 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 



   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลคาดวําที่จะได๎รับ (๕) 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
แนวทางเบื้องต๎นในการให๎คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
ขององค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได๎ 
๑. การสรุป 
สถานการณ์การ

พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT nalysis/Demand  
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎อง 
ประกอบด๎วยการวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, 
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ 
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง 
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตํางๆ เพื่อน ามาใช๎วัดผลในเชิง 
ปริมาณเชํน การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็ผลผลิต
นั่งเองวําเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํจ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได๎ก าหนดไว๎เทําไร จ านวนที่ไมํสามารถด าเนินการได๎มี
จ านวนเทําไรสามารถอธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) 
ของการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ที่ได๎ก าหนดไว๎ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ 
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ 
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง 
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช๎เพื่อวัดคําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตํางๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงตํอความต๎องการของ
ประชาชนหรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าที่หรือไมํ ประชาชน
พ่ึงพอใจหรือไมํ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การด าเนินการตํางๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต๎อง คงทน ถาวร  
สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค์หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลัก 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได๎รับ 
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสํวน
ราชการหรือหนํวยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จน
น าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ

๑๐  



องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่มีพ้ินที่ติดตํอกัน๒)  
วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ ที่สอดคล๎องกับการ
แก๎ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น (ด๎าน
การเกษตรและแหลํงน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : 
LSEP)  

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ

ชื่อ 
โครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล๎อง 
กับโครงการ 
 
๕.๓ เปูาหมาย 

(ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสูํการตั้ง 
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ 
สอดคล๎องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตํอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและเนินการเพ่ือให๎การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ก าหนดไว๎ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วํา 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับ 

หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์   
มีความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให๎เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึง
เปูาหมายต๎องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทําไร กลุํมเปูาหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอยํางไร กลุํมเปูาหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให๎ชัดเจนวําโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุํมเปูาหมายของ
โครงการ หากกลุํมเปูาหมายมีหลายกลุํม ให๎บอกชัดลงไปวําใครคือ
กลุํมเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุํมเปูาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล๎องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพคน 
(๔) การสร๎างโอกาสความเสนอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (๕) 
การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (๖) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  



 
๕.๕ เปูาหมาย 

(ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล๎องกับ

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แหํงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล๎องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ โดย  
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา 
 (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙  
(๕) ยึดหลักการน าไปสูํปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน ๕ ปี
ที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต๎แนวทาง
การพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎น
กับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร๎าง 
สังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทาง สังคม 
(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ
สร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม   
(๖) การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ 
สอดคล๎อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗โครงการสอดคล๎อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎าง 
เศรษฐกิจไปสูํ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม ท าน๎อย ได๎มาก เชํน (๑) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค๎า โภคภัณฑ์ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วน
เทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการ
เน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล๎วตํอยอดความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไมํสามารถแยกสํวน
ใดสํวนหนึ่งออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎อง
เป็นโครงการเชื่อมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด

(๕)  



๕.๘ โครงการแก๎ไข 
ปัญหาความยากจน

หรือ 
การเสริมสร๎างให๎ 
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง

คั่ง  
ยั่งยืน ภายใต๎หลัก 
ประชารัฐ 
๕ .๙  งบประมาณมี

ความ 
สอดคล๎องกับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการประมาณ 
การราคาถูกต๎องตาม 
ห ลั ก วิ ธี ก า ร

งบประมาณ 
 
 
 
๕.๑๑ มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล๎องกับ 
วัตถุประสงค์และผลที่ 
คาดวําจะได๎รับ 

ที่ได๎ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 
 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ด าเนินการเองหรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยาย
ได๎ เป็นโครงการที่ประชาชนต๎องการเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให๎ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นที่
พัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท๎องถิ่น(ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) (LSEP) 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการ
ในการจัดท าโครงการได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) 
ความมีประสิทธิภาพ (Effciency)  (๓) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness)(๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส 
(Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการ
ถูกต๎องตามหลักวิชาการทางชํอง หลักของราคากลาง ราคากลาง 
ท๎องถิ่นมีความโปรํงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไมํมากกวําหรือไมํต่ ากวําร๎อยละห๎า
ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจํายในข๎อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือ รายจํายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(๕)  

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด๎  ( measurable)  ใ ช๎ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช๎บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได๎ เชํน การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวําจะ
ได๎รับ) 

(๕)  

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะ 
ได๎รับสอดคล๎องกับ 
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค์หรือมากกวําวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได๎และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได๎(๓) ระบุสิ่งที่ต๎องการด าเนินงาน
อยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได๎ (๔) 
เป็นเหตุ สอดคล๎องกับความเป็นจริง  (๕) สํงผลตํอการบํงบอก
เวลาได๎ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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นายภูริ  เนตรสุวรรณ -  ตามท่ีทํานปลัดได๎อธิบายและชี้แจงขั้นตอนการจัดท าแผน 
นายก อบต.               คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุมจะต๎องก าหนดแนว
ทางการพัฒนาท๎องถิ่น  ดังนั้นในฐานที่ที่ผมเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสระ   
สี่มุม  ตามนโยบายที่ผมได๎ให๎ไว๎กับสภาองค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม  ผมขอเสนอแนวทางการพัฒนาของ
องค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม  ดังนี้   
๑.  วิสัยทัศน์ 
                                 องค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม  ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดง
สถานการณ์ในอุดมคต ิ ซึ่งเป็นจุดมุํงหมายความคาดหวังที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นในอนาคตข๎างหน๎า ซึ่งจะสามารถ
สะท๎อนถึงสภาพการณ์ของท๎องถิ่นในอนาคตอยํางรอบด๎าน  ภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมด๎าน
ตํางๆ จึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให๎เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
“  สระสี่มุมเป็นต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า รักษาประเพณี การศึกษาดี มีคุณธรรม  

น าพัฒนาอย่างยั่งยืน  ” 
 
2 พันธกิจ 
 1. จัดให๎มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 2. ให๎มีน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอยํางเพียงพอ 
 3. ให๎มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
 4. บ ารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 5. สํงเสริม  สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของต าบล 
 6. ปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ 
 7. คุ๎มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 8. พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวภายในต าบล 
 9. สํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 10.สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาต าบล  
 11.พัฒนาสังคมและสํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุํมสูํความเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน  
 
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals) 
 หมายถึง  การระบุสภาพการณ์ให๎ส าเร็จ  (ท าเพ่ือให๎เกิดอะไร  ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์)  องค์การบริหาร
สํวนต าบลสระสี่มุม  ได๎ก าหนดจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาไว๎ดังนี้ 
 1.เพ่ือให๎ต าบลต าบลสระสี่มุมเป็นต าบลนําอยูํ มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วถึง    
 2.มีการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 3.ประชาชนในต าบลทุกกลุํมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมนําอยู ํ   
 4.เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนการศึกษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี  วัฒนธรรมของอันดี
ของต าบล 
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 5.  ชุมชนมีความเข๎มแข็ง  รํวมคิด  รํวมท า  และแก๎ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม   
 6. ทรัพยากรธรรมชาติภายในต าบลสระสี่มุมได๎รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู 
 7. ประชาชนมีความอยูํดีกินดี พ่ึงพาตนเองได๎ภายใต๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       8.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอยํางถูกต๎อง  รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชนได๎อยํางตรงตามวัตถุประสงค์ 
4 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม 
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 แนวทางท่ี 1  พัฒนาการศึกษาและสํงเสริมระบบการศึกษา 
   แนวทางท่ี 2    สํงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และงานรัฐพิธี 
          แนวทางท่ี 3    สนับสนุนการเผยแพรํคุณธรรมทางศาสนาและการเผยแพรํศิลปวัฒนธรรม จารีต 
             ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
      แนวทางท่ี 1  การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎ประชาชน 
          แนวทางท่ี 2   การพัฒนาอบรมฝึกอาชีพให๎แกํประชาชน 
          แนวทางท่ี 3  การพัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจาก 
                             สารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน อุตสาหกรรม SML 
        แนวทางท่ี 4    การพัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านบริการสาธารณะ 
       แนวทางท่ี 1    การพัฒนากํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท๎า ทํอระบายน้ า  
                             ทําเทียบเรือ  และระบบบ าบัดน้ าเสีย และซํอมแซม ปรับปรุงระบบ 
                             สาธารณูปโภคท่ีได๎รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
          แนวทางที่ 2    พัฒนาระบบจราจร 
          แนวทางท่ี 3    การพัฒนาระบบไฟฟูา-ประปา 
          แนวทางท่ี 4    การพัฒนาสํงเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และปูองกัน 
                            การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
          แนวทางท่ี 5   การพัฒนาแหลํงน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน เพื่ออุปโภค บริโภค  
                            การเกษตร และอ่ืน ๆ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎านสังคม 
     แนวทางท่ี 1   การพัฒนาสํงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
          แนวทางท่ี 2   การพัฒนาสํงเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
          แนวทางท่ี 3   การพัฒนาแก๎ไข ปูองกัน และตํอต๎านยาเสพติด 
          แนวทางท่ี 4   การพัฒนาสํงเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
          แนวทางท่ี 5   การพัฒนาการปูองกันและรักษาความสงบเรียบร๎อยในบ๎านเมือง และความ 
                            ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
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          แนวทางท่ี 6   การพัฒนาสํงเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ  
                            ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ ฯลฯ ในการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย และชํวยเหลือผู๎ 
                            ประสบสาธารณภัย 
          แนวทางท่ี 7   การพัฒนาการสร๎างความสมานฉันท์ในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อและการทํองเที่ยว 
    แนวทางท่ี 1 การพัฒนา สํงเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ 
                             สิ่งแวดล๎อม 
       แนวทางท่ี 2    การพัฒนาบ ารุงรักษาแมํน้ าล าคลอง แหลํงน้ าตําง ๆ และการปูองกันน้ าทํวม 
                             และน้ าเสีย 
     แนวทางท่ี 3    พัฒนาการดูแลรักษาที่สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎านบริหารจัดการที่ดี 
      แนวทางท่ี 1    การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร สํงเสริมการมีสํวนรํวมของ 
                             ประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่น สํงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
       แนวทางท่ี 2    การพัฒนาสํงเสริมธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และ 
                             วิธีการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 การปูองกันและปราบปรามการ 
                             ทุจรติและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
      แนวทางท่ี 3    การพัฒนาสํงเสริมสวัสดิการแกํคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาท๎องถิ่น ข๎าราชการ 
                             ลูกจา๎ง พนักงาน 
       แนวทางท่ี 4    การพัฒนาปรับปรุง และพัฒนาขีดความสามารถ และวัฒนธรรมการท างานของ 
                             บุคลากร 
      แนวทางท่ี 5    การพัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี่ 
                             สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช๎ อาคาร สถานที่ 
      แนวทางท่ี 6    การพัฒนาสํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกิจการท๎องถิ่น 
          แนวทางท่ี 7    การพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได๎ 
 
๓.  เปูาประสงค ์

๑)  มีโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ดีและครอบคุลมพื้นที่ส าหรับอ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน 
๒)  ประชาชนได๎รับการสงเคราะห์คุณภาพชีวิตและท่ีอยูํอาศัย  
๓)  ประชาชนได๎รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔)  ประชาชนมีรายได๎เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได๎ 
๕)  ชุมชนนําอยูํและไมํเกิดมลภาวะสิ่งแวดล๎อมท่ีเป็นพิษ 
๖)  ประชาชนได๎อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

๔.  ตัวชี้วัด 
๑)  มีโครงสร๎างพ้ืนฐานร๎อยละ ๙๐ ในการให๎บริการแกํประชาชน 
๒)  ประชาชนร๎อยละ ๑๐  ได๎รับการสงเคราะห์คุณภาพชีวิตและท่ีอยูํอาศัย  
๓)  ประชาชนทุกคนได๎รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔)  ประชาชนมีรายได๎เพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๓ จากการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทํองเที่ยว 
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๕)  ไมํมีมลภาวะสิ่งแวดล๎อมท่ีเป็นพิษในพ้ืนที่ 
๖)  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นยังคงอยูํสืบไป 

๕.  คําเปูาหมาย 
๑)  มีโครงการพ้ืนฐานเพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวํา  ๑5  แหํง/ปี  
๒)  การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตและท่ีอยูํอาศัยให๎กับประชาชนไมํน๎อยกวํา 2 ครั้ง/ป ี 
๓)  การสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไมํน๎อยกวํา ๕ ครั้ง/ป ี
๔)  การสํงเสริมให๎ประชาชนมีรายได๎เพ่ิมข้ึนไมํน๎อยกวํา 1  ครั้ง/ปี  
๕)  การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล๎อมที่ดีตลอดทั้งปี  
๖)  การสํงเสริมศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นไมํน๎อยกวํา 3 ครั้ง/ป ี

๖.  กลยุทธ ์
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร๎างแหลํงน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมและน้ าแล๎ง 
๒)  สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด๎านการศึกษา  ครู  นักเรียน  ให๎เป็นผู๎มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ สํงเสริมให๎เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด

ต๎นทุน  เพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให๎มีคุณภาพ สํงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค๎าทางการเกษตร สํงเสริมให๎มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหนํวยและเพ่ือการอนุรักษ์ 
และเพ่ิมชํองทางตลาด 

๔)  สํงเสริมชุมชนให๎แข๎มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู๎น าชุมชน  คณะกรรมการหมูํบ๎านและชุมชนให๎
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส  ประชาชน และ
คุ๎มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท๎องถิ่น   

๕)  ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหนํายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให๎บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต๎องการ

ของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม) สํงเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให๎มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  สํงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎สอดคล๎องกับความจ าเป็นและ
ความต๎องการของประชาชน กํอสร๎าง ปรับปรุงเส๎นทางการคมนาคมอยํางทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท๎องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานตํอและเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให๎ได๎รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู๎ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๑๑)  สํงเสริม  สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการ  หนํวยงานตํางๆ  ในการเตรียมความพร๎อมใน

การปูองกันภัย และการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ๎านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
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๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ า ลุํมน้ าล าคลองและปุาไม๎ให๎มีความอุดม

สมบูรณ์ สร๎างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล๎อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
๗.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความเข๎มแข็ง โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
๓)  สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมท่ีมีอยํางยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

๘. แผนงาน 
๑)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๓)  แผนงานการศึกษา 
๔)  แผนงานสาธารณสุข 
๕)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๖)  แผนงานเคหะและชุมชน 
๗)  แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน  
๘)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๙)  แผนงานงบกลาง 

ที่ประชุม  -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบแนวทางตามที่เสนอ 
นายภูริ   เนตรสุวรรณ -  เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล๎วผมจะให๎ทางเจ๎าหน๎าที่ได๎น าบรรจุแนวทางการพัฒนา 
นายก อบต.              ดังกลําวไว๎ในแผนพัฒนาสี่ปี เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุมให๎
เป็นไปในแนวทางที่ก าหนดเอาไว๎ขอบคุณครับในล าดับตํอไปเป็นเรื่องการพิจารณาทบทวนโครงการที่บรรจุใน
แผนที่ผํานมารวมทั้งโครงการที่ได๎ประชาคมไปเมื่อประชุมประชาคมหมูํบ๎าน ระหวํางวันที่  ๑8 – 22  ตุลาคม 
๒๕๕๙  ขอเชิญที่ประชุมพิจารณาครับ   
๒.๓  เรื่อง  การพิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
๒.๔  เรื่อง  การพิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาจากแผนหมูํบ๎าน/แผนชุมชน ปี ๒๕61 
๒.๖  เรื่อง  การพิจารณาโครงการพัฒนา จากกิจกรรมปัญหา/ความต๎องการของประชาชนที่เสนอ 
ขึ้นมาใหมํ (จากประชาคมชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียง แผนหมู่บ้าน/แผนชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – 

๒๕๖5) 
ที่ประชุม -  พิจารณาและมีมติเห็นชอบให๎น าโครงการที่อยูํในแผนดังกลําวและ

โครงการที่เสนอขึ้นใหมํจากที่ประชุมประชาคมชุมชน  
 
 
 
นายภูริ  เนตรสุวรรณ -  ล าดับตํอไปจะเป็นการเสนอโครงการพัฒนาจากปัญหา/ความต๎องการของ 



นายก อบต.   ประชาชน (ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน)   
            ๒.๒  การจัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนา  

นางสาววาสนา  ศิวิลัย -  กํอนที่จะมีการจัดล าดับ  ขออธิบายให๎ทุกทํานได๎รับทราบข๎อมูลที่จะ 
นักวิเคราะห์ฯ ประกอบการพิจารณา  ดังนี้   
    ๒.๒.๑  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
นางสาววาสนา  ศิวิลัย -  จากการประชาคมท๎องถิ่นที่ผํานมาในการรับทราบปัญหา  ความต๎องการของ 
นักวิเคราะห์ฯ ประชาชนในท๎องถิ่น  เพื่อน ามาพิจารณา  วิเคราะห์  หาแนวทางแก๎ไข

ให๎กับชุมชน   
    ๒.๒.๒  ผลการจัดล าดับความส าคัญของโครงการฯ ดังนี้ 
๑.ผลการประชุมประชาคมต าบล  หมู่ที่ ๑ บ้านสระ   โดยมโีครงการที่ประชุมประชาคมหมูบํ๎านเสนอ ปัญหาความ
ต๎องการ สรุปไดด๎ังนี ้
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ
ความส าคัญ 

๑ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

1.1 ย๎ายแท๎งค์จากบ๎านนายสมยศ  มาไว๎บ๎านนางสลีา  สระทองยอด 

1.2 โครงการเจาะบํอบาดาล ขนาด 6 นิ้ว บริเวณศาลาหลุํยเซียงกง 

ที่ประชุม ๑ 

2. โครงการตํอเติมศาลาเอนกประสงค์หลุยเซียงกง ที่ประชุม 2 
3. โครงการตํอเติมห๎องเก็บวัสดุประจ าหมูํบ๎าน (ศาลาอเนกประสงค์หลยุ 

เซียงกง) 
ที่ประชุม 3 

 
 ๒.ผลการประชุมประชาคมหมูํบ๎าน หมู่ที่ ๒ บ้านโคก โดยมีโครงการที่ประชุมประชาคมหมูบํ๎านเสนอ  
ปัญหาความต๎องการ สรุปได๎ดังนี ้
ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ

ความส าคัญ 

๑ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ๎าน 

นางสุนันท์  พึ่งนุสนธ์ ถึงบริเวณบา๎นนางนภา  รื่นนุสาร ขนาด กว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.05 เมตร ไมํมไีหลํทาง  

ที่ประชุม ๑ 

๒ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ๎าน 

นางสาวสมนึก  จันทรส์ามเรือน ถึงบริเวณบ๎านนายนาวิน  บุญยัง ขนาด 
กว๎าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.05 เมตร ไมํมไีหลํทาง พร๎อมตี
เส๎นจราจร 

ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ๎านนายสชุาติ  
สระทองทา ถึงไรํนายสมศักดิ ์

ที่ประชุม ๓ 

 
 

  
 
 
๓.ผลการประชุมประชาคมต าบล หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่คอย   โดยมีโครงการที่ประชุมประชาคมหมูํบ๎านเสนอ ปญัหาความ
ต๎องการ สรุปไดด๎ังนี ้



 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ 

ความส าคัญ 
๑ โครงการเจาะบํอบาดาลพร๎อมหอถังไฟเบอร์  จ านวน 2 บํอ 

บริเวณ บ๎านนายวรพจน์  บุญรอด และบรเิวณศาลเจา๎พํอ 
ที่ประชุม 1 

๒ โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.บา๎นบ๎านนางสาวจุฑามาศ  สระ
ทองอ๎อย ถึงหน๎าบ๎านนายเผํา  สระทองเหยียด ระยะทาง 500 
เมตร 

ที่ประชุม 2 

๓ โครงการซํอมแซมถนน คสล.หน๎าบ๎านนายธัชพล  หิรัญรุํงโรจน์ 
จนถึงหน๎าบ๎านนางขวัญใจ  อุตราช ระยะทาง 400 เมตร 

ที่ประชุม 3 

4 โครงการซํอมแซมถนนหน๎าประตซูุ๎มวัดถึงบ๎านนางศิริญญา  คง
พากเพียร ระยะทาง 1,200 เมตร 

ที่ประชุม 4 

5 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ตั้งแตํแยกบ๎านนางสาววรารตัน์  สระ
ทองล๎วน ถึงประตูน้ าบํอนายถาวร  สระทองซัง ระยะทาง 500 
เมตร 

ที่ประชุม 5 

6 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ตั้งแตบํ๎านนายพร  สระทองแมว ถึง
เขตหมูํที่ 7 ต าบลบางหลวง ระยะทาง 1,500 เมตร 

ที่ประชุม 6 

7 โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.บา๎นนายถาวร  สระทองซัง ทะลุ
คลองหลังบ๎านนางบัวศรี  ไกรวิจิตร ระยะทาง 300 เมตร 

ที่ประชุม 7 

8 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.ตั้งแตบํํอกุ๎งนายพร  สระทองแมว ถึง
บํอนายเผํา  สระทองเหยยีด ระยะทาง 1,300 เมตร 

ที่ประชุม 8 

9 โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.ตัง้แตํบ๎านนายฉมวย  สระทอง
ล๎วน ถึงศาลเจ๎าพํอหมูํบ๎าน ระยะทาง 700 เมตร 

ที่ประชุม 9 

 ๔.ผลการประชุมประชาคมต าบล หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สงคราม โดยมโีครงการที่ประชุมประชาคมหมูํบ๎าน
เสนอ ปัญหาความต๎องการ สรุปได๎ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 

๑ โครงการเทพ้ืนศาลาเอนกประสงค์พร๎อมหลํอเสาปูนจ านวน 11 
ต๎น วางทํอน้ าประปา และตํอเตมิห๎องน้ า จ านวน 2 ห๎อง 

ที่ประชุม 2563 

๒ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบรเิวณทางเข๎า
บ๎านนายยับ  อุทองค า ถึงบ๎านนางภูมิ ระยะทาง 170 เมตร 

ที่ประชุม 2564 

๓ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข๎าศาล
เจ๎าพํอ ระยะทาง 200 เมตร 

ที่ประชุม 2565 

  
 
 
 
 



 
๕.ผลการประชุมประชาคมต าบล หมู่ที่ ๕ บ้านไผ่โทน โดยมโีครงการที่ประชุมประชาคมหมูบํ๎านเสนอ ปัญหาความ
ต๎องการ สรุปไดด๎ังนี ้
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับความส าคัญ 

๑ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบรเิวณ
หมูํที่ 5 ถึงวัดลาดปลาเค๎า 

ที่ประชุม ๑ 

๒ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณ
หมูํที่ 5 ถึงวัดลาดปลาเค๎า 

ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบรเิวณ
หมูํที่ 5 ถึงวัดลาดปลาเค๎า 

ที่ประชุม ๓ 

  

 ๖.ผลการประชุมประชาคมต าบล หมู่ที่ ๖ บ้านเสืออีด่าง  โดยมีโครงการที่ประชุมประชาคมหมูํบ๎าน
เสนอปัญหาความต๎องการ สรุปไดด๎ังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ 

ความส าคัญ 

๑ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ๎านนาย
อาทร  รุํงวิทยา ถึงบ๎านนายไผํ  นายกองแหลํง 

ที่ประชุม ๑ 

2 โครงการวางทํอระบายน้ า คสล. จากบ๎านนายมั่น  ค ากองแก๎ว ถึง
บ๎านนางสุดารัตน์  วงศ์จ านง 

  

3 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน จ านวน 4 จุด 

2.1 บริเวณจากบ๎านนางเรียน  นักวิฬา ถึงบ๎านนางสุดารัตน์   
วงศ์จ านงค์ 
2.2บริเวณบ๎านนางพิส  ครองระวะ ถึงบ๎านนายยงยุทธ   
ทรัพย์ ธนาอนันต ์

2.3 บริเวณบ๎านนายจ าเนียร  เอกปัดชา ถึงบ๎านนางสมร   
ค าบ๎านฆ๎อง 

2.4 บริเวณบ๎านนายเสรมิ  สระทองแกํน ถึงบ๎านนายค าพอง  
วงษ์จ าปา 

ที่ประชุม ๒ 

4 โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.จากบ๎านนายเสริญ  บุตรศรี ที่ประชุม 3 
 

 ๗.ผลการประชุมประชาคมต าบล หมู่ที่ ๗ บ้านหนองมะเกลือ โดยมีโครงการที่ประชุมประชาคม
หมูํบ๎านเสนอ ปัญหาความต๎องการ สรุปไดด๎ังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ 

ความส าคัญ 

๑ โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.บริเวณ หน๎าโรงงานปุ๋ย ที่ประชุม ๑ 

๒ โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.บริเวณจากบ๎านนางสาวทัดดาว  
ถึงโรงงานปุ๋ย พร๎อมหินคลุก 

ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.จากบ๎านนายบ ารุงศักดิ์  เยื่อบาง ที่ประชุม ๓ 



ไทร ถึบ๎าน นายเชิด  แก๎วทองแดง พร๎อมหินคลุก 

  
๘.ผลการประชุมประชาคมต าบล หมู่ที่ ๘ บ้านดอนเตาอิฐ โดยมโีครงการที่ประชุมประชาคมหมูํบ๎านเสนอ ปัญหา
ความต๎องการ สรุปได๎ดังนี ้
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ 

ความส าคัญ 

๑ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ๎านนาย
ณัฐภูมิ  การักษ์  ถึงบ๎านนางผํอน  ผลดก พร๎อมหินคลุกไหลํทาง 

ที่ประชุม ๑ 

๒ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร๎อมขยาย
ถนนซอยบ๎านนางสด  แอตัน  

ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.บา๎นนายธนู  ธรรมลังกา ถึงบ๎าน
นางเรณู  จสูกุล 

ที่ประชุม ๓ 

 

 ๙.ผลการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใหญ่ โดยมีโครงการที่ประชุมประชาคมหมูํบ๎าน เสนอ 
ปัญหาความต๎องการ สรุปได๎ดังนี ้
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับความส าคัญ 

๑ โครงการวางทํอระบายน้ า คสล. ขนาด O 0.40 เมตร จ านวน 89 
ทํอน พร๎อมบํอพัก คสล. ขนาด O 0.70*0.70 เมตร จ านวน 9 บํอ 
บริเวณบา๎นนายเสง่ียม  สระแสงตา ถึงบริเวณตู๎น้ าดื่มดอนเตาอิฐ 
พร๎อมลงหินคลุกปรับระดับหลังทอํไมํน๎อยกวํา 30 ลบ.ม. 

ที่ประชุม ๑ 

๒ โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนนที่ช ารุด 2 เส๎นทาง 

2.1 จากหลังบ๎านนางสาวประไพ  สระทองอื้อ ถึงหลังบ๎าน 

นายวรวุฒิ  สระทองอยูํ ระยะทาง 1,000 เมตร 

2.2 จากหลังโรงสีรุํงวานิช ถึงเส๎นทางโคกโก-โคกแย๎ ระยะทาง 
1,500 เมตร 

ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.จากหน๎าร๎านค๎านายสุทธิชัย  รุํง
วิกรัยกาญจน์ ถึงหน๎าบ๎านนายเหี้ยมหาญ  สระทองค า ระยะทาง 
250 เมตร ขนาดทํอ 0.40 เมตร ลงหินคลุกหน๎าบ๎านท่ีขุดผําน
และกลบหลังทํอ 

ที่ประชุม ๓ 

 
 

  ๑๐.ผลการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองระแหง โดยมโีครงการที่ประชุมประชาคม
หมูํบ๎านเสนอ ปัญหาความต๎องการ สรุปไดด๎ังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ 

ความส าคัญ 

๑ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ๎าน 

นางแถม  ลําบ๎านหลวง ถึงทางรถไฟ พร๎อมลงหินคลุกบริเวณไหลํ
ทาง 

ที่ประชุม ๑ 



๒ โครงการเทคอนกรีตจากโครงการเดิมถึงสะพานข๎ามคลอง
ชลประทาน 

ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน  จ านวน 4 เส๎นทาง 

3.1จากถนนลาดยางถึงบ๎านนายใหมํ   
3.2จากถนนลาดยางถึงบ๎านนางเนียน  บูรณะพงษ ์

3.3จากคลองชลประทานถึงบ๎านนายเสมอ  สระหงส์ทอง 

3.4จากถนนลาดยางถึงบ๎านนายเปียง  สระทองอ๎อย 

ที่ประชุม ๓ 

 
 

 ๑๑.ผลการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองพงใหญ ํโดยมโีครงการที่ประชุมประชาคมหมูํเสนอ
ปัญหาความต๎องการ สรุปได๎ดังนี ้
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ 

ความส าคัญ 

๑ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.เริ่มจากบ๎านนายแดง  พ่ึงนุสนธิ์ ถึง
บ๎านนายเกรยีงศักดิ์  เกศเกื้อวิริยะนนท์ พร๎อมลงหินคลุกบนไหลํ
ทาง 

ที่ประชุม ๑ 

๒ โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนนภายในหมูํบ๎าน 

บริเวณจากบ๎าน รต.ณรงค์  เดชเฟือ่งถึงคลองชลประทาน 
ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ตํอจากเส๎นเดิมเริ่มจากบา๎นนาย
พะยอม ใจเป็นสุข ถึงบ๎านนายวิชัย  หมอนจันทร์ ขนาด กว๎าง 
3.5 เมตร ระยะทาง 200 เมตร 

ที่ประชุม ๓ 

 

 ๑๒.ผลการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองพงเล็ก โดยมีโครงการที่ประชุมประชาคมหมูํบ๎าน
เสนอปัญหาความต๎องการ สรุปไดด๎ังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ 

ความส าคัญ 

๑  โครงการซํอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ขนาดกว๎าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร จากแยกทางหลวงถึงบ๎าน
นายสมาน  ไขํเกต ุ

ที่ประชุม ๑ 

๒ โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 58.50 
เมตร ตํอจากของเดิม ถึงบริเวณบา๎นนายเฉลื่อย  ภริมยห์วาด 

ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาดกว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 138 เมตร เริ่มจากบ๎านนายสริิวัฒน์   
สระทองข๎อ สิ้นสดุบรเิวณที่ดิน นายรุํงโรจน์  กิตติถาวร 

ที่ประชุม ๓ 

 

 ๑๓.ผลการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๑๓ บ้านโคกโก-โคกแย ้โดยมีโครงการที่ประชุมประชาคมเสนอ 
ปัญหาความต๎องการ สรุปได๎ดังนี ้
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับความส าคัญ 

๑ โครงการวางทํอ คสล.พร๎อมบํอพักจากบ๎านนางดา  ทองสัมฤทธ์ิถึง ที่ประชุม ๑ 



ที่นางรุน  สระทองทา ระยะทาง 300 เมตร 

๒ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บ๎านนางดา  ทองสัมฤทธ์ิ ถึงบ๎านนาย
สุชาติ  อํอนสมจิตร ระยะทาง 300 เมตร 

ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการกํอสร๎างแท็งค์น้ าไฟเบอร ์บริเวณบ๎านนางสมศรี  
แก๎วกลิ่นทอง 

ที่ประชุม ๓ 

 
 
 
 
 
 

 ๑๔.ผลการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๑๔ บ้านเกาะไผ่เถื่อน โดยมีโครงการที่ประชุมประชาคมหมูํบ๎าน
เสนอปัญหาความต๎องการ สรุปไดด๎ังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ 

ความส าคัญ 

๑ โครงการเจาะบํอบาดาล  ที่ประชุม ๑ 

๒ โครงการตํอเติมศาลาเอนกประสงค์ ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพรบิ จ านวน 3 จุด 

1.บรเิวณหน๎าบา๎นนายมงคล   ล๎วนโค 

2.บรเิวณสามแยกมา อบต. 
3.บรเิวณแยกทางเข๎าบา๎นนายนพดล  ค่ าเจริญ 

ที่ประชุม ๓ 

 

 ๑๕.ผลการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองพังพวยโดยมโีครงการที่ประชุมประชาคมหมูํบ๎าน
เสนอ ปัญหาความต๎องการ สรุปได๎ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ 

ความส าคัญ 

๑ โครงการวางทํอระบายน้ า คสล. ขนาด O 0.40 เมตร จ านวน 90 
ทํอน พร๎อมบํอพัก คสล. ขนาด O  0.70*0.70 เมตร จ านวน 9 
บํอ และถมดิน จากหอถังประปาหน๎าบ๎านนายมานพ  สระทอง
จันทร์ ถึงถนนมาลัยแมน ลงหินคลุกปรับระดับหลังทํอไมํน๎อยกวํา 
10 ลบ.ม. พร๎อมเทพ้ืนคอนกรีตทบัหลังทํอ  

ที่ประชุม ๑ 

๒ โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.ขา๎มถนน ทางแยกบริเวณหน๎า
บ๎านนายสร๎อย  มหาโชติ ทํอขนาด O 0.100 เมตร ความยาว
ประมาณ 20 เมตร และลงหินคลกุริมทั้ง 2 ด๎าน ชํวงถนนเทยาง
แอสฟัลท์ติกคงเดิม ตามแนวถนนเดิม 

ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการวางทํอระบายน้ า คสล. ขนาด O 0.60 เมตร ยาว 100 
เมตร พร๎อมบํอพัก และถมดินเสมอถนนเดิม จากบ๎านนายชนินทร์  
เติมคุนานนท์ ถึงบ๎านนายพนม  ตะโกเมือง ตามแนวถนนมาลยั
แมน 

ที่ประชุม ๓ 



 

 ๑๖.ผลการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองโพธิ์ โดยมีโครงการที่ประชุมประชาคมหมูบํ๎าน
เสนอ ปัญหาความต๎องการ สรุปได๎ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ 

ความส าคัญ 

๑ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณ
บ๎านนายประทีป  เอี่ยมส าอางค์  – สะพานบ๎านโคก ขนาด กว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.05 เมตร ไมํมไีหลํทางพร๎อม
ตีเส๎นจราจร 

ที่ประชุม ๑ 

๒ โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.จากบ๎านนายยุทธนา  นายกอง
แหลํง ถึงบ๎านนายสุเมธฒ์  แหวนวิเศษ  

ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน จ านวน 4 จุด 

3.1บริเวณบ๎านนายสุเมธฒ์  แหวนวิเศษ ถึงถนนทางเข๎าวัดสระ
มงคล 

3.2บริเวณบ๎านนายโทน  แหวนวิเศษ ถึงถนนทางเข๎าวัดสระมงคล 

3.3บริเวณหน๎าบ๎านนายวน  นายกองแหลํง ถึงบ๎านนายไพโรจน์  
สระทองเอก 

 * ซอยบ๎านนายอนันต์  นากกองแหลํง 

 * ซอยบ๎านนายศรี  แหวนวิเศษ 

3.4 บริเวณบ๎านนายภรชู  สระทองอํอน ถึงถนนคอนกรีตภายใน
หมูํบ๎าน 

ที่ประชุม ๓ 

4 โครงการลอกทํอระบายน้ าภายในหมูํบ๎าน 

บริเวณจากวัดสระมงคลถึงหน๎าบ๎านนายพลอย  สระทองอํอน 

ที่ประชุม 4 

5 โครงการซํอมแซมทํอระบายน้ า คสล. ขนาด O 0.60 *1.00 
เมตร จ านวน 6 ทํอน บริเวณบ๎านนายกรวุฒิ  สระทองแก๎ว 

ที่ประชุม งบประมาณ ปี 2562 

6 โครงการซํอมแซมทํอระบายน้ า คสล. หมูํที่ 16 ขนาด O 0.60 
*1.00 เมตร จ านวน 7 ทํอน บริเวณคลองชลประทานทางเข๎า
บ๎านนายยุทธนา  นายกองแหลํง 

ที่ประชุม งบประมาณ ปี 2562 

 
 

 ๑๗.ผลการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๑๗ บ้านฝั่งคลองโดยมีโครงการที่ประชุมประชาคมหมูํบ๎านเสนอ 
ปัญหาความต๎องการ สรุปได๎ดังนี ้
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับความส าคัญ 

๑ โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบรเิวณบ๎านนายส ารวย  
อํอนดี  ถึงคลองเจริญสุข (ตํอจากของเดิม) ขนาดกว๎าง 4.00 
เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.05 เมตร ไมํมไีหลํทาง พร๎อมตีเส๎น
จราจร 

ที่ประชุม ๑ 

๒ โครงการซํอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกตอนกรีต สายจากแยก ที่ประชุม ๒ 



ศาลเจ๎า ถึงบรเิวณระบบประปาผวิคิน ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 229 เมตร หนา 0.05 เมตร ไมํมไีหลํทาง พร๎อมตีเส๎น
จราจร 

๓ โครงการวางทํอ คสล. ขนาด  O 0.40 เมตร ยาว 70 เมตร 
บริเวณจากระบบประปาผิวดิน ถึงบริเวณหน๎าบ๎านนายสันติ  เอก
ปัดชา 

ที่ประชุม ๓ 

 
 

 ๑๘.ผลการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๑๘ บ้านดอนแฉลบ โดยมีโครงการที่ประชุมประชาคมหมูํบ๎าน
เสนอปัญหาความต๎องการ สรุปไดด๎ังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับความส าคัญ 

๑ โครงการวางทํอระบายน้ า คสล. ขนาด 0.60 ม.*100 ม. บริเวณ
บํอน้ าบ๎านนางสุกัญญา คล๎ายมงคล ถึงบํอกุ๎งนายสุจิต ทองดอนเอ 

ที่ประชุม ๑ 

๒ โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บรเิวณบ๎านนายสังข์ทอง  เที่ยงตรง 
ถึงถนนลาดยาง ขนาดกว๎าง 3 เมตร ระยะทาง    เมตร 

ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการวางทํอน้ าประปาจากบ๎านนายอลงกร  มีวรรณ ถึงแท็ง
น้ าประปาบ๎านนายไพรัช  หลวงศิลป์ ทํอขนาด 2 น้ิว 

ที่ประชุม ๓ 

 

๑๙.ผลการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองพงกลาง โดยมีโครงการที่ประชุมประชาคมหมูํบ๎านเสนอ 
ปัญหาความต๎องการ สรุปได๎ดังนี ้
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ 

ความส าคัญ 

๑ โครงการวางทํอระบายน้ า คสล. ช้ัน 3 ขนาด O 0.40 เมตร 
จ านวน 188 ทํอน พร๎อมบํอพัก คสล. ขนาด O 0.70 * 0.70 เมตร 
จ านวน 18 บํอ บรเิวณบ๎านนางสาวสายทอง  ทองดอนพํุม ถึง
บริเวณบา๎นนายณัฐ  เทียนสวําง ลงหินคลุกปรับระดับหลังทํอไมํ
น๎อยกวํา 20  ลบ.ม.  

ที่ประชุม ๑ 

๒ โครงการวางทํอระบายน้ า คสล. จากบ๎านนางบุตรดา  แก๎วจินดา  
ถึงบ๎านนางสาวมาลี  แชํมชื่น ระยะทางประมาณ 500 เมตร (ริม
ถนนสายหนองคันรวก – หนองพงเล็ก) 

ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกตอนกรีต จากบ๎านนาย
บุญ  ทองดอนพํุม ถึงหน๎าร๎านค๎า นายสุชาติ  หุํนพยนต์ ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร 

ที่ประชุม ๓ 

 

 ๒๐.ผลการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๒๐ บ้านดอย โดยมีโครงการที่ประชุมประชาคมหมูํบ๎านเสนอ 
ปัญหาความต๎องการ สรุปได๎ดังนี ้
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ 

ความส าคัญ 



๑ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณไรํอ๎อย
นายวิรัต  จันลิฬา ถึงบริเวณบา๎นนางสุญาณี  วิรุฬห์ภตูิ 

ที่ประชุม ๑ 

๒ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ทางเข๎าบ๎านนางเทียม  ถาวรตั้งเจริญกิจ ถึงบริเวณบ๎านนายสาย  
อาคะธัมโม 

ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการวางทํอประปาภายในหมูบํ๎าน ที่ประชุม ๓ 

 ๒๑.ผลการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองคันรวก โดยมโีครงการที่ประชุมประชาคมหมูํบ๎าน
เสนอ ปัญหาความต๎องการ สรุปได๎ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ 

ความส าคัญ 

๑ โครงการกํอสร๎างหอถังโครงเหล็กไฟเบอร์ บริเวณบ๎านนางพรเพญ็  
ปฐมชัยวาลย ์

ที่ประชุม ๑ 

๒ โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง 3.5 เมตร ระยะทาง 86 
เมตร บริเวณบ๎านนางส าเนียง  สระทองกู ถึงบ๎านนายลอน   
อํอนสด 

ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง 3.5 เมตร ระยะทาง 72 

เมตร บริเวณบ๎านนางงาม  สระทองด๎วง ถึงบ๎านนายสมนึก   
เชื้อวงศ์สกุล 

ที่ประชุม ๓ 

 
 

 ๒๒.ผลการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๒๒ บ้านไผ่ทอง โดยมีโครงการที่ประชุมประชาคมหมูํบ๎านเสนอ 
ปัญหาความต๎องการ สรุปได๎ดังนี ้
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ 

ความส าคัญ 

๑ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทาง
หลวง 3232 ถึงบริเวณบา๎นนางสาวจารุวรรณ  สระทองล๎วน 
ขนาด กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.05 เมตร ไมํมี
ไหลํทาง พร๎อมตีเส๎นจราจร 

ที่ประชุม ๑ 

๒ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทาง
หลวง 3232 ถึงบริเวณบา๎นนางบัวค า  สระทองพูล ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.05 เมตร ไมํมไีหลํทาง พร๎อม
ตีเส๎นจราจร 

ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร๎อมวางทํอ 
O 0.40 เมตร บรเิวณบ๎านนายสมบตัิ  สระทองพูล ถึงบ๎านนางอ๎วน 
สระทองซัง กว๎าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร 

ที่ประชุม ๓ 

 

 ๒๓.ผลการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๒๓ บ้านหนองพง โดยมีโครงการที่ประชุมประชาคมหมูบํ๎านเสนอ 
ปัญหาความต๎องการ สรุปได๎ดังนี ้
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ 



ความส าคัญ 

 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต๎นตํอ
จากของเดิมจุดสิ้นสดุ บํอกุ๎งนายวิทยา  สร๎อยสมุาล ี

  

๑ โครงการกํอสร๎างหอถังไฟเบอร์  บริเวณ 

บ๎านนางชะลอ  แปูนทอง 

ที่ประชุม ๑ 

๓ โครงการตํอเติมศาลาประชาคมหมูํบ๎าน ที่ประชุม ๓ 

 

 ๒๔.ผลการประชุมประชาคม หมู่ที่ ๒๔ บ้านเจริญสุข  โดยมีโครงการที่ประชุมประชาคมหมูบํ๎านเสนอ 
ปัญหาความต๎องการ สรุปได๎ดังนี ้
 

ล าดับ ชื่อโครงการ / กิจกรรม ผู้เสนอ ล าดับ 

ความส าคัญ 

๑ โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เช่ือมตํอจาก
บํอนายพัน  สระทองลี ถึงบํอนายสมบัติ  ค ากองแก๎ว 

ที่ประชุม ๑ 

๒ โครงการเจาะบํอบาดาล พร๎อมอุปกรณไ์ฟฟูา บริเวณศาลาหมูํ 9 ที่ประชุม ๒ 

๓ โครงการวางทํอระบายน้ า คสล. ข๎ามถนนบํอนายปราบ  วงศ์จ าปา 
ทํอประมาณ 15 ทํอน ขนาด 1 * 1 เมตร พร๎อมดินและหินคลุก 
พร๎อมแผํนรองทํอ  

ที่ประชุม ๓ 

4 โครงการวางทํอระบายน้ า คสล. ข๎ามคลองบํอนายเนยีม  จันทร์มา 
จ านวน 12 ทํอน ขนาด 1*1 เมตร พร๎อมดินและหินคลุก และ
แผํนรองทํอ พร๎อมวางแผํนคอนกรีต ก้ันไลส ์

ที่ประชุม 4 

  

นายภูริ  เนตรสุวรรณ -  ตามท่ีทุกทํานได๎มีการพิจารณาโครงการฯได๎เสนอโครงการฯ และสุดท๎าย 
นายก อบต. คือการจัดล าดับความส าคัญของโครงการฯ เพ่ือให๎การพิจารณาดังกลําว

สมบูรณ์ที่สุด  จึงขอให๎ทุกทํานได๎มีมติเห็นชอบกับผลการพิจารณาในที่
ประชุมประชาคมท๎องถิ่นระดับต าบลในวันนี้ด๎วยครับ   

ที่ประชุม -  มีมติทุกเสียงเห็นชอบผลการพิจารณาในครั้งนี้   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  อ่ืนๆ   
นางสาวเรวดี  สระสรง           มีทํานใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องอ่ืน ๆ ในที่ประชุมเชิญได๎เลยคํะ  
ปลัด อบต.                           ถ๎าไมํมีทํานใดเสนอ ขอเรียนเชิญ นายกฯ กลําวปิดการประชุมประชาคม   
                                      ท๎องถิ่นระดับต าบลในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญคํะ 
นายภูริ   เนตรสุวรรณ          นายกองค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม กลําวปิดการประชุม    
นายก อบต.                                
ปิดประชุม   เวลา   15.00  น. 
 
 
                                 (ลงชื่อ)           วาสนา   ศิวลิยั            ผู๎จดรายงานการประชุม  
                      (นางสาววาสนา  ศิวิลัย)  
                                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              

 



                                (ลงชื่อ)         เรวดี   สระสรง                  ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสาวเรวดี   สระสรง) 
                                    ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม 
 
                                 
                    
 
(ลงชื่อ)            ภูริ   เนตรสวุรรณ      ผูร๎ับรองรายงานการประชุม 
              (นายภูริ   เนตรสวุรรณ)  
     นายกองค์การบริหารสํวนต าบลสระสี่มุม   
 
  
 
 
 
 


